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Zerbitzuan aldizkaria sortzerakoan helburu nagusia, batez ere, 
Euskadiko zerbitzu sozialen ajenteengan gogoeta eta eztabaida 
errazteko tresna sortzea izan zen. Bistan da helburu hori ezin dela 
berehala lortu eta, beraz, behin eta berriro errepikatu beharko da 
komunikabide honek instituzioei, eta zerbitzu sozialekin zerikusia 
duten profesional eta erabiltzaileei egiten dien eskeintza. 

Lenkidetza honen ondorioak ZERBITZUAN sortu eta orain 
arteko epean ez dira eragingarriak izan, aldizkariaren lehen bi aietan 
gonbidapena behin eta berriro luzatu badugu ere. 

Irakurleak eskuetan daukan alea zerbitzu sozialen arlo oso 
desberdinetan lan egiten duten profesional talde baten partaidetza 
aktiboaz egina da, Erredakzio Kontseiluaren hasierako partaideekin 
eta etorkizunean lankide izan daitezkeen espertoekin batera, komu-
nikazioa eta ideia eta esperientzien trukaketa erraztuko dutelakoan 
gaude, hori baita aldizkaria leial mantendu nahi zaion helburua. 

Gaurkoan gai polemiko bati buruzko eztabaida hasten dugu, 
hau da, lanbide berrien eginkizuna zerbitzu sozialeidn. 

Arazo sozialen eboluzioak berekin dakar ajente berriek pro-
gramen diseinu burutzean eta tratamendu formula desberdinetan 
parte hartzearen beharra, baina ez dugu ahaztu behar lanbide berrien 
sustatzearen ideiaren atzean, premia hori kritikoki planteatzen duten 
iritzi askoren atzean bezalaxe, zerbitzu sozialen berezko interesari 
eta batez ere haien erabiltzaileei arrotz zaizkien nolabaiteko interes 
korporatiboak egon daitezkeela. 

Behar-beharrezko deritzogu baita ere zehaztasun eta orde-
na pixkabat sartzea zerbitzu sarearen oinarrizko laguntza gisa pre-
miazko laguntza zerbitzuen betebeharren analisian, zeren eta sarrie-
gitan era intuitibo hutsean eta berekin dakartzan arazo tekniko 
garrantzitsuak nabarmenki mespretzatuz lotzen bait zaio gai honi. 
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Arlo jakin batekin harreman zuzena duten gaiekin batera, 
hala nola atzeratuen lanbidea eta finkoak nahiko genituzkeen sailak, 
egunerokotasun osoa duen gai batetaz mintzo den artikulu bat dakar-
gu, luzaroan aipatu gabea, agian honetaz mitzatzea anakronismo 
hutsa gerta bide zitekeelako bere burua "ongizatearen gizartetzat" 
jotzen duen gizarte batetan. 

Pobreziaren esistentzia, bistan badago ere, sistematikoki uka-
tua izan da, gertaezineko zerbait bezala juzkatua, edo gehienbat, 
gauza erabat marjinaltzat joa oparotasunaren gizartea deitzen zaion 
honetan.

Zerbitzu sozialek beraiek ere, ez dute gai hau kontutan 
hartu eta esan liteke zerbitzu moderno eta eboiuzionatu gisa homo-
logatzeko saioan, zaila zitzaiela arduradun politikoei eta teknikoei 
orohar azpigarapena nozioari atxikita dauden arazoetan murgiltzea. 

Hiido honetan ulertzen da zerbitzu sozialei buruzko literatu-
ra, pobreziaren adierazpen hutsa besterik ez diren arazoez gehiegi 
arduratu izana, pobrezia beraz baino, eta ekintza publikoak, gutxi 
edo asko trebatua arlo pertsonalari eta familikoari lotzen zaion 
hesparrura mugatuz, ihes egin diola egitura sozioekonomikoaren 
behar bezalako funtzionamendua zalantzan jartzen duen gai bati. 

Zorionez gaiak sortu du interesik — kezkarik, hau litzateke 
hitz egokia— Europa osoan eta baita ere gure gizartean eta ugariak 
dira pobreziaren arazoa definitu eta kokatu nahi duten lanak. Zorio-
nez politikoak onartu egin dute "Pobrezigunea" nozioa eta baita 
beren diskurtsoetan erabili ere, orain arazoa mugatu eta berehalako 
soluzioak bilatzen saiatu behar dugu. 

Luis Sanzo, Eusko Jaurlaritzako Lan eta Osasunketa sailak 
burututako pobreziari buruzko txostenaren zuzendariak, pobreziaren 
fenomeno korapilatsuaren ikuspegi ñabardu bat eskeintzen saiatzen 
da, pobrezia erabateko eskasiarekin uztatzen duten hirugarren mun-
duko imajinak baino urrunago joanez, noski— ez bait dago esan 
beharrik Euskadin egoera mugatua dela— pobrezia agintean dagoen 
testuinguru sozialean egoera nabarmen aurkakoa ulertzen duen ideia 
isladatzen duten dimentsio desberdin eta ugariak definituz. 

Etorkizunari begjra gai honi buruz eztabaida argigarri bat 
sortuko delakoan. 
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Peter Wagner eta Hell-
mut Wollmann-ek lan inte-
resgarri bat argitaratu dute 
"Revue Internationale des 
Sciencies Sociales" (1) aldiz-
karian politika publikoak 
diseinatu eta aplikatzeko 
orduan Gizarte-Zientzien era-
bileran sistema politiko-ad-
ministratiboek duten zeriku-
si eta eraginari buruz. 

Gertakari batetik abitzen  
dira  autore  hauek,  alegia, 
Suedia  bezalako  herrialde 
batzuetan beste herrialdetan 
baino gehiago baliatzen dire-
la  Gizarte-Zientziez  beren 
erabakiak hartzeko orduan,           

eta hortik abiatuz, alde bate-
tik,    sistema    bakoitzaren 
jarrera-tipoan  duen  eragin 
historikoa ezagutzen saiatzen 
dira autore hauek eta ekin-
tza publikoak ezaugarri na- 

IKERKETA
SOZIALA ETA 
POLITIKA
PUBLIKOAK

zionalak ditueneko konklu-
sioa planteatzera iristen dira, 
jadanik beste lanetan defi-
nitu izan dituztenak eta 
"ekintza publiko motak" 
(styles d'action publique, 
policy styles) edo kultura 
politiko-administratiboak dei-
tu ohi zaienak, alegia. 

Tradizio historikoaren al-
detik begiratuta, bi herrialde-
mota    bereizten    dituzten 
VVagner eta  Wollmann-ek: 
Gizarte-Zientzien eta botere 
publikoen artean elkarrekin-
tza   bizi   bateko   tradizioa 
dutenak, jarraipen  politiko 
baten   testuinguruan,   eta 
hauen artean Estatu Batuak, 
Suedia, Erresuma Batua eta 
neurri  batean  Frantzia  ere 
jarriko genituzke, zeren eta 
herrialde  honetan  Finantz 
Ministraritzaren   eta   Plana-
ren Komisaldegiaren Plani-
fikazio-organoek garai bate-
ko ikerketa ekonomiko eta 
estatistikako institutuak era-
bili eta garatu bait dituzte. 
Alderantziz, aldaketa politi-
ko  erradikalak eman  izan 
diren  eta  ikerketa-korronte 
behinenak   (Francfort-eko 
Eskola Alemaniako Errepu-
blika Federalean, Paul Lazas-
feld   Institutua  Viennan, 
Cramsci-ren   lanak  Italian) 
beren orientazio kritikoaren-
gatik erreprimituak izan ziren 
herrialdeetan, ez dute lehen 
aipatuetan  adinako  oinarri 
enpirikorik. 

Interesgarria da benetan 
harako hipotesi hura, hots, 
bigarren taldeko herrialdeak 
besteak  baino  sentiberago 
zaizkiola  Gizarte-Zientzien 
berpizkunde baten  mitoari, 
batez  ere  zientzia   horiek 
Estatu Batuetan eman duten 
aurrera-pauso izugarriari eta 
"eredu amerikano"ak gerra 
ondoko europar gizarteetan 
duen nagusitasun ideologi-
ko-politikoari esker. 
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Baliabide teknikoen eta 
ekonomikoen eskasiak eta 
botere politikoaren indiferen-
tziak, Elizaren eta izaera pri-
batuko erakundeen eskue-
tan egotera behartu zuten 
ikerketa soziala. Wagner eta 
VVollman-entzat, ordea, be-
rrogeitamar eta hirurogeiko 
lehen urteei lotuta geroago 
etorriko zen gorakada eko-
nomikoak ez ditu animatzen 
Europa kontinentaleko go-
bernuak amerikar, suediar 
eta britainiar esperientzian 
inspiratzera, Gizarte-Zien-
tzietan espezializatuen eri-
tziaren bila, merkatu nazio-
nal eta internazionala pix-
kana-pixkana liberalizatuz 
joatearen ondorioz hazkun-
de ekonomiko garrantzitsu 
bat lortzen duelako, ihardue-
ra ekonomikoak zuzendatze-
ko administrazioek dituzten 
gaitasunak begien bistan 
jarri beharrik izan gabe. 

Zentzu honetan Wagner 
eta Wollmann-ek erlazio bat 
aurkitu nahi dute Gizarte-
Zientziak estaltzeko joera 
deituko genukeenaren eta 
ekonomia politiko liberale-
rako adskribapen-gradu edo 
mailaren artean, eta seina-
latzen dute hain zuzen ere 
Alemaniako Errepublika Fe-
deraleko eta Italiako gober-
nuak —politika horri leialen 
zaizkionak— direla beren 
ekintza Gizarte-Zientzietan 
oinarritzearen etsaienak. 
Normalean —diotenez— aski 
dute erregularki adituen 
komiteetara jotzearekin eta, 
araua berresten duen sal-
buespenaren modura, iker-
keta sozio-ekonomikoez ba-
liatzen dira italiar hegoal-
dean ematen diren proble-
mak eta Alemania Federa-
lean desoreka erregionale-
tatik eratorritakoak aztertze-
ko. 

Edvvard Shils-ek dioenez 
ordea, "gobernuek ekono- 

mian esku hartzera eta 
honen planifikazio orokorra 
egitera gero eta gehiago 
jotzen duten neurrian —eta 
Probidentzi Estatua terrenoa 
irabazten ari da zentzu hone-
tan—, agintea egikaritzen 
zaien gizataldeak xehetasun 
handiagoarekin ezagutu be-
harra ere gero eta haztena-
go doa (2). 

Eta horrela, noski, iker-
keta sozialen eskaria ere 
egunean baino egunean 
handiagoa da, batez ere 
"erreforma-aldiak" deitzera 
eman izan direnetan, haue-
tan sistema politikoak gehia-
go esku hartzera jotzen bait 
du, eta segurtasun eta arra-
kastako marjinak handiago-
tzeko bidea bilatzen politi- 

ka publikoen formulazioan 
eta exekutapenean, bere 
iharduketak informazio zien-
tifiko "objektibo" batean 
oinarrituz.

Esan liteke, "ideologien 
azkena" iragartzen dutenei 
arrazoi emanez, errealitatea-
ri bete-betean egokituz eta 
ideologien eztabaida alferri-
kako arazo bihurtuz neurriak 
hartzeko bidea emango duen 
"gizartearen ezagupen" ba-
tera iritsi nahi litzatekeela. 
Jarraitu beharreko eredua 
ekonomiak markatzen  du. 

"helburu politikoetarako sis-
tematikoki erabiltzen den 
lehen disziplina" eta gizarte-
zientzien artean "zientifikoe-
na" alegia, eta ondorioz, 
adierazle ekonomikoei eta 
kontabilitate nazionaleko sis-
temei adierazle sozialen ela-
borazioak jarraitzen die, 
horrekin egin nahi izaten 
dena ekonomiaren aldake-
tak ezezik gizartearenak ere 
aurrikustea delako. 

Zentzu honetan Wagner 
eta Wollmann-ek lotura bat 
ikusten dute aztertutako 
herrialdeetan gobernu erre-
formistak instauratzearen, 
Probidentzi Estatuaren no-
zioaren hedapenaren eta 
ikerketa sozialaren eskaria 
gehitzearen artean, botere 

publikoen ekintza razionala 
faboratzeko saio batean. 

Konkretuki Espainiari da-
gokionez, autoreek aitortzen 
dute kasu honetan "aldake-
tak atzematea zailagoa dela 
Francorena bezalako erregi-
men itxuraz geldi eta zurrun 
batean, eta hala ere 1965 
aldera gertatzen diren erre-
forma ekonomiko modera-
tuek ere, ekintza publikoa-
ren azterketarako baliabide-
eskariaren gehikuntza bat 
suposatzen dute. Espainol 
ekonomia  mendebaldeko 
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sistema kapitalean txerta-
tzeko neurriak hartzen dire-
nean, ikusten da nola ager-
tzen den ekonomi plangin-
tzaren nozioa eta horretara-
ko instrumentu batzuen sor-
kuntza. Administrazio ba-
tzuek ikerketarako beren 
barne-unitateez hornitzen 
dira eta Estatistikako Insti-
tutu Nazionala (INE) sendoa-
gotu egiten da, ekonomia-
ren eta gizartearen bilakae-
rari urratsez urrats jarrai-
tzearren". 

Azken batean, berrogei-
tamarreko azken urteetatik 
hirurogeitamarrekoen lehe-
netara bitartean, aparatu 
politiko-administratiboa gi-
zarte-zientzietan espezializa-
tutako baliabideetara hurbil- 

tzeko joera bat ematen da 
herrialde guztietan. Ematen 
da baita politika eta gizar-
tea erabat modernizatu eta 
erreformatzeko borondate 
komun bat ere, "koalizio 
erreformistak" eratuz, eta 
herrialde askotan modu era-
bakior batean eragiten dute 
Probidentzi Estatuaren ekin-
tza-eremua garatzen eta 
botere politikoaren interben-
tzionismoa areagotzen. Eta 
iniziatiba horiek oso zabal-
dua dagoen uste batean ber-
matzen dira: politika publi-
koen  elaborazio zientifikoa 

eta, epe luzera, gizarte-talde 
guztien interesean neurri 
razionalak hartzea gauza 
hobea delako ustean alegia. 

Hain zuzen ere autore 
hauek berek beste lan ba-
tean (3) erregimen politikoa-
ren eta ekintza publikoaren 
analisi eta ebaluaziorako joe-
raren arteko harreman-lotura 
posibleak ezartzen saiatzen 
dira, eta konklusio batera iri-
tsi, alegia, ekonomi garape-
na politikoki harmonizatu eta 
sustatu, eta gizartearen ba-
besa ere sendotzeko desi-
ratzen dauden gobernu erre-
formistek ekintza publikoa-
ren ebaluazioaren eskaria 
kitzikatu egin dutela, gober-
nu kontserbadoreek azter-
ketako instrumentu hori eza- 

batu egin nahi izan duten 
bitartean, ikerketa/ebaluazioa 
bestelako gaietarantz berro-
rientatuz. 

Egia da aztertzen diren 
erreaiitate sozio-politikoen 
kopuru mugatuarengatik, 
arauaren edozein salbues-
penek arau hori berretsi ez 
baina serioski konprometitu 
egiten duela. Eta salbues-
penak badaude egon, Sue-
diaren kasuan esate bate-
rako edota Espainiarenean 
konkretuki. 

Suedian badirudi ekintza 
publikoaren ebaluazioa hain 
txertatua dagoela tradizioan, 
non gobernu kontserbado-
re eta sozialdemokraten 
arteko txandakatzeek ez bait 
dute era nabari batean 
murrizten ebaluazioko iker-
keten bila gizarte-zientzietara 
jotzeko interesa. 

Espainiako kasua esan 
liteke justu-justu kontrakoa 
dela. Hitzez hitz emango 
dugu VVagner eta Woll-
mann-ek eskaintzen dioten 
azterketaren partea: 

"1982ko hauteskundeen 
ondorioz boterera iristean, 
espainol sozialistak eraba-
kiak daude buelo handiko 
aldaketa sozial, ekonomiko 
eta politikoak egitera; badi-
rudi beraz ikerketa sozialean 
eta partikularzki estudioan 
eta ebaluazioan inspirazioa 
eta laguntza bilatuko lukeen 
erreforma-politika baterako 
kondizio guztiak ematen 
direla. Orain, buruzagi poli-
tiko eta goimailetako fun-
tzionari sozialista asko go-
bernuan edo administrazioan 
sartu aurretik unibertsitariak 
izan diren arren (Maravall 
esate baterako soziologo 
ospetsu bat zen hezkuntza-
ko ministrari bihurtu aurre-
tik), alferrikakoa izango litza-
teke erlazio bera aurkitu nahi 
izatea erreforma-politikaren 
elaborazioaren eta gizarte-
zientzietako ikerketaren ar-
tean. Zergatik? Lehenik gi-
zarte-zientziek arlo honetan 
joka dezaketen paperari 
gobernu sozialistak garran-
tzia kendu nahi izatea, kal-
kulu politiko bat delako 
zalantzarik gabe: politikaren 
munduko maila guztietan 
gehiengo argi bat lortu iza-
tean, zenbat denboran eutsi 
ahal izango dion ez dakiela, 
nahiago du azkar eta modu 
ausart batean jokatu, luzeak 
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izango liratekeen eta ezta-
baida berriak sortuko lituz-
keten azterketa-emaitzei itxa-
roten egon gabe. Bigarrenik, 
administrazio-sistema oso 
zatikatu batean (gorputzez-
koan) garatu den erregimen 
burokratiko introbertitu eta 
autonomoak bizirik iraun du 
erregimen-aldaketa eginda 
gero ere, eta horrela ez dago 
inola ere prest kanpoko 
informazio bila hasteko". 

Botere politikoak ekintza 
publiko motaren funtzioan 
gizarte-zientzietan ikertzeaz 
hartzen duen jarrerari eta 
administrazio-estiloari buruz-
ko arazo hauez aparte —gai 
horiek, gure ustez, argi aski 
adierazten dira eta eman 
dugun koadroan—, hemen 
interesatzen dena da ea 
benetan arrazoi duten Admi-
nistrazioaren aldetik gizarte-
zientzien erabileran gainbe-
hera bat ikusten dutenek eta 
arrazoi baldin badute zer-
gatik eman den 50 eta 
70eko urteetako "eztei-
ogi"en ondorengo desenka-
tua.

Wagner eta VVollmann-
ek arrazoiaren parte bat 
behintzat izan behar dute 
politikariak bapateko emai-
tzak lortzeko dituen presez 
hitz egiten dutenean, presa 
horrek atzera egin erazten 
bait die edo ikerketa sozia-
lera jotzen ez utzi behinik 
behin soluzio eraginkorren 
bila. Baina ez da gutxiago 
egia, beraiek seinalatzen 
duten bezala, "zientziak" 
defraudatu egin dituela poli-
tikariaren igurikapenak, 
hauek gutxi-asko arrazoiz-
koak ziren ala ez kontutan 
hartu gabe. 

Hasteko, estudioaren eta 
ikerketaren fruituak ez dira 
hirurogeiko hamarkadako 
"zientifismo"aren erdi-erdian 

espero ziren bezalakoak; izan 
ere, orduan, errealitatearen 
azterketa zientifikoak eran-
tzun bakarretara bezain ezta-
baidaezinezkotara eramango 
zuela uste bait zen, zien-
tzian oinarritua zegoelako. 

Igurikapen horien alde-
rantziz, ordea, gizarte-zien-
tziek errealitatean egiten 
dutena da problematika bat 
beraren hainbat interpreta-
zio eskaini eta ekintza-pro-
posamen desberdinak justi-
fikatu. Hau da, azken batean, 
eztabaida ideologikoa ordez-
tu beharrean aberastu egi-
ten dute gizarte-zientziek. 

Zentzu honetan, politika-
ria, bere planteamendu ideo-
logikoen  aldeko emaitzak 

eskaintzen dizkionean baka-
rrik oinarritzen da ikerketan. 
Esan daiteke beraz berak 
egiten duena zera dela, 
errealitatearen edozein ikus-
pegi zientifikotik kanpora 
sortzen diren proposamen 
jakin batzuen legitimazioa 
eskatu ikerlariari. Izan ere 
asko baino gehiago bait dira 
horren ordezko mekanismo 
politikoak, hala nola klien-
telismoa edota zenbait pre-
sio - talderen ahalmena, 
hauek ez dute eta hain 
beharrezko egiten ikerketa 
soziala, ez bada hain zuzen 

ere beste modu batera har-
tutako erabaki politikoak 
bermatzeko. 

Egitate hau sarri askotan 
teknikariaren aldetiko ezgai-
tasun bat bezala ulertzen du 
politikariak bere ekintza-
ahalmen oso konkretuen 
markoan dituen beharrei 
erantzuteko. Politikariaren 
moral propioaren eta iker-
lariarenaren arteko oposi-
zioaren tesi VVeberiarrean 
sartu gabe, kontua da kriti-
ka soziologikoak, askotan 
politikariari oso baliagarrita-
sun eskaseko gertatzen za-
ion "guztiaren emendakin" 
bat bezalako zerbait supo-
satzen duela eta problemei 
aurpegi emateko proposa-
menek gainditu egiten dute- 

la "posiblearen artea"ren 
kontu hori erabiltzen dute-
nen borondate politikoa, 
inmobilismorik erabatekoe-
na justifikatzeko koartada 
bezala.

Politikariek bapatean ba-
liabide tipikoen —ospitale-
ohe, eskola-postu, etab.en— 
terminotara eta beraz epe 
laburrerako errentagarritasun 
politikoaren terminotara gau-
zatu ezin daitezkeen gizarte-
beharrez bestelako espre-
sioak onartzeko duten zail-
tasuna egongo litzateke, api- 
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IKERKETA ETA KOIMTSULTA EKINTZA PUBLIKOAREN ARLOAN

ESTATUA EKINTZA 
PUBLIKO MOTA

ADMINISTRAZIO--
MOTA

GOBERNUA--
ADMINISTRAZIOA

PARLAMBNTUA INTERES--
TALDEAK

AmeriketakG
Estaiu Baiuak

Gatazkatsua (Kongresua-Lehendakaria) 
(instantzia federaiak-Estatuak) alder-di 
"zieniifika"an, ikerketa erabakiak 
lantzeko erabilia den neuman; alder-di 
"polemiko"an, eziabaida politi-koan 
erahilia den neurrian; aktibos, 
razionala, polemikoa eta partidista.

Adminisuazioak, prozesu politikoa-ren
parte bezala ulertuta, gizarte-
zientzietako ikerkelan oinafrituiako 
JnformazJoa erabiltzen du barne mai-
lan eta komratu bidez.

Azterkeia-eskari hainbai eta inten-

tsuagoa zenbai eta zatituagoa aur-
kitzen  den  boterea;  azierketarako 
barne-zeluia rahiko indansuak, iker-
keta kanirtaie handian kontratu bidez.

Azterkeia-eskari handia kongresua-
ren aldetik. bere ikerketa-unitate pro-
pioez baliatuz gehienetan eta kon-
uatu bidezkoez neurri txikiagoan.

Ikerkeia amolatu eia finanEalki laç un-
tzeko ahalmen eskasa.

Suedia Kontsenisuzkoa. planifikazio raziona-
lista batez eia interbenizionismo akti-bo 
batez karakterizatua.

Organo administratibo eta gobernu-
koen aneko bananketa; inizialibak 
garrafici handia du ekintza publi-koa 
biziagoizeari dagokionez; tradi-zio 
legalistaren murriztapena? gizarie-
zientzieian oinarriiuriko informaziorako 
irekidura.

Eskari handia. batez ere pfestakuntzako faseetan, xede bezala soluzio razional eta komsenisuzkoak aurki'zea 
izanez, parte inplikatu guziien partaidetzarekrn; parlamentuaren papera oso txikia da; ondorengo ikerketa/eb'jlu-
zioa gutxiago garatua bere kontsentsuzko Ofientazioaren ondorioz.

Austria "Lagun sozial"ezko sistema korpo-
ratibisia; gobernuaren ekintzak fun-
tsean ados akiore sozial nagusie-nek 
adierazitako interesektn; kontsen-isuzkoa;

aktibo samarra; interben-tzronista.

Adminislrazioa, gobernuaren ekin-
tzari eusteko esku hartzen bait du, 
patrimoniaiista da tradizioz. partai-
detzaren aldekoa eia erabiltzailea-
rengana zuzentzen da; uadizio lega-
lista gutxituz doa pixkana-pixkana.

Konlsuha-bauordeak; gobernuak, fun-
tsean, "indar sozialak" besarkaizen 
dituzten erakundeen baitan aurre-
tiaz eztabaidatutako konklusioen "har-
tzaile" bezala funcionacen du; ihar-
duera pixka bai ekintza publikoko 
zenbait arlo espezffikotan.

Inolako ihafduera propiorik gabe. ftofesionalen txostena interes-ialc^e-tara 
egokitzeko prozesu poliir ^oa 
dominacen dute; ikerlari propioak 
dituzte ela irabazi-asmorik gab sko 
helburuekiko ikerketa independ en-
tean oinarricen dira.

Alemaniako
Errepubiika
Federala

Gaiazkatsu samarra (gobernua/opo-
sizioa; mstantzia federalak/Lander-
ak). Hirurogeilamarreko urteetatik 
hona halako "zientifikazio" bai ager-tzen 
da ersbakiak hartzeko orduan glzarte-
zienlzielako ikerketez balia-tuz; 
gainGrakoan, polemiko samarra 
ikerketaren erabilerari dagokionez 
alderdiaren argumentazioan.

Botere-Iradizioa eta ixosteneiarako 
(legaletarako) errekunsoa, kontutan 

izaten du konisulta-komseiluen eri-
tzia; zabalik dago azkenaldion gizarte-
zientzietaiik etortzen den informaziora.

Tradizio handia kontsulia-bacorde, 
eiab.en entziaz inguratzeari dago-
kionez; ikerkeiako institutuen sor-
kuntza ministraritzen anparoan; him-
rogeitamarreko urteetafi zehar "ad 
hoc" batzordeak praktikan jartzen 
dira, eta gero eta gehiago jotzen 
da komratu bidezko ikerketara.

la esateko ez dauka egiturarik ez 
kreditu propiorik ikerketarako; azier-
ketarako ahaimenei buruzko ezta-
baida oso berriaren berreskurape-na;

deliberazio publikoak gizarte-zien-tzietako 
espezialisten panaidetzarekifi.

Jkerketarako ahalmen apala.

Japonia Kontsenisuzkoa; "triparlidismoa" 
gobernua / adminislrazioa / enpresa-
munduaren artean; mterbentzionis-ta;

planifikaizailea; eztabaida/kon-
tsentsuzkoa.

Zuzendantzako paper garrantzitsua;

kontsentsuzko orientazioa.
Barne-egitura  gutxi  ilferkelarako; 
dbaz djmoko ikerketa-institutuetara 
fhink tanks-etara) jotzen du bati-
pat f    ed   d retiazko azterkeiak 
eskatzen d

Ez azterketako unitaterik ez ikerke-

tarako fondofik.
Ugazaba-ganbarek (eta hein bati^an 
baita langile-organizazioak erej beren 
ikerketa-institutu propioal; dituzt^.

Erresuma 
Batua

"Burokratikoa"; kontsemsuzkoa, erreak-
ziozkoa; bolunlarismo ela gaiazka-
kortasunerako joera azkenaldion.

FuntzJo publiko indartsua eta tradi-
zioz "neutroa", gehiengoenn "txan-
daketekin" aJdatu gabe beren osae-
rann, goiko mailetann ere; autonomia eta 
autoasktea elitistarako joera; elka-rrekiniza 
handia funtzionarien eta erabiltzajleen
ariean.

Bezero bezala, kontratupean egin-
dako ikerketa zehazien du,- nagusi-

tasunezko papera minisiraritzek eta 
departamentuek; nahiko interes gutxr

kanpoko ikuspuniuekiko.

Oso paper ixikia, "ad hoc" batzor-
deek ikertzen dute, kasua baliE, 
arazoei buruz.

Oso paper Kikia; kontsultaz aiier-keta 
ordezten du.

Frantzia Aktiboa. imerbentzionists; auiorita-
rista; bere baitan bildutako sistema 
politiko-administratibo razionalis(a;

parlamemu-konfroieko funtzioak gutxi 
garatuta.

KorporazJo-izpiriiua; legalista; kon-
kurrentzia tekniko handia eskola han-
dieian hanulako formazioari esker;

imerbencionismo leknokratikoko ad-
ministrazio-ideologia.

Barne-azterketa oso garatua; ia irto-
lako baliabidsrik gabe kanpoko adi-
tuentzai oraindik oraintsuko alda-
keta batzuk eta hirurogeiko urteetan 
ekiniza publikoko zenbait arlok era-
mandako ikerkefaren "kontratualizazio-
politika" salbu.

Oso paper txikia; oraindik berriki 
izandako debateak Pariamentuaren 
azterketako funtzioak sendoizean buruz.

OSD paper uMa-, 'j-jra berria eko-nomi 
politikari bur^ro ikerketan ere 
aktiboagoan parte hbrtzeko ("plura-
lizazioa").

Espainia lnterbentzionista; boluntarista demok-
razioaren erabateko berrezarpenetik 
(1982tikj; gatazkatsu samarra (alder-dien 
eta botere zemralaren eta ins-tantzia 
erregionalen arteko enfren-tamendua).

Tradiziozko korporazio-izpiriuia; lega-

lismoa; gizarte-zienlzien laguntza eska-
tzeko joGra eskasa.

Ikerketa gutxi eskatzen d9 kanpoal-
dera;  ministraritzarteko  azterketa-
zelulak berogeifamarreko uiteen azke-
nalditik ona.

Ez aztefkeia-uniiaterik eta ez kredi-lu 
propiorik kontraiu bidezko iker-ketaren 
fiftantzaketarako.

Ikerkeia-unrtate "ordezleak", nier-
katal bankuek berrogeitamam ^ko 
urteetan sortuta.

[!, )! M Ahtilezia gobernuaren eia adminis-
trazio zentralaren aldeiik; erreak-
ziozkoa, gatazkatsua; eztabaidatsua-
panidista.

Ideologia eta iradizio legalisiak; prak-
tika klientelisiak; gizarte-ziemziek pro-
duzitutako jnformazioa erabillzeko joe-ra 
eskasa.

Minisiraritzen  menpeko ikerkEta-
insmutu batzuk. nahiko efikazia gut»-

koak (baliabide-falta; prakiiks kliert-
telisia); tradizioz kontsuha-komiie asko;

erregio bacueian emaitza hobeak 
ematen dituzien iharduera "ordez-
kalzaileak".

Ez azterkeia-egiturarik ez fondo 
propiorik.

Iharduera "ordezkaizaileak" ind us-
triaren eta, oraindik berrikiago. :;in-
dikaiuen aldetik, bolere pubNkoek 

antolatutako ikerketa-egituren f&lta 
konpenisatzeko.

i
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FUNDAZIOAK.
FINANTZAKETA
ZIENTIFIKOKO
ORGANISMOAK

"FUNTZIONAMENDU--
PROFILA"

ERAKUNDEAHTEKO 
LOTURAK

Paftaidetza hartdia epe ertain eta 
luzeko problemeiara zuzendutaka 

gzarte-ziBntziBtako ikerketan.

BarnB-unitateak administrazio fede-
ralen eia Kongresuaren baitari: sek-
iore pribatuarert ikerketa; partaidB-Ba 
moderalua unibertsitateetan.

Adminisirazioetako eta Kongresuko 
unitateak; delibcrazioak (adituen komi-
teak) Council of Advisors.

Oinarrizko ikerketara zuzenduak fun-
isean.

Batzardeak, insñuiu publikoak. imeres-

taldeekin lotuiako instituiuak; sek-tore 

publikorako kontratuen exekif-tapena 
zientziaren sektorekako politika baten 
barnean; unibertsitateen par-taidelza 
handia. hauen zienlziari buruz-ko 
kontzepzioa problemetara zuzen-dunko 
zienlziarena delako.

Bacordeak fatsean barne-unitateren
balzuk.

RintsBan oinarrizko ikerkeEan inte-
resatuak.

Irabazi-asmprik gatieko bi ikerkeia-
insiitutuk beteBen dute politika publi-
koetarako ikerketaren paper nagu-
siena; inslitutu gehienak lamaina 
KikikDak; unibensitateen partaidetza 

Bskasa.

Komsuta-batzordeak erakunde kor-
poratista eta ministraritzen inguruan.

Inolako partaideszarrk ere ez ekintza 
pjblikooii buruzko ikerkefaren finan-
tzaketan.

Unibertsitateen panafdetza eskasa 
(oinarrizko ikerketari ematen bait 
diote lehentasunah ikerketako insti-lulu 
paraestatal garrantzitsuak minis-traricen 
anparoan; SBktore priba-tuaren 
partaidetza garrantzitsua iker-kelan.

Ministrariuetatik hurbil dauden kon-
Bulta-batzordeak; parlamentu-batzor-
deak, konlsulta-kontseiluak (ekono-mia 
eia ingtirugirpari buruzko ara-zoetaz]; 
"ad hoc" batzprdeak (ekipp bereziak).

E npresaren sekiorearekin lotuiako fun-d 
azioak. funtsean ikerketa-bulego pri-b 
gtuei enkargatutako ikerketak finan-fc 
atuz.

Estudio-kabinete pribatuen nagusi-
goa; oso pattaidetza eskasa uni-
bertsitateen aldetik; aurretiazko azter-
keten lehentasuna.

Kontsulta-organoak eta ikerketako 
taldeak soitu dira oraindik berriki 
ministraritza, prefektura eta zenbait 
udaletan.

G arrantzi apala. Oriemazio akademikokp unibertsiia-
teak; iraeres akademiko eta pnliii-
koen adiskidetza ikerkeia-kontseilu 
bati esker; sektorekako politika zien-
tifikoa; barne-uniiateak; ikerkeia-
iharduera pixka bat sektore priba-
luaren aldetik.

Ikerketa-kontseilua, batzordeak eta 
parlamentuko ikerkBla-baizordea.

C 30 paper txikia; ihardaera nabaria 
azemko f' jndariaen aldetik berro-

L. iiiamar ota hirurogeiko urteelari; 

lierke^-konlseiluaren antzeko orga-
iio balen sorkuntza hirurogeitama-
ri ekoHtan; oraindik oraintsu arte;

aamzi erakundeen irakaskuntzarako 
orienrazioa.

Ikerketako barne-egituren nagusita-
suna; ikerketa bacuk komraiu bidBZ; 
uniberTsitateen panaideiza urria; mun-du 
intelektualaren eta politikoaren arteko 

loturak estuceko joera berriki.

Ikerkela-kontseiluaren anEeko fun-
tzionamBndu-organo baten agerpe-na 
hirurogeilamarreko uneetan: iker-
kBiarBn koordinazioaz arduratuiako 
unilatB bat, Planeanr administrazio-
Bskolak.

Ifiiziatiba batzuk baina diru gutxi. Ministrarilza barneko zelulak; uni-
bertsitate-ikerketaren paper apala-goa 
firakaskuntzan); ikerketa priba-tua 
guixi garatua.

Kontssilari "pribalu"z inguraizBn dira 
gobemuko kideak.

Nolabaiteko garrantziko fundazioak; 

orientazio poliiiko orpkorrak; beren 
institutu propioak finantzatzen dituzte.

Administrazioaren menpeko institu-
Tuek, ikerketa pribaiu pixka batr 
unibettsitateekiko harremana, baina 
indibiduo mailakoa; unibertsitateen 

zuzeneko partaideca eskasa politika 
publikoei buruzko ikerkelan.

Kontsutla-komiteak; "ad hoc" batzor-
deak; BlBmsntu erabakicaile publi-
koBn errekurtsoak kpntseilari "pri-
batu" engandik aholku bartzeko.

ka, gizarte-zientziekiko aipa-
tu deskontsiderazio horren 
oinarrian.

Ikerketa sozialeko profe-
sionalari gogaikarrien zaio-
na, agian, zera da: estamen-
tu politikoan deskontsidera-
zio horrekin. batera zientzia-
ren laguntza "objektiboa" 
erabiltzeko joera nabari bat 
ematen dela, batez ere inter-
pretazio batzuek —eta beti 
daude interpretazio bat bai-
no gehiago— alderdiaren 
argumentazio politikoak sen-
dotzen lagunduko dutela 
aurrikusten denean edota 
ikerketara neurri urgente eta 
gutxi-asko bidezkoak hartze-
ko posibilitatea atzeratu bes-
te asmorik gabe jotzen 
denean. 

Gisa honetako erabilerek 
gutxiago gogaitzen dute 
seguru asko teknikaria, bote-
re politikoak historian zehar 
sustaturiko ikerketa askok 
izan duten destino azken 
batean batere ez duintua-
sungabe horrek baino, hau 
da destino horren aztarre-
nik ematerakoan lan bat 
"kajoian geratu dela" esa-
ten denean baino. 
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POBRETASUNA EUSKAL  
KOMUNITATE
AUTONOMOAN
EMAITZA  BATZUK  (1)

Artikulu honetan eta aldizkari honen beraren hurren-
go alean agertuko den beste batean pobretasunak gure herrian 
duen eraginari buruz Euskal Komunitate Autonomoan egin-
dako ikerketa baten emaitza nagusienak eskaini nahi geni-
tuzke. Lana bera, argiro bereizitako hiru partetan banatzen 
da:

—lehenengoan, ikerketa honetan erabilitako pobreta-
suna kontzeptuaren edukina jasotzen dugu labur-
labur;

—bigarrenean, fenomenoak gaur egun duen zabai-
goaren deskribapen bat ekartzen dugu; 

—hirugarrenean, leku-arrazoiengatik ZERBiTZUANen 3. 
alea argitaratuko denean, pobretasunak gure herrian 
dituen  kausei  buruzko  ideia  batzuk iradokitzen 
ditugu.

1.   POBRETASUNAREIM 
KONTZEPTUA

Lanbide arriskutsua bene-
tan pobretasuna zer den 
definitzea eta, ondorioz, etxe 
bat, familia bat edota per-
tsona bat zein atalasetik 
aurrera pobre bezala kon-
tzeptua daitezkeen definitu 
nahi izatea, batez ere ondo 
baino hobeto dakigunean, 
zein ere den erabiltzen 
dugun mugaketa, beti egon-
go direla gizarte-sektore 
batzuk problema badagoela 
ere edo behintzat bere 
zabalgoa ukatuko dutenak. 
Horregatik, nahitanahiezkoa 
gertatzen da pobretasunari 
azterlan honetan zer defini-
zio eman zaion argitzea. Eta 
definizio hori, lau puntu 
nagusitan oinarritzen da: 

1. Hemen erabilitako po-
bretasunaren   kontzeptuak 

arazoaren ikuspegi zabal bat 
besarkatzen du, oro har zer-
gatik zuzen-zuzenean erla-
zionatu gabe noski miseria 
gorriarekin, eskaletzarekin 
edota peitutasunarekin. Bere 
formulazio orokorrean, hain-
bat familia edo pertsona bizi 
diren herrialdeko bizimodu, 
ohitura eta iharduera nor-
maletatik salbuetsita daude-
neko egoera isladatzen du 
beste ezer baino gehiago. 
Esklusio hau ez da defini-
tzen bizimoduak izan ditza-
keen posibilitateen garape-
nik onenarekin konparatuz, 
baizik eta autua den gizar-
tean gutxienez beharrezko-
tzat ematen diren bizikerak 
kontutan hartuz. Zentzu 
honetan, esklusioak, egia 
esan, desbantaila sozial 
esanguratsu bat suposatzen 
du pobretasunak erasanda-
ko familia eta pertsonentzat 
Deskribatutako pentsamen- 

duaren bidetik, bada, geure 
egiten ditugu Europako Ko-
munitate Ekonomikoaren 
markoan nagusitzen den 
pobretasunari buruzko kon-
tzepzioaren azpian dauden 
oinarrizko printzipioak. 

2. Esklusio edo pobretasu-
naren kontzeptuak bi feno-
meno hartzen ditu: alde 
batetik, mantenimenduko 
pobretasuna, etxebizitza,
mantenua, jantziak eta oine-
takoak bezalako oinarrizko 
gastuak, eta halaber beha-
rrezkotzat ematen diren bes-
telako gastu arruntak ere 
—altzariei, garraioari eta den-
bora librearen gozamenari 
dagozkienak funtsean—, gu-
txien-gutxienezko batean 
estali ahal izateko etxerako 
sarreren ezaskitasuna beza-
la definitua; eta bestetik, 
metaketako pobretasuna, 
batezbesteko   normalaren 
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aldean etengabeko ailegatu 
ezineko egoera bezala defi-
nitua kontsumo iraunkorre-
ko ondasunak edukitzeko 
ahalbidean, etxebizitzaren 
eta honen ekipamenduaren 
ezaugarriekin zerikusirik du-
tenak edukitzekoan batez ere. 
Mantenimenduko pobretasu-
na eta metaketakoa, bi 
pobretasun-mota ongi dife-
rentziatuak dira eta bakoi-
tza bere aldetik tratatu beha-
rra dago.

3. Definitu ditugun bi 
pobretasun-mota horiek, 
noski, larritasun-maila des-
berdinak aurkezten dituzte. 
Horrela, mantenimenduko 

miseri egoeraz hitz egin dai-
teke, bakarrik beren sarre-
ren maila janari, jantzi eta

oinetakoentzako behar mini-
moen azpitik daukaten fami-
liez ari garenean. Metake-

tako miseriak, bere aldetik, 
metaketako pobretasunari 
elkartutako zirkunstantzia 
negatiboen areagotze bati 
egiten dio erreferentzia, ia 
erabateko gabezia baten 
antzekoa gertatuz. Etxebizi-
tzara mugatuz, adibidez, 
esan daiteke metaketako 
miserian dagoen biztanleria-
ren etxebizitzak infraetxebi-
zitza izatera jotzen duela —ur 
berorik gabea, bainu edo 
dutxarik gabea, hezetasun-
problema jeneralizatuarekin, 
etab.—.

4. Pobretasun - motak 
ager daitezke era nabari 
batean  edo  era  ezkutuan.

Zentzu honetan, era naba-
riak, jadanik eratuta dauden 
familiei erasaten dietenak 
dira. Pobretasun-era ezku-
tuak, beren aldetik, famili 
unitate potentzialki indepen-
denteei erasaten dietenak 
dira, hau da, egoera nor-
malean familia bezala era-
tuko ziratekeen eta ez badu-
te horrela egin, hain zuzen 
ere beren gaur egungo 
egoeran pobreen kolektiboa 
areagotzera pasako zirate-
keelako egin ez duten famili 
unitateak dira.

2.  POBRETASUNAREN 

ZABALGOA EUSKADIN

Estudioaren emaitza na-
gusienen deskripzioan, alde

1.  koadroa.-MANTENIMENDU ETA METAKETAKO POBRETASUNA, POBRETASUN-MAILEN 
ARABERA

a) Egoera bakoitzaren % p/su erlatiboa, inkesta egindako biztanleria guztiari dagokionez

MANTENIMENDUKO POBRETASUNA

Guztira Oso pobrea Pobrea 1. ez-pobrea 2. ez-pobrea

GUZTIRA 100,0 4,9 26,7 27,6 40,8

METAKETAKO POBRETASUNA

Oso pobrea 2,1 0,5 1,0 0,5 0,1

Pobrea 13,9 2,0 5,6 3,9 2,4

1. ez-pobrea 42,3 2,1 14,5 11,7 14,0

2. ez-pobrea 41,7 0,3 5,6 11,5 24,3

b) Egoera bakoitzaren pisu kuantitatiboa

MANTIMENDUKO POBRETASUNA

Guztira Oso pobrea Pobrea 1. ez-pobrea 2. ez-pobrea

GUZTIRA 594.000 29.100 158.600 163.900 242.400

METAKETAKO POBRETASUNA

Oso pobrea 12.500 3.000 5.900 3.000 600

Pobrea 82.600 11.900 33.300 23.200 14.200

1. ez-pobrea 251.300 1 2.400 86.200 69.400 83.300

2. ez-pobrea 247.600 1.800 33.200 68.300 144.300
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batetik, pobretasun nabari-
ko egoerak, eta bestetik, 
pobretasun ezkutuko errea-
litateak bereiziko ditugu.

2.1. Pobretasun nabaria

Pobretasun nabariaren 
zabalgoa Euskal Komunita-
te   Autonomoan,   ondoko 

koadro   honetan   isladatzen 
da, famili mailan hartuta:

Xeheki aztertuz gero, 
honako konklusio hauek lor-
tzen ditugu:

1. Komunitateko suton-
doetatik % 0,5 bat -3.000 
inguru termino kuantitatibo-
tan—, bai metaketa eta bai 
mantenimenduko miseriako 
egoeran bizi dira. Egoera 
hau defini daiteke "hiruga-
rren-mundutarra" bezala 
bere  zentzurik txarrenean.

Euskadin lazeria edo mise-
riarik gorrieneko errealitatea 
dagoen frogarik argiena 
eskainiz. 

2. Euskal sutondoetako 
beste %6 -35.600 ingu-
ru— harrapatzen ditu nola-
bait miseriak, nahiz meta-
ketakoak nahiz mantenimen-
dukoak.

3. Sutondoen hirugarren 

talde  batek —guztizkoaren 
% 5,6 bat eta 33.300 ingu-
ru    suposatzen    duenak—, 

dena delako miseri moduan 
bizi  gabe ere,  pobretasun 
larriko egoerak isladatzen 
ditu. Eta zentzu honetan, bai 
mantenimenduko   eta   bai 
metaketako problemak aur-
kezten dituzte. 

4. Euskal    sutondoan 
%26,4   bat,   azkenik   -ia 
157.000-, soilik bi pobre-
tasun-mota horietako batek 

—mantenimenduko pobreta-
sunak gehienetan— erasana 
aurkitzen da, berorren larri-
tasun-mailarik txikienean.

5. Guztira, euskal suton-
doetako % 38,5 batek gu-
txienez pobretasun-motaren 
bat jasaten du. Termino 
kuantitatibotan, berriz, 
228.000 sutondo inguru 
suposatzen du horrek.

Mantenimenduan oso 
pobreak diren sutondoen 
—hau da, elikadurako be-
har minimoei erantzute-
ko behar hainbateko sa-
rrerar ik  gabeak bezala 
definitutakoen— egoera 
konkretua aztertuz, hauek 
euskal sutondo guztien 
%4,9 bat suposatzen dutela 
ateratzen dugu. Ez da pasa-
tzen, ordea, gosea sutondo 
guzti hauetan. Praktikan, 
kapitalaz edo aurrezki meta-
tuez baliatzeagatik, elikadu-
ra txarraren edo gosearen 
arazoak erasandako suton-
doen portzentaia % 2ra mu-
rrizten da. Eta horrek, ter-
m i n o ku a nt i ta t  i bota n, 
12.000 sutondo inguru 
suposatzen du, zifra bene-
tan oso altua hala ere.

Pobretasunaren arazo-
ra hurbiltzeko enfoke dife-
rente bat oinarritu daite-
ke orain arte definitutako 
pobretasun-motetako bakoi-
tza ematen den ala ezkon-
tutan hartuz. Erizpide hau 
aplikatuz —eta honi jarrai-
tuko diogu hemendik aurre-
ra, konparazioak egin ahal 
izateko—, pobretasun naba-
riaren hiru mota sintetiko 
bereizten ditugu:

a)  Bi motetako pobretasuna

Sutondoa bai manteni-
menduan eta bai metake-
tan pobrea edo oso pobrea

12

SUTONDO POBREAK GUZTIRA

Pobretasun-mota Sutondo
guztien %

Sutondo
pobreen %

Miseri kasuen % 
talde bakoitzean

1.   Bi motak 9,1 23,6 38,5 
2.  Metaketa 6,9 18,0 8,5

3.   Mantenimendua 22,5 58,4 10,8 
GUZTIRA 38,5 100,0 17,0 

Pobretasun-mota Sutondo
erasanak

Sutondo
pobreen %

Miseri kasuen % 
talde bakoitzean

1.   Bi motak 54,100 23,6 20,800 
2.   Metaketa 41,000 18,0 3,600 
3.   Mantenimendua 133,700 58,4 14,200 
GUZTIRA 228,800 100,0 38,600 

2.   Koadroa.-POBRETASUN-MOTEN LABURPEN OROKORRA

a) Datu erlatiboak

b) Datu kuantitatiboak

SUTONDO POBREAK GUZTIRA



duten kasuak barne-hartzen 
ditu. 

b)  Mantenimenduko 
pobretasuna 

Sutondoa metaketan ez 
baina mantenimenduan po-
brea edo oso pobrea duten 
kasuak barne-hartzen ditu. 

c)  Metaketako pobretasuna 

Sutondoa mantenimen-
duan ez baina metaketan 
pobrea edo oso pobrea 
duten kasuak barne-hartzen 
ditu.

Hurbilpen horren erabi-
leratik eratorritako emaitzak 
ondoko koadroan aurkezten 
dira:

Mantenimenduko pobre-
tasunak suposatzen duen 
koiunturazko pobretasun-
mota da, aurreko koadroa-
ren arabera, Euskadiko pro-
blema funtsezkoena. Pobre-
tasuun metatuzko problemen 
portzentaia altuegirik ez 
ematean, krisiaren soluzio 
positiboak konpon dezake 
kostu sozial handiegirik gabe 
problemaren parte on bat. 
Depresio honen luzapen 
batek, ordea,  buka dezake 

epe ertainera erasandako 
sutondoen desmetaketako 
prozesu batean eta orduan 
benetan modu dramatiko 
batean narriatuko lirateke 
bizi-kondizioak, estudio ho-
netan kontutan hartzen diren 
bi pobretasun-motak bata 
besteari gainkatzeko joera-
rekin. Testuinguru honetan, 
azpimarratzekoa da bi po-
bretasun-moten konbina-
zioak bizi-kondizio orokorren 
peitutasunaren areagotzean 
duen eragin negatiboa. Ho-
rrela, mantenimendu eta 
metaketako pobretasunezko 
sutondoen % 38,5 pobreta-
sunaren dimentsio bat edo 
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besteko miserian aurkitzen 
diren bitartean, portzentaia 
hori murriztu egiten da 
nabarmenki gainerako ka-
suetan —% 8,5 metaketako 
pobreenean eta % 1 0 , 8  
mantenimenduko pobree-
nean—. Esan daiteke, azken 
finean, gizartearen bidegu-
rutze batean aurkitzen gare-
la, egoera hobetzeko posi-
bilitatearekin, baina baita 
biziki okerragotzekoarekin 
ere.

Datu  orokorrak aztertu 
ondoren,  pobretasun-tasen 

gizarte eta lurralde desber-
dinetako eraginaren konpa-
raziozko koadro batzuk es-
kaintzen ditugu jarraian. Eta 
egiazta dezakegu berorietan: 

1. Pobretasunak famili-
buru  desenplegatuengan 
edo  aldi  baterako  okupa-
tuengan eta orobat famili-
buru ez-aktiboengan duen 
inpaktu diferentziala. (Desen-
plegatuak  dira,   hala   ere, 
peitutasun-mailarik altuene-
tara iristen diren taldea.) 

2. Familiburu inmigrante 
edo 40 urtetik gorakoen pei-
tutasun diferentziala. 

3. Bizkaiko egoera oro 
har negatiboa —eta Bilboko 
hiriari dagokiona partikularz-
ki—, halaber Arabako Lurral-
de Historikoko zenbait zona-
takoa ere. 

4. Euskal hiriburuetako 
hirigune historikoen narraia-
dura  diferentzial  bortitza, 
Donostiako hirigunearen sal-
buespen bakarrarekin. 

2.2. Pobretasun ezkutua

Pobretasun ezkutuaren 
azterketa, 18 urtetatik 30 
etarako gazte independiza- 

3.   Kadroa.-POBRETASUN-TASAK, 
BERDINEN ARABERA

FAMILIBURU-TIPOLOGIEN   ETA  POBRETASUN-EGOERA  DES-

POBRETASUN-TASAK

Bi Metake- Manteni- Pobretasuna
motak takoa mendukoa guztira

GUZTIRA 9,1 6,9 22,5 38,5

GIZONEZKO okupatu ezkonduak 4,9 5,8 16,6 27,3

+40 urteko inmigranteak 9,6 5,8 24,2 39,5
+40 urteko autoktonoak 2,6 5,8 15,2 23,6
—40 urteko inmigranteak 6,3 6,8 16,1 29,1
—40 urteko autoktonoak 1,3 4,9 8,9 15,1

GIZONEZKO jubilatu ezkonduak 7,2 6,7 27,1 41,0

Autoktonoak 7,0 7,8 21,5 36,2
Inmigranteak 7,6 4,6 38,6 50,8

GIZONEZKO desenplegatu     
ezkonduak 25,6 7,2 40,7 73,5

+40 urteko inmigranteak 32,1 5,9 46,2 84,3
+40 urteko autoktonoak 21,5 5,1 28,5 55,1
—40 urteko inmigranteak 18,9 9,0 54,5 82,4
—40 urteko autoktonoak 26,1 10,0 40,2 76,3

EMAKUMEZK0 etxekoandre     
alargun edo apartatuak 20,0 7,7 31,7 59,4

+65 urteko autoktonoak 15,8 6,8 33,3 55,9
+65 urteko inmigranteak 30,5 1,9 40,3 72,7
—65 urteko inmigranteak 26,6 16,9 25,9 69,3
—65 urteko autoktonoak 13,4 8,1 24,8 46,4

GIZONEZKO erretiratu ezkonduak 16,9 10,4 38,3 65,5

Inmigranteak 23,2 12,3 48,4 83,9
Autoktonoak 9,4 8,1 26,3 43,8
EMAKUMEZKO jubilatu     

ezkongabeak 18,6 16,0 21,6 56,1
Autoktonoak 14,4 16,2 21,7 52,2
Inmigranteak 32,7 15,2 21,2 69,1

BESTELAKO kasuak 10,5 8,0 22,5 40,9
Inoizkakoak 14,8 5,7 36,6 57,1
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4.  Koadroa.-POBRETASUN-TASAK, LURRALDE HISTORIKOEN ETA POBRETASUN-MOTEN ARABERA

POBRETASUN-MOTA

Guztira Biak Metaketakoak Mantenimen-
dukoak

ARABA 
GIPUZKOA 
BIZKAIA

33,7 
32,9 
42.7

6,1 5,2 
12,0

5,1 
7,0 
7,2

22,5 
20,7 
23,5

GUZTIRA 38,5 9,1 6,9 22,5

5.   Koadroa.-POBRETASUN-TASAK, ESKUALDEEN ETA POBRETASUN-MOTEN ARABERA

POBRETASUN-TASAK

Guztira Biak Metaketakoak Mantenimen-
dukoak

GUZTIRA 38,5 9,1 6,9 22,5

GASTEIZ 1 73,5 35,7 19,4 18,4

GASTEIZ 2 15,6 4,2 3,1 8,3
GASTEIZ 3 15,2 3,0 3,0 9,1

GASTEIZ 4 27,0 1,0 1,0 25,0

GASTEIZ 5 45,5 6,1 8,1 31,3
LAUTADA 41,2 7,2 6,2 27,8

ERRIOXA 25,8 10,3 5,2 10,3
HARANAK 56,5 17,4 15,2 23,9

MENDIALDEA 42,9 5,5 9,9 27,5
KANTAURIALDEA 32,3 7,1 4,0 21,2

GORBEIA 24,5 5,3 6,4 12,8

DONOSTIA 1 28,3 4,0 13,1 11,1

DONOSTIA 2 25,3 2,0 3,0 20,2
DONOSTIA 3 18,2 2,0 3,0 13,1

DONOSTIA 4 36,4 5,1 8,1 23,2
DONOSTIA 5 28,3 5,1 5,1 18,2

DONOSTIALDEA 1 43,4 8,1 10,1 25,3
DONOSTIALDEA 2 37,0 5,0 7,0 25,0

DEBA GARAIA 31,3 4,0 8,1 19,2

DEBA BEHEREA 40,4 8,1 10,1 22,2
UROLA 31,3 4,0 5,1 22,2

GOIERRI 23,2 5,1 5,1 13,1
TOLOSA 35,4 8,1 7,1 20,2

BILBO 1 10,3 — 1,0 9,3
BILBO 2 28,3 6,1 1,0 21,2

BILBO 3 23,2 3,0 6,1 14,1
BILBO 4 52,0 21,0 17,0 14,0

BILBO 5 62,0 17,0 3,0 42,0

BILBO 6 69,7 30,3 23,2 16,2
EZKERRALDEA 40,0 9,0 3,0 28,0

ESKUINALDEA 38,4 13,5 7,7 17,1

BARACALDO 34,7 7,9 5,0 21,8
GERNIKA 38,4 10,1 16,2 12,1

ENKARTAZIOAK 56,0 16,0 17,0 23,0
MARKINA 44,4 9,1 7,1 28,3
DURANGALDEA 26,5 5,1 4,1 17,3

PLENTZIA 39,4 7,1 8,1 24,2
ARRATIA 39,8 11,2 7,1 21,4
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tuei edo potentzialki inde-
pendeteei erasan liezaiekeen 
mantenimenduko pobretasu-
neko errealitateei bakarrik 
aplikatu zaie. Jarraian aur-
kezten ditugu berorren emai-
tzak eta bertan ikus daiteke 
bere garrantzia: gutxi gora-
behera 100.000 euskal gaz-
te —erreferentziako kolekti-
boaren %50,1- pobreta-
sunaren arazoak erasanda 
aurkitzen dira, eta hauetako 
% 70,9 zentzu ezkutu ba-
tean. Biztanleria gazteak 
bere pobretasun-problemak 
ezkutatzeko erabiltzen dituen 
mekanismoak, baliabide era-
bilgarriak hoberentzeko ain-
tzinako hiru mekanismo 
malthustarrekih erlazionatzen 
dira funtsean: 

1. Ezkongabetasunaren 
luzapena. 

2. Gurasoen  sutondotik 
independizatzearen atzerape-
na, oraindik zenbait gazte-
talde ezkondutan nabari den 
bezala.

3. Jaiotza-kontrola. 
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EFtAiMSKiNA 1.  ALDERDI 

TEKNIKOAK

Ikuspegi teknikotik begi-
ratuta, esan behar da, inkes-
ta 1986ko otsail eta mar-
txo artean egin zela, 3.739 
familibururi edo hauen ez-
kontideei, potentzialki inde-
pendente baina erantzukizun 
familiarrik gabeko 18 eta 30 
urte arteko 304 gazteri eta, 
azkenik, aurreko horien 
ezaugarri bereko baina eran-
tzukizun familiarrekiko 65 
gazteri. Kasu guztietan izan-
dako errore-mailak berdinak 
eta estamentu zientifikoek 
eta profesional egokiek ohi-
ki zuzenak bezala onartuta-
koak baino nabarmenki txi-
kiagoak izan ziren lagin 
mailan. Zehazki, Euskal Ko-
munitate Autonomorako la-
gin-erroreak honako maila 
hauetan aurkitzen dira: 

a) Sutondoen biztanleria 
orokorra: %±1,73. 

b) Kargura familiarik ga-
beko unitate dependenteak: 
%±5.

(Inkesta egindako suton-
doetan dauden unitateen 
aldean.)

c) Kargura familiarekiko 
unitate  dependenteak:  % 
±0.

(Inkesta egindako suton-
doetan dauden unitateen 
aldean.)

Seinalatutako lagin-erro-
reen konfidantza-maila % 
95,5ekoa da eta aztertuta-
ko fenomenoen eragin supo-
satua biztanleriaren % 50-
ekoa.

2. POBRETASUN-ATALASEAK

1.  Mantenimenduko pobretasun-atalaseak, familiburuaren adinaren arabera (pezetatan) 

ADINA: -34 urte 
Tamaina Miseri lerroa Pobretasun-lerroa Ez-pobretasuneko 1. lerroa

| 35.582 63.487 91.392 
2 40.368 71.612 102.856 
3 44.098 76.838 109.578 
4 47.359 80.776 114.193
5 50.350 83.969 117.588 
6 53.162 86.672 120.182 
7 55.846 89.024 122.202 

ADINA: 35-44 urte 

Tamaina Miseri lerroa Pobretasun-lerroa Ez-pobretasuneko 1. lerroa

1 39.026 58.919 78.812 
2 45.902 75.298 104.694 
3 51.175 86.916 122.657 
4 55.671 96.231 136.791 
5 59.693 104.138 148.583 
5 63.389 111.079 158.769 
7 66.844 117.307 167.770 
8 70.114 122.983 175.852 
9 73.235 128.218 183.201 

10 76.234 133.089 189.944 
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ADINA: 45-54 urte

Tamaina Miseri lerroa Pobretasun-lerroa Ez-pobretasuneko 1. lerroa

1 23.126 40.875 58.624 
2 34.081 60.869 87.657 
3 44.844 80.384 115.924 
4 54.030 95.958 137.886 
5 62.639 110.088 157.537 
R 70.827 123.164 175.501
7 78.688 135.424 192.160 
8 86.285 147.026 207.767 
9 93.665 158.082 222.499 

10 100.859 168.675 236.491 
11 107.893 178.868 249.843 
12 114.787 188.710 262.633 
13 121.556 198.241 274.926 

ADINA: 55-74 urte 

Tamaina Miseri lerroa Pobretasun-lerroa Ez-pobretasuneko 1. lerroa

1 29.941 41.417 52.893 
2 34.267 60.920 87.573 
3 42.468 76.347 110.226 
4 50.071 89.608 129.145 
5 57.285 101.460 145.635 
6 64.220 112.299 160.378 
7 70.940 122.361 173.782 
8 77.489 131.804 186.119 
9 83.897 140.736 197.575 

10 90.187 149.238 208.289 
11 96.374 157.370 218.366 
12 102.473 165.180 227.887 
13 108.493 172.707 236.921 

ADINA: 75 eta gehiago urte

Tamaina Miseri lerroa Pobretasun-lerroa Ez-pobretasuneko 1. lerroa

1 19.957 33.305 46.653 
2 30.489 51.136 71.783 
3 39.678 65.713 91.748 
4 48.082 78.512 108.942 
5 56.012 90.133 124.254 
6 63.583 100.897 138.211 
7 70.872 110.988 151.104 
8 77.942 120.556 163.170 

OHARRA: Honela definitzen da ez-pobretasuneko 1. lerroa bezala: miseri lerroaren eta pobretasun-
lerroaren eta pobretasun erlatiboaren atalaseak bezala definitutako maila ekonomikoen artean dagoen distantzia 
ekonomikoaren batura bezala.

Mantenimenduko pobretasun-atalaseen definizioan Leyden-en eskolako metodologiaren bertsio zuzendu 
bat aplikatu da. Hurbilpen-bide honen konplexutasuna kontutan izanik, eta artikulu honen jomuga ez delako 
horren aurkezpena egitea, Eusko Jaurlaritzaren "La pobreza en la Comunidad Autonoma Vasca (Avance)" lana 
ikustea gomendatuko genuke berori aztertzeko.
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2. Metaketako pobretasun-atalaseak

Komunitate Autonomoan mantenimenduan pobre ez diren sutondoen arteko ondasun-
eta kapital-edukitzaren batezbestekoa, hau da, erreferentzi puntu bezala hartu izan den 
taidea, 215,1 puntuko baliora iristen da. Eta batezbesteko balioaren % 50 eta %75 
aplikatuz, depribazio/ez-depribazioko lau gizarte-maila definitzen dira: 

1. Metaketan oso pobreak diren sutondoak: 107,55 puntutik beherako puntuazioa. 

2. Metaketan pobreak diren sutondoak: 107,6 eta 161,33 puntu arteko puntuazioa. 

3. Metaketan pobreak ez diren 1 .eko sutondoak: 161,34 eta 215,0 puntu arteko 
puntuazioa.

4. Metaketan  pobreak ez diren  2.eko sutondoak: 215,1   puntu edo gehiagoko 
puntuazioa.

Kalkulatzeko orduan, sutondo bakoitzarentzako eskala-puntuazioaren lorpena hona-
ko item hauetatik abiatuz egiten da: 

Edukitza-Balioa eskalan

ETXEBIZITZARI BURUZKO ALDAGAIAK 200,00

— Ur korrontea edukitzea 27,52

— Nahikoa azalera erabilgarria 19,22
— Bainua edo dutxa edukitzea 26,66
— Barneko insonorizazio ona 13,19
— Auzokoen bistatik gordea 19,78
— Ikusmira atseginak etxebizitzatik 18,64
— Hezetasun-problemarik gabea 20,06
— O.H.O.ko ikastetxea dutenak 13,04
— Anbulategi edo kontsultategia dutenak 11,32
— Zinea dutenak 7,03
— Joias egin, paseatu, etab.etarako lekuekin 11,61
— Hiribus-geltokiarekin 11,93

BESTELAKO ONDASUNEI BURUZKO ALDAGAIAK 100,00

— Argazki-kamera 0,37

-250.000 pta. banku-kontuetan 12,29
-Koloretako TB 5,93
— 10 urte baino gutxiagoko diskogailua 1,58
— Sukalde elektriko labeduna 5,19
— Hozkailu izoztailea 2,78
— Baxeragailua 0,65
— 10 urte baino gutxiagoko sukaldeko altzariak 5,29
— Ikuzgailu automatikoa 5,10
— Josteko makina 2,69
— Telefonoa 3,61
— 1975 baino geroago egindako autoa 40,80
— Garajea 10,01
— Berokuntza finkoko instalazioa 1,39
— 100 liburu baino gehiago 1,34
— 50 disko baino gehiago 0,98
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3.  INKESTAN 
ERABILITAKO

GASTEIZ 1 Hirigune 

Zaharra 

GASTEIZ 2 

Zabaldura-erdialdea
Santa Barbara Senda 

GASTEIZ 3 

Hiribidea
Periferiako zabaldura 
Gazalbide 
San Martin-Ajuria 
Txagorritxu

GASTEIZ 4 

Adurza-Zumakera
Aranbizkarra El Pilar 
Gorbeia-Domingo

Beltran
Judizmendi 
Los Herran 
Santa Luzia 

GASTEIZ 5 

Abetxuko 
Arana
Gamarra
Sansomendi
Zaramaga 

ARABAKO LAUTADA 

Alegria-Dulantzi 
Arrazua
Asparrena 
Barrundia
Elburgo
Iruña de Oca 
Iruraiz-Gauna
Salvatierra
San Millan 
Gasteiz-Herriak 
Zalduondo 

ERRIOXA ARABARRA 

Baños de Ebro 
Cripan 
Elciego 
Elvillar 
Labastida
Laguardia 
Lanciego 
Lapuebla de Labarca 
Leza
Moreda de Alava 
Navaridas 
Oyon
Samaniego
Villabuena de Alava 
Yecora 

ARABAKO HARANAK 

Armiñon 
Berantevilla 
Cuartango Lantaron 
Ribera Alta Ribera 
Baja Salinas de 
Añana Valdegovia 
Zambrana 

ARABAKO 
MENDIALDEA 

Bernedo 
Campezo 
Lagran
Maestu
Peñacerrada 
Valle de Arana 

KANTAURI ARABARRA 

Amurrio
Arceniegoa 
Ayala
Llodio
Okondo

GORBEIA INGURUAK 

Aramaio 
Cigoitia
Legutiano
Urcabustaiz 
Zuya

DONOSTIA 1 

Erdialdea Alde 
Zaharra

DONOSTIA 2 

Amara Zaharra 
Antiguo-hirigunea 
Egia
Gros Zaharra 

DONOSTIA 3 

Amara Berria 
Gros Berria 

DONOSTIA 4 

Altza 
Bidebieta 
Herrera 
Intxaurrondo 
Larratxo
Trintxerpe 

DONOSTIA 5 

Añorga 
Astigarraga 
Aiete
Igeldo
Loiola 
Lorea
Miraconcha 
Seminarioa
Ulia

DONOSTIALDEA 1 

Andoain 
Hernani
Urnieta
Usurbil

DONOSTIALDEA 2 

Hondarribia 
Irun
Lezo 
Oiartzun 
Pasaia
Renteria 

DEBA GARAIA 

Antzuola
Aretxabaleta 
Bergara 
Elgeta
Eskoriatza 
Leintz Gatzaga 
Mondragon 
Oñati

DEBA BEHEREA 

Deba
Eibar
Elgoibar
Mutriku 
Placencia 

UROLA

Aizarnazabal
Aya
Azkoitia
Azpeitia
Beizama 
Zestoa 
Getaria 
Orio
Regil
Zarautz 
Zumaia 

GOIERRI

Arama
Ataun
Beasain 
Zerain 
Ezkio-ltsaso 
Gabiria 
Gainza
Idiazabal 
Itsasondo
Lazkao
Legazpi 
Mutiloa 
Olaberria
Ordizia
Ormaiztegi
Segura 
Urretxu 
Zaldivia 
Zegama 
Zumarraga
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ISKUALDEAK 

TOLOSA

Abaltzisketa 
Aduna
Albiztur 
Alegia
Alkiza 
Altzo 
Amezketa 
Anoeta
Asteasu 
Belauntza 
Berastegi 
Berrobi
Bidegoyan 
Elduayen
Hernialde
Ibarra
Iruerrieta
Irura
Larraul 
Leaburu-Gaztelu 
Legorreta 
Lizartza 
Oreja
Tolosa 
Villabona
Zizurkil

BILBO 1 

Erdialdea (Indautxu, 
Gran Via) 

BILBO 2 Erdialdeko 

periferia

BILBO 3 

Deusto La Casilla 
Ibarrekolanda 
Matico

BILBO 4 

Bilbo Zaharra 
Hirigune Zaharra 

BILBO 5 

Arangoiti 
Basurto 
Berriz
Irala
La Peña 
Larraskitu
Otxarkoaga 
Rekalde (erdialdea) 
San Adriann 
San Ignacio 
Txurdinaga
Uribarri
Zabalbide
Zorroza 

BILBO 6 

Altamira
Atxuri
Olabeaga 
Ollerias 
Peñascal 
Rekalde-mendia 
Santutxu
Uretamendi

EZKERRALDEA 

Abanto-Zierbena 
Arrigorriaga 
Basauri 
Etxebarri-D.E. 
Galdakao 
Muskiz
Ortuella
Portugalete 
Trapagaran 
Santurtzi
Sestao 
Zaratamo

ESKUINALDEA 

Berango 
Erandio 
Getxo
Larrabetzu 
Leioa
Lezama 
Txorierri (Derio, Lujua, 
Sondika eta Zamudio) 

BARACALDO 

Baracaldo

GERNIKA

Bermeo 
Busturia 
Ea
Elanchove 
Ereño
Gauteguiz Arteaga 
Gernika-Lumo 
Ibarrangelua
Mendata
Morga
Muxika
Sukarrieta
Rigoitia

ENKARTAZIOAK 

Arcentales
Balmaseda
Carranza 
Galdames 
Gordexola 
GUeñes
Lanestosa 
Sopuerta
Trucios
Zalla

MARKINA 

Amoroto 
Arbacegui Guerricaiz 
Aulesti
Echevarria 
Guizaburuaga 
Ispaster 
Lekeitio
Markina-Xemein 
Mendexa 
Ondarroa 

DURANGALDEA

Abadiño 
Amorebieta-Echano 
Atxondo 
Bedia
Berriz 
Durango
Elorrio 
Ermua
Garai
Izurza 
Lemoa
Mallabia
Mañaria
Zaldibar

PLENTZIA 

Arrieta
Bakio 
Barrika 
Fruniz 
Gamiz-Fika 
Gatica
Lauquiniz
Lemoniz 
Maruri
Meñaka 
Mungia
Plentzia
Sopelana 
Urduliz

ARRATIA 

Aracaldo
Arantzazu 
Areatza
Arrankudiaga 
Castillo Elejabeitia 
Ceanuri 
Dima
Igorre
Miravalles
Otxandio 
Orduña 
Orozco 
Ubidea
Zeberio
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LEHEN MAILAKO
ATENTZIOKO
ZERBITZUETAN
INTEGRATUTAKO
LAN
SOZIALAREN
OPERATIBIZAZIOA

Gizarte-Ongizatearen kontzepzio modernoa eratzen 
duten Arlo desberdinetako lehen mailako Atentzio-Zerbitzuen 
gero eta ezarpen handiagoak, behin ere baino nabariago egi-
ten du globalizazio eta jeneralizazioko printzipioak gizarte-
lan bateratuaren bitartez garatu beharra, iharduketa-marko 
bezala hiritarren komunitatea hartuz. Gizarte-baliabide guz-
tiak bateratzeko planteamenduaren operatibizazioa gero eta 
modu nabariagoan hautematen da baldin eta zerbitzuen pres-
tazioan eraginkortasun handiago bat lortu nahi bada.

1. ASUMITUTAKO PRINTZIPIO BAT: 
LEHEN MAILAKO ATENZIOKO ZER-
BITZUEN INTEGRAZIOA

Euskal Herriko Komunitate Autonomoko 
Gizarte-Zerbitzuen Legeak, hezkuntza, eta-
b.etako gizarte-zerbitzuen sare zabalago 
baten barnean begiesten du zerbitzu horien 
kokalekua, eta zazpi dira Lege horrek mar-
katzen dituen printzipio gidariak: 1 .-Botere 
publikoen erantzukizuna; 2.—Elkartasuna; 
3.—Hritarren partaidetza; 4.—Integrazioa; 
5.—Deszentralizazioa; 6.—Planifikazioa; 
7.—Prebentzioa. 

Gizarte-Zerbitzuen Legeak Gizarte-Ongi-
zatean intziditzen duten zerbitzu guztiak 
bikoizketari itzuri egiteko moduan bateratu 
beharra aldarrikatzean (14. art.), nahitana-
hiez insistitu beharra dago eskuharmen 
sozialeko beste Arloekiko topaguneak bila-
tzen, Osasun Publikoaren eta Hezkuntzaren 
kasuan izan litekeen bezala, adibidez, bes-
teren artean. Eta berdin legeria desberdi-
nek zerbitzu horien gestioaz enkargatutako 
erakundeak bilatzen ere. 

Erregimen Lokaleko Oinarri-Legeak hona-
ko konpetentzia hauek egozten dizkio uda-
lari, besteren artean: 

g) Osasunaren lehen mailako atentzioko 
zerbitzuen gestioan parte hartzea. 

i) Biztanleriaren ongizatera zuzenduriko 
gizarte-zerbitzuen prestazioa, eta haurren, 
gazteen eta hirugarren adinakoengana bere-
ziki, eta baita bizitzeko baliabide minimoen 
hornidura ere; babes sozialeko eta bergi-
zarteratzeko zerbitzuak. 

m) Kultur eta kirol-iharduerak eta —ista-
lazioak: denbora libreko okupazioa; turismoa. 

n) Irakaskuntzaren programazioan parte 
hartu eta hezkuntzako Administrazioarekin 
batean ihardun ikastetxe publikoen sorkun-
tzan, eraikuntzan eta mantenimenduan; bero-
rien gestio-organoetan esku hartu eta obli-
gaziozko eskolaketa betetzen den ala ez 
zaintzen parte hartu. 

Euskal Komunitate Autonomora muga-
tuz, 1983ko maiatzaren 19ko Osakidetza- 
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ren sorkuntzako Legeak adierazten du nola 
edo zein zerbitzutan ihardungo duen aurre-
rantzean: a) Osasun-zentru lokaletan; b) 
Azpieskualdeko zentruetan; c) Eskualdeko 
zentruetan; kd) Areako zentruetan. 

E.K.A.ko Osasun-mapak, bere aldetik, 
arestian aipatu dugun Gizarte-Zerbitzuen 
Legean jadanik ezagututako printzipio batzuk 
jasotzen ditu: Osasun-Autonomia, Zerbitzuen 
Integrazioa, Asistentziaren Orokortasuna; 
Deszentralizazioa; Elkartasuna; Planifikazioa; 
Demokratizazioa. Eta printzipio horien fun-
tzioan Osasun-Zentruak ez dira bakarrik 
osasun-sarean integratutako osasun-estruk-
tura batzuk, baizik eta, gainera, bata bes-
tearekin erlazionatuak daude arloko beste 
gizarte-zerbitzu sail batekin: hezkuntza, kul-
tura, kirol, ongintza, etab.ekin. 

Hezkuntzako Arloario dagokionez, Eus-
kal Herrirako Hezkuntza Bereziko Planak aipa-
men ugari egiten ditu Komunitateak haur 
akastun eta baliourrituen atentziorako dituen 

baliabideak aprobetxatzeari buruz. Eta inte-
grazioko prozesuaz hitz egiten dut, lehen 
printzipio nagusi bezala, eta sektorizazioaz, 
gero, horren baitako printzipio bezala. 

2. PERTSONAREN BATASUNA. 

ERIZPIDE-BATASUNA

Kontutan hartzen badugu nola alde bate-
tik komunitate bat eta pertsona bat, bere 
baliourritasun eta marjinazioko arazoekin, 
dauzkagula, eta bestetik izugarrizko zerbi-
tzu posible edo iharduketa-pila bat bata 
bestearekin loturarik gabe, benetan txundi-
tuta eta zer egin ez dakien atentzio-subjektu 
(pertsona bere multzoan bere burua eta bere 
errealitatea ulertzeko zailtasundun) batekin 
aurkituko gara, asistentzi eredua ulertu ezi-
nik, galdatzen zaion informazioa errepikatu 
egiten delako, edota zerbitzu desberdine-
tan behin eta berriz eskatzen zaizkion bal-
dintza eta dokumentu berengatik. 
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2.1.    Planteamendu integratzaile batera-

ko zailtasunak

E.K.A.ren gaur egungo koiunturan, hau-
teman dezakegu nola arauak behar bezala 
garatu gabe dauden udal-konpetentzien eta 
betebeharren zehaztasun handiago batekin, 
alde batetik, Gizarte-Zerbitzuen arloan, eta 
orobat zerbitzu horiek berak finantzatzeko 
udalak izan dezakeen obligazioan eta Uda-
lek udalez kanpoko Gizarte-Zerbitzuak pla-
nifikatzeko izan dezaketen inplikazioan. Esku-
harmeneko prinzipio nagusienak emanak 
baldin badaude ere, Gizarte-Zerbitzuen pres-
tazioko erantzulekidetasunak talka egiten du 
udal-autonomi faltarekin, batez ere baliabi-
derik gabe aurkitzen delako bere eskumen-
eremuan bertan ekintza koherente bat gara-
tzeko. Era berean nabari da baita ere Lurralde 
Historikoen eta oro har E.K.A.ren planifika-
ziorako gidalerroen lorpen ordenatu baten 
falta herri mailako ekintza integratzaile bat 
dagokien organismoekin praktikan bidera-
tzeko moduan (bai udal mailan edo aman-
komunatuan herri txikien kasuan, eta bai 
deszentralizatuan, dagokien organoen bidez, 
hirigune handietan). 

Beste aldetik, gaur egun gehiago hitz 
egin behar da Oinarrizko Gizarte-Zerbitzuez 
"horizonte utopiko" bat bezala, errealitate 
gauzatu bat bezala baino. Lurraldearen 
estaldura-falta oso bat dago balditza mini-
moak bakarrik kontutan hartuta ere. (Kontu 
egin oinarrizko Gizarte-Zerbitzu bezala Gi-
zarte-Langile bat hartzen dela). Eta gauza 
bera gertatzen da Zerbitzu Espezializatue-
kin eta premia handiko atentzio-neurriekin 
eta krisi-egoerekin. 

Baldin eta Gizarte-Zerbitzuek beren zen-
tzua eta funtzionamendua komunitate-bizi-
tzaren markoan eta deszentralizazioaren pers-
pektiban hartzen badute, ahalik eta hurbi-
len egon behar dute problema sortzen den 
ingurunetik. Eta erabakiak arazoak sortzen 
diren lekutik ahalik eta hurbilen hartu behar 
baldin badira, deszentralizazioak erakunde 
sozialen nahitanahiezko baldintza izan behar 
du; herri mailan egin daitekeena ezin egin 
daiteke eremu zabalago batetik. Gizarte-
Zerbitzuak herriko bizitzako sistema gioba-
lean integratu behar baldin badira, beste 
zerbitzuekiko koordinazioak operatiboa izan 
behar du eta ez soilik "enuntziatiboa" edo 
teorikoa. Gizarteko arazoak pertsona izaki 
bakar eta bateratu eta zatikatu bat bezala 

hartuz konpondu nahi badira, eta orobat 
gizonezko eta gauzazko baliabideak eta eko-
nomikoak orientazio eta errendimendu era-
ginkorrago batekin erabili zerbitzuan, gera-
tzen den posibilitate erreal bakarra koordi-
nazioaren perspektibatik geratzen da. 

Beste aldetik, Gizarte-Zerbitzuak herri mai-
lan antolatzeak ez du esan nahi gizarte-
ongizateko zerbitzu-sare bat jarri behar dela 
bakarrik, baizik eta baita komunitate-bizi tza-
ren eraikuntza osoa ere. 

Azken batean, autua da, zerbitzu des-
berdinen arteko koordinazio-zailtasunek be-
harrizan desberdinen estalduran sortutako 
akatsei konponbidea ematea, hauek erabil-
tzaileen eskurago egon daitezen. Zerbitzu 
bat baino gehiago programa bat bakarrean 
koordinatzeak ez bakarrik errazten ditu 
aurrekontu-zuzkidura, ikerketa eta planifi-
kazioa, baizik eta errazagoa izango da egi-
ten ere, eta areagotu legingo du eraginkor-
tasuna, baterarazi egiten dituelako, ahal duen 
neurrian, GIZARTEAREN ALDETIKO ESKA-
RIA, horretan INTERESATUA DAGOEN BIZ-
TANLERIA eta "ERAKUNDEEN ETA GIZAR-
TEAREN ERANTZUNA". 

Gizarte-Zerbitzuak atenditutako biztanle-
zerbitzuen arabera (alkoholiko, urritu, zahar, 
etab.en arabera) gehiegi sailkatzeak ekar 
dezake ondorio negatibo bezala sektore bat 
berean, familia edo komunitate bat berak, 
zerbitzu desberdinetako asistentzia jasotzea, 
horien artean beharko lukeen koherentzia 
eta koordinaziorik gabe eta beraz emaitza 
alferreko eta hutsalak lortuz. 

Zenbat eta handiagoa den estali beha-
rreko geografi eremua, areago izan ohi da 
burokrazia eta txikiagoa bai hiritarren eta 
bai inplikatutako teknikarien partaidetza ges-
tioan. Eta zenbat eta programa autonomo 
gehiago eta komunitatean sortuta.ko. pro-
blematikatik deslotuak garatzen dituzten 
Gizarte-Ongizateko politika baten estaldu-
rako prozesuan esku hartzen duten Admi-
nistrazio desberdinen departamentu diferen-
teek, hainbat eta nekosoagoa izango da 
departamentuarteko koordinazioa. 

2.2.     Planteamendu integratzaile baten 
aukerak

Planteamendu teorikoen eta eguneroko 
praktikaren arteko distantzia ikaragarriak. 
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gure arreta populazioari lehen mailako aten-
tzio-zerbitzuaren hobekuntzarako bidea erraz-
tuko duen atentzio global eta baterakor bat 
garatzeko aukerei buruzko planteamendu 
amankomunei eta gogoetai jartzera behar-
tzen gaitu. 

Dirudienez mundu guztiak onartzen du 
komunitate baten lehen mailako atentzioko 
iniziatibak garatzeko geografi Arlo egokia 
20.000 biztanle ingurukoa dela. Ezaugarri 
horiekiko geografi eremu batean errazagoa 
da botere publikoen erantzukizun-pirntzi-
pioak, hiritarren partaidetza, deszentraliza-
zioa, etab.eko printzipioak bideratzea, eta 
horrek bere aldetik zerbitzuak integratzeko 
benetako ahalbidearen tesia bermatzen du. 

3.     ERREALITATEAREN LEHEN
AZTERKETA TEORIKO BATERAKO 
HURBILPENA

Lehen mailako eskuharmen sozialaren 
operatibizazio hobe bat lortzeko amoreaga-
tik planteamendu bat egiteko orduan aur-
kezten zaigun lehen arazoa, aurretiaz enun-
tziatutako euskarri teorikoa nola gauzatu 
bilatzea da, eta horretantxe saiatuko gara 
1. koadro honetan. 

atentzio-subjektuen garapen indibidualaren 
mailan duen eraginaren funtzioan beste 
Arloekin bat etortzen diren harremanetan 
ere.

Beste aldetik, komunitate lokal baten ere-
muan eman ohi diren prestazioen bilbapen 
oso horretara hurbiltzen gara: Udal-Zerbi-
tzuak, alde batetik, nahiz esklusiboak nahiz 
amankomunatuak, udalaren neurriaren fun-
tzioan, edo deszentralizatuak, egitura des-
kontzentratuen bidez. Era berean kontutan 
hartzen da komunitatean sortzen den elkarte-
ugaritasuna, komunitate horretan ematen 
diren era desberdinetako beharrei erantzu-
tearren: denbora librea, kultura, kontsumo-
kooperatibak, auzotarren elkarteak, bolun-
tarien zerbitzuak. Era berean, eskaintza 
integratuaren barnean edo koordinatu beha-
rreko erakunde posibleak bezala, beren estal-
dura udalaren lurralde-eremuaz gaindikoa 
duten baina hala ere beren zerbituzak uda-
lerrian, auzoan edo barrutian eskaintzen 
dituzten haiek aurkitzen dira. 

Oinarrizko Gizarte-Zerbitzuetan integra-
tutako gizarte-ekintza batek eskari desber-
dinei erantzun ahal izateko Laguntza-Sistema 
bat galdatzen du, 2. koadroan seinalatzen 

Koadroa.-LEHEN MAILAKO ATENTZIOKO ZERBITZUEN IKUSPEGI OROKORRA 

ZONAK GAINOIKO ENTITATE OINARRIZKO GIZARTE GIZARTE OSASUN HEZKUNTZ BESTE

ENTITATEAK LOKALAK ZERBITZUAK ARLOA ARLOA ARLOA ARLOAK

Afektatuen eJkaneak. 
Zerbitzu

Udal-zerbitzu amankomunatuak HAURTZARDA-FAMILIA

espezialeatu publikoak. Zerbi- edo  deskoncentratuak,  bere
tjzu  espezializalu  pribaiuak. kasuan. Hiritar Gntitateak. Eiolun- Famitia sustatu 613 laguntzeko programak. * * * Etxebizitza

.ehen mailako aienlzio-zonan larien elkarteak. Zerbitzu zibi- Haurren eta gazteen pngizatearen sustapena. * * * Kultura
Inkstuak dauden lurraldez kan- la, eiab. Baliourriuien integraziaa. * * * Kirola
pako esialdurako entitaleak. Prebentzipa eia bergizarteraizea.    Denbora librea

HELDU-AROA     
BaliourrilLien integrazioa. Etxebizitza

Delinkuentziaren prebentzipa. * Lana

Bergizarieratzea. * Justizia
Sexu, arraza eta bestelako arrazpiepgatiko dis-

krirninazioa ezabaizea. * Kullura eta
Marjinazio-kausen prebencioa. * Denbora Librea

HIRUGARREN ADINA     
Hirugarren adinari laguntza • • Etxebizitza

Kausen prebentzioa * * Kultura
Marjinazipa    Denbora, iibrea. etab.

Koadro horretan, Lehen Mailako Atentzio-
Zerbitzu desberdinen artean sortu beharre-
ko harremanen ikuspegi orokor bat ematen 
da, modu laburtuan, ;nola Gizarte-Zerbitzuen 
Arloetan, hala Osasun-Arloan eta Hezkuntz 
Arloan, eta orobat komunitate mailan eta 

den bezala: Planifikazio egoki bat eta Zer-
bitzu Espezializatuzko sare bat eta dauden 
baliabideen azterketan egunera jartzeko 
informazio-bilbapen osoa, eta orobat Gain-
begiratzeko Zerbitzuak eta Formazio Iraun-
korrekoak ere. 

25



2.   Koadroa . -O INARRIZK O GIZARTE-ZE RBITZUETAN EKINTZA SOZIAL  
I N T E G R A T U  B A T  E R A M A T E K O  L A G U N T Z A - S I S T E M A K

GIZARTE-ZERBITZU ESPEZIALIZATUEN PLANIFIKAZIOA ETA SEKTORIZAZIOA

4. OPERATIBIZAZIOA OINARRIZKO 

ERIZPIDEEN FUNTZIOAN

Baldin eta Gizarte-Ongizateko eredu bat, 
maila konkretuan, pertsonari bereziki ko-
munitate-prozesu batean integratutako aten-
tziotik pasatzen delako konstatazioa, edo 
hobeto esateko kontzientzi hartze bat, eman-
go bada, nahitanahiez argitu beharrak dau-
de aipatu ekintza integratu horren oinarriak. 

4.1. Oinarrizko erizpideak

Ikus ditzagun, bada, oinarrizko erizpide 
batzuk: 

—Gizarte-Zerbitzuak botere publikoen eran-
tzukizun bat dira, eta horren ondorioz zer-
bitzu pribatuak planifikatu egin behar iza-
ten dira, Gizarte-Zerbitzuen politika oroko-
rraren barnean, batez ere horietako gehie-
nek fondo publikoak gestionatzen dituzte-
nean. Erantzukizun horiek planteamendu oro-
korretik eta biztanleria guztiarentzako izaera 
orokorrarekin garatu behar dira. 

—Prebentzioko programek eta ekintzek bar-
monian koordinatuak egon behar dute asis-
tentziakoekin, zeintzuk denboran jarraikoak 
ez badira ere, harreman estua bait dute, 
horrela hurbileko asistenzi ekintzak zer 
prebentzio-mota geratu behar den defini-
tzen digularik. 

—Laneko metodoak zientifikoa izan behar 
du bere multzoan, eta horrek funtsezko urra-
tsak ematera darame bere garapenean: 
Errealitatetik abiatzea: Azterketa eta ikerke- 

ta; Planifikazioa; Exekutapena; Ebaluazioa. 
Urrats horiek Oinarrizko Gizarte-Zerbitzu 
batetik bakardadean garatzeko zailtasunak, 
jadanik aipatuak eta komunitatean esku har-
tzen duten gainerako elementuekin eta 
Gizarte-Lan Integratutako Laguntza-Siste-
mekin lotzea galdatzen du. Gestioa Gainbe-
giratzeko, Informatzeko eta Laguntzeko egin-
kizunek, gizarte-lanean bertan era praktiko 
eta operatibo batean integratuak egon behar 
dute.

—Komunitatean garatzea. Problemak Komu-
nitatean azaltzen dira, sortu ez baina paira-
tu egiten dira, eta horrek, proposamenak 
komunitatetik bertatik ekartzera eta bere bai-
tan duen bere arazo propioak konpontzeko 
potentzialtasuna erginkor egin dezaketen ini-
ziatibak garatzera eramaten du. 

—Marjinazioaren (eta ez marjinatuaren) kon-
trako ekintza integratu batek, diferentziatu 
egiten du integratzeko xedearekin, eta behar 
handienak dituen lehenesten, eta horixe ezar-
tzen da ekintza integratuan lehentasunezko 
erizpide bezala. 

—Pertsonak ekintzaren erdian daude. Zerbi-
tzu integratu batek zerbitzuak gizatiarrago 
egitera bultzatzen du. Desgizatiartzearen aur-
kako politika batek kasuen katalogazioa eta 
beroriek burokraziako espediente soil batzue-
tara murriztea gainditu egiten du, guztiaren 
gainetik eta bereziki pertsonaren duintasau-
na ipintzeko. 

—Lehen Mailako Antentzioko Zerbituzu Inte-
gratu batek, unitate-legislatibo, organiko eta 
funtzional  bat du marko bezala, Gizarte- 
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3.  Kuadroa.-LEHEN   MAILAKO ATENTZIO-ZERBITZUEN  FUNTZIONAMENDU   INTEGRATU  ZUZEN 
BATERAKO GARANTiZATU BEHAR DIREN FUNTZIOAK

Zerbitzuen Sistemako erantzukizunen erre-
ferentziaren barnean, hiritarrei hurbilen zaien 
instantziaren, Udalaren, barnean.

4.2. Gizarte-Zerbitzuen antolamendu-
eredua eta berorietatik garantiza-
tu behar diren funtzioak

Gizarte-Zerbitzuen Arloan proposatzen den 
antolamendu-eredua, Planifikazio zentraliza-
tu eta Gestio deszentralizatuzkoa da. Bes-
telako alternatibak (autogestiozkoa, etab.) 
ere posible diren arren, erantzun horrek bere 
mugak aurkitzen ditu baliabide urrien razio-
nalizazioan eta informazioen "joan-etorri" 
komenigarrian, hasi oinarritik eta erabaki-
maila gorenetaraino, eta orobat udalak beza-
lako oinarrizko instantziekiko lankidetzan. 

Hiritarren, teknikarien eta politikarien ges-
tio eta partaidetzako eginkizunak, maila guz-
tietan eman behar dira, horretarako instru-
mentu egokien bidez (Gizarte-Ongizateko 
Kontseiluen bidez printzipioz, baina ahaztu 
gabe udal bakoitzeko edo komunitate bakoi-
tzeko beren iniziatiba-mailak). 

Zein ere den gestiokera, Lehen Mailako 
Atentzioko Zerbitzuen eragin-eremuan, gi-
zarte-zerbitzuen prestazioari konsubstantzial 
zaizkion funtzio desberdinen komplimendua 
garantizatu beharra dago, hala nola: 1) Asis-
tentzian; 2) Informazioan; 3) Errehabilita-
zioan; 4)lkerketan; 5) Planifikazioan; 6) Pre-
bentzioan; 7) Bergizarteratzean; 8) Ebalua-
zioan, 3. koadroan jasotzen den bezala. 

Nolanahi ere, zenbat eta biziagoa izan 
komunitate bat, zenbat eta harreman gehia- 

go egon oinarrizko atentzio-zerbitzu des-
berdinen artean, zenbat eta gehiago fun-
tzionatu programa integratuen arabera, or-
duan eta gehiago erraztu beharko dira plan 
integratuen burutzapenerako baliabideak. 

Lurralde mailan oso zentralizatutako ges-
tio bat, bakarrik justifika daiteke, iniziatiba 
integratua edo kontzientzia kolektiboa eska-
sa eta aktibitate gutxikoa denean, eta soilik 
azken hori garatzen ez denean. Ez baldin 
bada horrela gertatzen, azkenean burokra-
zia nagusituko da eta zerbitzuak gero eta 
urruntzenago joango dira erabiltzaile posi-
bleengandik. Kanpotik probokatutako inizia-
tiben funtzioan ihardungo da eta egitate 
administratibo bat gehiago bihurtuko dira. 
Jakina, oinarrizko gestio —eta erabaki-mailez 
ari gara hitz egiten, beren maila justuan 
baloratuz Lurralde—Administrazioaren edo 
Autonomoaren beste mailei dagozkien Pla-
nifikazio-mailak, zerbitzu espezializatuen 
bikoizketarik sortu ez dadin. 

5.     LEHEN MAILAKO ATENTZIO-ZERBI-
TZUETAN INT^GRATUtAKO LAN 
SOZIALAREN OPERATIBIZAZIOA

Behin finkatuz gero Zerbitzu Integratu 
baten garapenerako oinarri sendoak, sor 
ditzagun orain hori bideratzeko instrumen-
tuak.

Zerbitzuen mailarik onena lortuko da, Zer-
bituzu erabilgarriek bai indibiduo behartuei 
eta bai taldeei eta komunitate marjinatuei 
erantzuten dietenean  (4. Grafikoa). Hori 
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horrela ez delako kontzientziak, ordea, balia-
bide guztiak bateratzeko premta larria sor-
tzen du, berorien urritasunaren eta ekintza-
ren efikaziaren funtzioah koordinatuz. Baina, 
jeneralean, ez da hori ere gertatzen. Gaine-
ra, kontrakoa geftatzen da askotan (5. Gra-
fikoa). Zerbitzu desberdinen arteko lotura-
faltarengatik, eraginkortasunik gabeko bihur-
tzen dira asko eta askotan, eskuharmen indi-
bidualizatu batera mugatzen dira, ekintza 
bikoizteko arriskuarekin, jokatzen da eta amai 
dezake baliabideen xahuketa jasanezinezko 
batean. 

Hurbil gaitezen eredu integratura 6. Grafi-
koa aztertzeko xedearekin. Komunitatean, 
honako Lehen Mailako Atentzio-Zerbitzuok 
ematen dira (edo eman daitezke) batera: 
Alde batetik, Oinarrizko.Gizarte-Zerbitzuak, 
gehien-gehienetan Gizarte-Langiie batez eta 
askotan Etxerako Asistentziaz hornitutako 
ekipo batekin. Ekipo hauek berek garatzen 
dituzte beren programa propioak. Beste alde-
tik, Osasuneko Lehen Aterrtzioko zerbitzuak 
agertzen ari dira pixkana-pixkana (O.U.Lan) 
eta hauek ere beren prebentzio eta asis-
tentziako programa propioak garatzen dituz-
te. Hirugarren talde batek zonalde; norma-
lean zabalago batean iharduten du, hala 
nola Hezkuntzako Ekipo Muftiprofesionale-
tan, zeintzuk, harritzekoa bada ere, ez bait 

dute Gizarte-Langilerik, baina bai Pedago-
goa, Psikologoa eta Irakasle Terapeuta bat. 
Badaude baita ere Ikastetxeak beren pro-
blema-pontezialarekin, Jubilatuen Klubak, 
etab. Eta beste aldetik, lurraldeaz kanpoko 
eremuko erakunde pribatuen zerbitzuak dau-
de, zona batean kokatuak, eta zonako zer-
bitzu espezializatuak, langile soziokultura-
lak, etab.  

Gerta liteke zerbitzu hauek ez elkar eza-
gutzea eta programa parateloak garatzea, 
elkarren konkurrentzian ez bada ere. Ala-
baina, 6. Grafikoa aztertuz, batera datozen 
programak daudela ikusten dugu biztanle-
riaren baitan, epe laburrerako helburuetan 
baiera datozenak batzuk eta epe luzerako 
helburuetan batera datozenak franko. Ikus 
dezagun 7. Grafikoko KoadFoan zer posibi-
litate dauden bateratzeko. ..'   . 

Elkargune desberdin posibleetako bat 
aztertzen baldin badugu, (I), ezar genezake 
ondorengo konbergentzi koadroa eta ezar 
genezake baita gizarte-eskuharmen batera-
tuko programa integratu bat ere, Zerbitzu 
Espezializatu bat zonan egotea aprobetxa-
tuz (esate baterako):  .   . 
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7.  Koadroa^ELKARTZEN DIREN PROGRAMAK

Oinarrizko gizarte--
zerbitzuak

Osasuneko lehen 
atentzio-zerbitzuak

Hezkuntzako ekipo 
multiprofesionalak

Bestelako zerbitzuak

Progtama: Haurren   . 
eta gazteen ongi-
zatearen suztapeña

Eskolumearen eta 
adolezentearen programa

Hezkuntza Bereziko 
plana

Etxerako lagurrtza 
Familian hartzea 
Tutoretza eta Adopzioa 
Abegi-ZentrUak Sutondo 
funtzionalak Miniegoitza 
Egunezfco zentruak 
Oriehtazio profesionala 
eta Okupazioa, etab.    

Elikadurako higienea 
Haurraren aldizkako 
kontrola Eskola-
aztefketak eta arrisku-
faktoreak Aho eta 
hortzetako ardura 
Adimen-higienea, etab.

Diagnostikoa Laguntza 
Psikopedago-
gikoeskolan Etab;

Denbora librea 
Drdezko sufondoak 
Egunezko zentruak   
Prebentziozko hiritar 
planak, Etab
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Koadroan isladatzen den elkargune aniz-
koitz hori osa daiteke komunitatean dihar-
duten beste baliabideekin ere. Ikus ditza-
gun harreman batzuk dagokien elkargunean 
aztertuz (6) (5). 

Haurren munduan esku hartzeko Plan 
batek konta dezake, bere garapenean, Haur-
tzaroaren Babespenarako Elkarteen esku-
harmenekin zonaldeko arazo jakin batzuk, 
hala nola, zenbait haurren segimendua; baz- 

karia ematea eguerdian eskola-jantokirik ez 
dagoenean; haurrak hartzea larrialdietan 
"segimendu-zentruetako lana; udalekuak; 
libreko klubak" famili lana, etab., konpon-
tzearren.

Haurtzaroaren programan nire ustez nahi-
koa argi ikusten den hau, beste horrenbes-
texe gertatzen da Hirugarren Adina, Droga-
menpetasunaren prebentzioa eta Toxikomano 
ohien bergizarteratzea, Moldagabezia, eta-
b.i buruz hitz egiterakoan. 

Hirugarren Adinaren programa integratu 
batek konta dezake Lehen Atentzioko Zer-
bitzuetatik hasi eta beti ere zaharraren mese-
detan bere eraginkortasuna potentziatzeko 
koordinatu beharreko baiiabide posibleen 
barietatearekin. Jadanik hedatuak dauden 
Etxerako Laguntzakoez gainera, Lehen Mai-
lako Osasun-Atentzioan Zaharren Progra-
marekin behar bezala lotuta, konta dezake 
Hirugarren Adinakoen Egoitzekin eta Jubila-
tuen Klubekin bazkariak kanpokoei zerbi-
tzeko, arropak garbitzeko leku bezala, eta 
okupazio-terapiarako ere bat, behar izanez 
gero; eta Egoitza horiek koordina daitezke 
egunezko zentru bezala, Jubliatuen Klub, 
Etxerako bazkari-zerbitzu, Hirugarren Adi-
nekoen Larrialdiko Egoitza, etab. bezala ere 
funtzionatu ahal izateko. Ahaztu gabe, nos-
ki, laguntzako eginkizunak betetzeko edo 
hainbat arazo puntual konpontzeko bolun-
tariez. 

Drogamenpetasunen prebentzioko progra-
men kasua balitz, berriz, hiritarren erakun-
de loka! guztien (Auzo-Eikarte, Guraso-
Elkarte, Denbora Libreko Klub, Gaztetxe, 
Hezitegi, Kirol-Klub, Kultur Erakunde, Ba-
luntarien-Zerbitzu, etab. en) eskuharmenak, 
Hezkuntza Sailaren menpeko CA.R.en Orien-
tatzaile den Adimen-Osasuneko Zerbitzua-
rekin batera, prebentzio-ekintza efikaz bat 
garatzeko euskarritza egingo luke. 

Garrantzi handia- du dena bilbapen kohe-
rente batean koordinatu beharraren kon-
tzientzia izateak, zerbitzu desberdinen men-
pekotasun instituzionalak eta beren programa 
espezifikoen autonomia errespetatuz noski. 

Eman daitezkeen arazoetako bat da, 
Gizarte-Zerbitzuen programa bat martxan 
jartzeko erantzukizuna norena den defini-
tzea. Printzipioz esan daiteke komunitatean 
eragina duten profesional guztiena dela eta. 
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horien faltan, ingurunean iharduten duten 
gizarte-taldeena. Hala ere, koordinazioaren 
ardura hori era berezi batean bere gain 
hartzen duena izan daiteke (izan behar luke) 
Udala, berak du eta protagonismoa bere 
konpetentzi eremuan eskuartean darabilgun 
gai honetan. Eta jakina, horretarako agen-
terik aproposena Gizarte-Langilea izango 
litzateke.

Hauxe izango litzateke jarraitu beharreko 
prozesua:

1. Gizarteko errealitatea eta zerbitzu bakoi-
tzak gizarte horretan duen eragin-maila 
ezagutzea.

2. Ekin beharreko problematika komuna-
ren erantzun-ahalbideak neurtzea maila giza-
tiar, tekniko eta ekonomikoan. 

3. Bere lan-programak ezagutzera ematea. 

4. Eginkizun  beretsua  duten  beste  era-
kunde publiko eta pribatuekin akordio bate-
ra iristea, programa non eta zein biztanleriri 
aplikatu behar zaion erabakitzeko. 

5. Akordio horiek errespeta daitezen zain-

tzea. 

Honatx lanerako eskemaren proposamen 
konkretu bat:

8.   Koadroa.-KOMUNITATEKO  LEHEN ATENTZIOKO  PROGRAMA INTEGRATU  BATEN  DISEINUA-
REN ADIBIDEA.

PROGRAMA: INGURUNEKO ESKASIEN KONPENTSAZIOA

PROiEKTU Zk. IZENA;
DESTINATARIAK: Zenbakia eta ezaugarriak: 
PROIEKTUAREN KOKAPENA:

FUNTSAKETA:

HELBURUAK:

EKINTZA ETA URRATSAK DENBORA BEHARREZKO BALIAB. ARDURADUNAK KOSTUAK

     

9. Koadroa.-PROGRAMA INTEGRATUEN KOORDINAZIO-ERREGISTROAREN EREDUA

Cata: 

Ordua:

ROA Batzartuak:PROGRAMA INTEGRATUEN KOORDINAZIO-ERREGISl 
Programa: Erakunde inplikatuak: Pertsona inplikatuak:

EKINTZ/O HELBURUAK ARDURADUNA EBALUAZIOA AKORDIOAK
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6. PLANTEAMENDU HONETAN AURRE-

RA EGITEKO

Bide bat baino gehiagotatik jo behar da 
gisa honetan planteamenduak finkatzeko. 
Erantzukizun politikoen mailan, batasun legis-
tatibo, organiko eta funtzional bat garatu, 
konpetentzia, erantzukizun eta baliabideen 
maila desberdinak artikulatuz, globalizazio 
eta jeneralizazioko printzipioetan aurrera 
mesedetuko bait lituzkete, zerbitzu priba-
tuak ere berne, ekintza planifikatuetan diru 
publikoarekin finantzatuak izanez gero. 

Teknikarien mailan gero eta desburokra-
tizazio handiagoa lortu behar da Gainbegi-
rapen, Informazio, Orientazio eta Formazio 
iraunkorreko programak garatuz. Zera azken 
finean: ikertu, estudiatu, koordinatu, plani-
fikatu eta ebalutatu. 

Herritarren mailan elkartasuneko ihardue-
rak garatu, partaidetzakoak eta, nola ez, 
errebindikaziozkoak. 

Guzti hori Gizarte-Ongizateko zerbitzuak 
Komunitatean prestatzeko planteamendu 
operatibo integratu baten mesedetarako izan-
go litzateke. 

RAFAEL MENDIA 
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PROFESIO BERRIAK 
GIZARTE ETA 
OSASUN ARLOAN

Ezpairik gabe produkzio edo zerbitzuen sektoreetako 
beharrei gero eta gehiago doitzen zaizkien profesio berriak 
sortzeko joera ematen ari da gaur egun. Batzuetan korpora-
zio profesionalek kritikoki erreakzionatzen dute beren 
iharduketa-eremuak erdimaiiako eta tradiziozko "kanon"ek 
gaSdatzen dituzten baino edukin teoriko gutxiagoko ikasketa-
programekin perfilatutako profesioen aidetik "inbasio"-arrisku 
bat bezala ikusten duteiako.

Zerbitzuan-en ale honetan, Sagrario Sanz del Rio-k, 
SilS.ean egindako ikerketa batean oinarrituz, errepaso bat 
ematen die beste herrialdeetan zerbitzu-eskaintza biztanle-
riaren beharretara hobeto doitzen saiatzen diren gizarte, osa-
syn eta hezkuntzaren arloko hainbat profesiori.

Manolo Vigo-k, bere aldetik, rol profesionalen aurre-
tiazko bizimotdaketarik eta politika sozialen definizio argirik 
gabe, zerbitzuen baliatzaileari arroz zaizkion beharrengatik 
inongo kritikarik gabe profesio berriak ezartzetik datorren 
arriskuaz oharterazfen du. Ez dago dudarik garrantzi handiko 
gaia dela hau, eta behin eta berriro eztabaidatuko dela etor-
kizunean ere.
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PROFESIO BERRIEN 
GARAPENA  OSASUN 
GIZARTE ETA 
HEZKUNTZAREN
SEKTOREETAN

Sektore hauek gaur egun-
go munduaren garapenean 
duten eboluzioa kontutan 
hartuz, nahikoa arrazoi bada-
goela ematen du atenditu 
beharra dagoen gero eta 
popularzio zabalagoaren 
behar anitzei erantzuna ema-
teko xedearekin azken ha-
markadatotan bere espa-
rruan sortu diren profesio 
desberdinei buruzko estudio 
bat egiteko. Populazio ho-
rrek, bere estamentu des-
berdinetan, haurrak eta nera-
beak, hirugarren adinekoak, 
gazte marjinatuak, langabe-
zian daudenak, etab. besar-
katzen ditu. Eta ez da lehen 
eregizarte-talde guzti horiek 
ez zeudeiako, baina hala ere 
egia da horiek planteatuta-
ko beharrizanak ez zirela 
aztertu era egituratu eta 
koherente batean, hau da, 
zerbitzuen planifikazio bate-
rantz zuzenduta, azken hogei 
urteotan egin izan den 
bezala.

Zerbitzuen planifikazio 
honetatik abiatzean hasi dira 
herrialde desberdinetako 
Administrazioak zerbitzu 
horiek eskaintzeko lana egin-
go duten pertsonak forma-
tu eta gaitu beharraz ardu-
ratzen, eta pixkana-pixkana 
profesio berriak sortu dira 
Ianpostu berriak betetzeko 
gizarte, osasun eta hezkun-
tzako arloan. 

Herrialde industrializatue-
tako aurrerapen teknikoen 
garapena izan da, paradoxa 

ematen badu ere, zerbitzu 
hauen beharra zuzenean edo 
zeharka mugierazi duen zioa. 

Horrela, esate baterako, 
medikuntzaren arloan egin-
dako ikerketak, giza bizia 
hirugarren adin bat lortze-
raino luzatzea posible egin 
duten tratamendu-forma 
berrietarako bidea eman du, 
eta gaur egun sektore hori 
da biztanleriako ugariena, 
bere beharrizan propioekin, 
bizirik irauteaz gain noski: 
aurrerapen teknikoek indus-
trian, eta mekanizazioak 
enpresetan, lanesku gehie-
gi sortu dute eta, ondorioz, 
langabeziarako, zoritxarrez 
egunean baino egunean 
ugariagoa den beste gizarte-
estamentu espezifiko berri 
baterako, langabetuenerako, 
bidea eman dute, eta nola-
bait ere, langabeziak, pro-
zesu sozioekonomiko hone-
tan kriminalitateari mesede 
egiten dio eta horrela beste 
populazio-sektore bat —deli-
tugile eta giltzapetuena— 
sortzen da, behar soziale-
kin noski hauek ere; eta sor-
tzen da berebat drogamen-
petasunaren arazoa eta adi-
men urriko biztanleriarena, 
droga —eta alkohol— men-
petasunaren aurrikusezinez-
ko ondorio batzuen fruitu 
bezala askotan; eta gizarte-
talde berri hauek sortzean 
horiek planteatzen dituzten 
arazoetan atendituko dieten 
pertsonak formatu beharra 
sortzen da. Hortixe jalkitzen 
da,  hain  zuzen,  herrialde 

desberdinek nolabait ere 
aipatu biztanle-sektore ho-
rien gizarte-ongizateaz ardu-
ratuko diren profesionalak 
beren zerbitzuetara inkorpo-
ratzeko duten interesa. 

Zentzu honetan genioen, 
egokia ezezik guztiz desira-
garria iruditzen zitzaigula 
profesio berri horiek beren 
garapen industrial eta so-
zioekonomikoan zaharragoak 
izateagatik zerbitzu horien 
ezarpenean aurrea hartu 
diguten herrialdeetan nola 
garatu diren estudio bat 
egitea. 

Estudio horrek honako 
funtsezko etapa hauek bete 
beharko lituzke: informazioa 
bildu dagoen dokumentazio-
tik; gaiari buruz dagoen 
errealitatea konstatatu, estu-
diatutako zentru eta zerbi-
tzuetara bisitak eginez, eta 
profesio berriek garatutako 
lanaren eta beroriei sorrera 
eman zien helburuetara zen-
bateraino egokitu diren eba-
luazio-zundaketa bat egin. 

Guk, Dokumentazio-Zentru 
bezala, etapa horietako lehe-
na betetzeko xedarekin, lor-
tu ahal izan dugu informa-
zio baliagarririk, batez ere 
Erresuma Batu eta Frantzia-
ko egoerari buruzkoa eta 
gure ingurunerako ideia eta 
iradokizun baliotsurik eman 
diezagukeena. Eusko Jaur-
laritzari aurkeztua izan zaio 
jadanik berori txosten zaba-
lago baten gai bezala. 
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Horrela, esate baterako 
Erresum Batuan, profesio 
berriak osasun, gizarte eta 
hezkuntzako arloetan gara-
tzerakoan, interesgarri iru-
ditzen zaigu azpimarratzea 
nola bereizi dituzten ekintza-
eremu desberdinak batez ere 
erizaintza eta gizarte-langi-
letzako profesionalei dago-
kienean. Bereizketa horrek, 
benetan garrantzizkoak iru-
ditzen zaizkigun ongi defi-
nitutako programa eta for-
mazio-planetarako lekua egi-
ten du. 

Aipagarria iruditzen zai-
gu, berebat, 16-18 urteta-
ko gazteei nola indibiduoa-
ren problematika sozialarekin 
eta problematika horri eran-
tzun ematen dioten zerbi-
tzu desberdinekin kontak-
tuan jartzeko eskaintzen 
zaien aukera. Aukera hori, 
Gizarte-Atentzioko Aurre-
Ziurtagiria edo PCSC (Preii-
minary Certificate in Social 
Care) lortzeko formazio-
ikasketek garatua dator. Eta 
formazio hau gizarte-zerbi-
tzuekin familiarizatzeko au-
kera bezala eskaintzen zaie 
gazteei beren hezkuntza oro-
korrarekin jarraitzen duten 
bitartean. Formazioko den-
boraren laurden bat gizarte-
ingurune desberdinetako 
praktikekin betetzen da. 
PCSC deiakoak ez du kuali-
fikatzen pertsona gizarte-
zerbitzuetan lan egiteko, bai-
na dudarik gabe oso orien-
tazio baliotsua eta kontutan 
hartu beharreko eredu bat 
gertatzen da ondo funtsa-
tutako gizarte-laneko profe-
sioetarantz. 

Frantzian gizarte-arloan 
garatutako profesioei dago-
kienez, jarraian erakusten 
den koadroan jasoak aurki-
tzen dira hauek, kasu bakoi-
tzean dagokion formazioa-
ren ezaugarri bereziak ere 
barne-hartuz. 

Profesio horien azken 
urteotako eboluzioaren azter-
keta batek horiei guztiei 
amankomun zaizkien hona-
ko ezaugarriok aipatzera 
garamatza: 

—Berorien eskuharmen-arloa 
pixkana-pixkana  gero  eta 
handiagotzen ari da. 

—Horiek egikaritu ahal iza-
teko gero eta ezagutza-maila 
altuagoa   eta   etengabeko 
informazio jarraitua  galda-
tzen zaie horretan daudenei. 

—Garatzen  diren  eremuan 
arazo  konpleixuak sortzen 
dira, eta gero eta  konple- 

xuago egiten profesio berriak 
ugarituz doazen neurrian. Eta 
horrek, alde batetik, gizarte-
ekintza terrenoan bertan 
korrodinatzeko eragozpenak 
sortzen ditu langile sozial 
desberdinen artean eta, bes-
tetik, haihbat arazo profe-
sioarteko mugak ezartzeko 
orduan, beroriek eratzeko 
edo egituratzeko oinarria 
talde-lana izan denean. 

—Eta,  beste aldetik,  aitor-
pen eta ezagutza eskasa egi-
ten zaie iangile sozialari eta 
bere lanari. 

—Pertsona asaldatu, molda-
gaitz edo marjinatuekin, eta 
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gainera batzuetan beren pro-
blemen konponbidea erabat 
ezinezkoa denekin etenga-
be kontaktuan egoteak bera-
rekin dakarren desgaste fisi-
ko eta psikologikoa era 
berezi batean nabari eraz-
ten duten profesioak dira. 

—Profesio hauen egikaritzan 
ematen diren  beste zailta-
sunak, baliabide eta  bitar-
tekoen falta izan ohi da kasu 
batzuetan, eskuartean diren 
baliabideen eta metodo apli-
kagarrien arteko koordinazio-
falta bestetan; erakundeen, 
pertsonala enplegatzen du-
ten organismoen eta langi-
le sozialaren beraren arteko 
koordinazio-falta, etab. 

—Badago, populazio-esta-
mentu   espezifiko   batera 
zuzendutako espeziaiizazio 
edo lan-arlo bat bakarrean 
ditxoan ez geratzearren, sek-
tore eta eremu desberdine-
tarantz dibertsifikatu eta sus-
tatzeko joera  bat.  Langile 
hauek kontutan hartzen di-
tuzte beren karreran sortzen 
diren perspektiba berriak eta 
birmoldaketa posibleak. 

—Iraunkorki  prest egotea, 
oreka  fisikoa  eta   kualitate 
moral   handiak   galdatzen 
dituzten profesioak dira, kon-
trakarrean pertsona bezala 
izugarri aberasteko ahalbi-
deak eskainiz. 

—Azkenik, ikusten da nola, 
profesio-eremu   honetan, 
funtzio behinena, asistentzia 
soiletik hasi eta hezkuntza, 
formazioa eta aholkularitza 
barne  hartzen   dituen  arlo 
zabalagoetara eboluzionatu 
duen, indibiduoaren, taldea-
ren   eta   kolektibitatearen 
onuran,  beti  ere,  beroriei 
autonomoak  izaten   lagun-
duz.

SAGRARIO SANZ DEL RIO 

FORMAZIO Onartzeko baldintzak, 

formazioaren

2UZENEKO ENTREGA IKASKETA 0B0K0RRAK AMAITU 0ND0RENPROFESIOA 

Idiplomaren 

sarrera--urtea)

Guftienezko 

adina

Sarrerako 

maila

Sarrerako azterketa 

edo lehiaketa

Ikasketen 

iraupei-ia

LagunE6 wmediko-psikologikoa 

11927)

/// /// /// ///

Animatzaile
Animazio sozio-Edukatiborako Gailasun-

Diploma (A.S.E.D.). Teknologiako Uniber-

tsitate-Diploma (T.U.D.)

3 une

Zerbitzu sozialeko lagumzaile 

(1932)

Batxilergoa edo mulu baliokidea Hautespen-azterkeia 3 urte

Ekonomia sozial familiarreko 

kontseilana (1974)

Batxilergoa + Goimatoko Teknikari-Diploma 

(G.T.D.) ekonomia soziat familiarrean Bdo 

ifakaskuntza domestiko familiarreko 

monitoreak

Gaitasun konlrola
3  u n e  2  +  

1)

Administrazioko hezitzaile 

11967]

20 urte
Batxilergoa edo tilulu baliokidea edo hezi-

Izaile espezjalizatuaren Estatu-Diploma (E.DJ

Oposizioak 2 une 1 

urte

HezkunEa jagonaren kanpoko 

zerbitzuen hezitzailea

18 une Battiiergoa edo titulu baliokidia edo tezi-

tzaile espeziaiizaiuaren Estatu-Diploma (E.D.)

Oposizioak 2 urte        1 1
urte

Gazteen hezitzailea (1959) Batxilergaa edo titulu baliokidea HautEspen-azterketa 2 urte

Heziizaile especializatua 119671 18 une ez--

batxilerrenizat

Oiplomarik gabe Hauiespen-azterkeia 3 urte

Hezicaile tekniko espezializa-

tua (1967)

/// /// ///

Moniiore/hezilzailea Ikasketa Profesionalen Diploma (I.P.D.). 

osasunkeia eta gizane-arazoetako karre-

ren prestakuntzakoa (aukera soziala). 

Diplomank gabe

Hautespen-azterketa
1 une 

gutxienez 2 

urte

Famili langilea 11949) 20 urte az-

lerkeia-

-ufleko 

abenduaren 

31(1

1. Zikloko Ikasketen Diploma-Maila 

(B.E.P.C.)

8 hiiabele + + 

1 proba--urte
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SOZIALAK

iraupena eta emandako diplomak

IHARDUERA PROFESIONAL BATEN ONDORENGO SARRERA

Adina Iharduerako 

baldintzak

Sarrerako azterketa 

Bilo lehiakela

Ikasketen 

iraupena

DIPLOMAREN TITULARRA

18 urte Klinika-laguntzailetzako ikasleak praktikeiako lagun-

caile mediko-psikologikoak

Hautespen-probak. 1. Ziklokn Ikasketen Diplomara-ko 

(LZJ.O.rako) izan ezik, puerikuliura eta ama-

laguncako urgazleen Gaitasun Profesionalen Ziurta-

gina IG.P.ZJ. Ikasketa Profesionalen Diploma (I.P.D.I 

sanitarioa eia soziala

240h 2 urtetan 

zehar banatuak

Gaitasun-Ziunagiria

3 urteko iharduera profesionala edo animazm ez-

profesionaleko 3 urteko eranuukizuna

3 urte Estatu-Diploma |E.D.|

GutxiBnez 3 urteko iharduera profesianala edD familiana Hautespen-azlerketa 3 urte Estatu-Oiploma (E.D.)

3 urteko ariketa profesioarekin erlazionaturiko ihar-

dueta batean

Goimailako Teknikari-Diplomarako azterketa (G.T.DJ 1 urtB Diploma

    Gaitasun profesionaien azterketa

28 urte 5 uneko profesio-praktiko bezkuniz arloan Oposizioak 2 urte Estatu-Diploma |E.D.|

    Estatu-Diploma |E.D.|

3 urteko iharduera profesionala moldagaitzentzako 

zemru edo zerbitzu batean hezitzaile bezala, gazteen 

hezitzaile-diplomaren edo monitofe/hezitaile-funcio-

etarako gaitasun-ziurtagiriaren Jitularrentzat izan ezik.

Hautespen-azterketa 4 urte ID.E.E.S.)

Baixilefgo Teknikoa edo Oiploma Teknikoa (B.T.) 

edo maila baliokidea + praktika profesionala oina-

rrizko ofizioan. Gaitasun Profesionalezko Ziunagiria 

(G.P.ZJ, Ikaskeia Profesionalen Diploma (I.P.D.I edo 
n;ploma baliokidea + 5 urteko praktika profesiona-ia 

oinarrizko ofizioan. A.F.P.A.ko praktikak Gaitasun 

Profesionaleko Ziurta-giria IG.P.Z.) litulua ez 

dmenentzat.

Hauiespen-probak 3 urte Hezitzaile  Tekniko  Espezializatu  Funtziorako 

Gaitasun-Ziurtagiria IE.T.E.F.GZ]

2Ourte Enplegu posibleen ikastaraa Hautespen-azlerketa 2 urte Monitore-Hezitzaile Fumziotarako Gaitasun-

Ziurlagiria

    Ziurtagiria
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PROFESIO BERRIAK
GIZARTE-ZERBITZUEN
EREMUAN:
ZALANTZA
ETA NAHASMENDUA

Azken urteotan profesio 
berriak sortzen ari dira 
Gizarte-Ongizatearen ere-
muan, batez ere Osasun, 
Hezkuntza eta Gizarte-Zer-
bitzuen arloan. 

Gogoeta-moduko hau Gi-
zarte-Zerbitzuen eremura 
mugatuko da batipat, ber-
tako profesionalen egoera, 
arlo honetan nagusi den 
nahasmendua deskribatzen 
eta berori ordenatu eta bide-
rapen akademiko eta profe-
sional bat emateko esku har 
dezaketen elementuak pro-
posatuz. 

Gauza sozialaren inguruan 
sortu dira, animatzaile sozio-
kulturalak, kale-hezitzaileak, 
marjinazioan espezializatuta-
ko hezitzaileak, famili hezi-
tzaileak, denbora libreko 
zuzendariak eta monotoreak, 
urgazle sanitario-sozialak, 
osasun eta gizarte-zerbi-
tzuetako teknikari urgazleak, 
urgazle geriatriko-sozialak, 
etab. 

Gizarte-politikan eta gi-
zarte-ongizatean gu baino 
aurreratuagoak dauden he-
rrialdeetatik inportatutako 
profesioak dira gehien-ge-
hienetan. Herrialde horietan 
profesional hauek beren 
iharduketako eremuei —nor-
malean populazio-sektore 
oso konkretuei— dagozkien 
programa sozialak elabora-
tu eta burutzeaz arduratzen 
dira  eta   indibiduoaren   eta 

komunitatearen beharrak 
aztertu eta interpretatzeko 
bidea ematen dieten tekni-
ka oso espezifikoetan tre-
batuak daude, prozesu 
osoan erasandako hiritarren 
inplikaziotik eta dauden 
baliabideen erabilera razio-
nal batetik abiatuz. Meto-
dologiaren eta eskuharme-
naren eskema, beraz, gizar-
te-bizitzako maila desberdi-
netan eman daitezkeen ga-
bezi egoerei aurrea hartu eta 
beroriek ebazteko pentsatua 
dago. Komunitate-garape-
nean eta marjinazio-arrisku 
handiko egoera indibidualen 
atentzioan espezializatutako 
teknikariak dira hauek. 

Konplikazioak eta kon-
traesanak sortzen dira, iru-
di profesional horiek formal-
ki inportatzen ditugunean eta 
beste funtsezko hainbat ele-
mentutaz, hala nola gizarte-
politikaz, ahaztu egiten gare-
nean, zeinak espazioa —zer-
bitzua edo programa— sor-
tu ezezik profesional berri 
horien irudia eta funtzioak 
diseinatzen bait ditu, gaine-
ra. Gizarte-politika da, duda-
rik gabe, zerbitzu sozialen 
profesional berri hauei estal-
pea, dagokien lekua eta zen-
tzua ematen dizkiena, eta, 
alderantziz, bizirik irauteko 
mailak gainditzen ez dituen 
edo horretan geratzen den 
urgazletzako gizarte-politika 
batek leku eta funtzio gutxi 
dauzka eskaintzeko profesio-
nal  hauei.  Izan ere,  profe- 

sional berri hauek, gure 
ingurunean, nahitaez hain 
nobedosoak ez izaki lagun-
tzan eta komunitatearen 
garapen-lanean berak bai-
no eraginkorragoak baina 
beren prestakuntza eta titu-
lazioarengatik zerbait gares-
tiagoak diren beste tekni-
karien ordezkapeneko lanak 
betetzen dituzte ia beti. Asis-
tente Sozialetaz eta Langile 
Sozialetaz ari naiz noski. Bis-
tan da kontratatzaileek au-
rrezpen ekomikoari gehiago 
begiratzen diotela Zerbitzua-
ren kalitateari baino... eta 
jarrera horrek, gezurra badi-
rudi ere, urrundu egiten gai-
tu teknikari hauen kontra-
tazioarekin sustatu nahi 
genukeen gauza batetik: zer-
bitzuaren kalitatetik eta bizi-
kalitatetik alegia. 

Ez dugu ahaztu behar 
ezta, gizarte-zerbitzuen pro-
fesional berri hauek, beren 
iharduketen eraginkortasun 
eta espezifikotasunean oina-
rritzu, formazio egoki baten 
beharra, dutela, Europako 
Estatuetako ikasketa-plan 
teoriko-praktikoekin homo-
logagarria litzatekeena ale-
gia. XX.mendean ezin habi-
litatu edo gaitu daiteke, edo 
hobeto esateko ez litzateke 
gaitu behar profesional bat 
korrespondentziazko kurtso 
batekin edo hogeitamar 
ordutako ikastaro azeleratu 
batekin. Aitortu beharra dau-
kagu badaudela ekimen par-
tikular oso duinak, Denbora 
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Libreko Eskolak, esate bate-
rako; nahiz eta esan beha-
rra dagoen, bestalde, beha-
rrezko subentzio, baliabide 
material egoki, beren ikas-
keten sailkapen normaliza-
tzaile eta abar luze bat gabe-
ko pertsona eta talde oso 
jakin batzuen adore eta era-
bateko dedikazioari eskera 
aurrera ateratako esperien-
tziak direla. Gabezia gehie-
giegi, hitz batean esateko. 

Administrazioa ere hasia 
da horri buruzko iniziatibak 
hartzen, baina esperientzia 
isolatu bezala, Komunitate 
Autonomoan dagoen irakas-
mundutik aparte eta, beraz, 
oso zalantzan jartzeko mo-
duko planteamendu eta 
emaitzekin. Gizarte-ongi-
zatean eta gizarte-zerbitzue-
tan amaitzen dute gaur egun 
ez bakarrik Lanbide-Heziketa 
birmoldatuak baizik eta bait 
porrot egindako unibertsi-
tate-espezialitateko ikasketa-
planek edota lan-merkatuan 
eskabide urria dutenek ere. 
Eta orduantxe bihurtzen da, 
hain zuzen, bakoitzaren egi-
tekoa etengabe birdefinitu 
beharra kenduezinezko ob-
sesio. 

Unibertsitatean ikasketa-
plan berriak estrukturatzen 
ari diren une hau izan dai-
teke, hain prezeski, aukera 
aproposa razionaltasun pix-
ka bat gehiago ezartzeko 
ezagutzaren arlo guzti hone-
tan... Baina beldur naiz Uni-
bertsitatean bertan ere ez 
ote den nagusitu gabe gera-
tuko arrazoia, "santoi" jakin 
batzuen interesak gailendu-
ko ote diren eta entzuten 
ari garen bezain proposa-
men hain bitxiak aterako ote 
diren aurrera. Batzuek, kate-
dra prestigiotsuen izen-abi-
zenekin bat letzokeen espe-
zializazioak sortu nahi lituz-
kete,  kontutan  hartu  gabe 

horien beharrik ere bada-
goen ala ez, espazio hori 
une honetan behar bezala 
eta duintasunez betetzen 
duten Diplomaturak saihes-
tuz, bata bat bestearen gai-
nean jartzera behartuz, Uni-
bertsitatearen beraren be-
netako baliabideez duten 
ezezagutza larria frogatuz 
eta, hitz batean esateko, 
baliabide gizatar eta ekomi-
koen xahupen onartezinez-
ko bat eraginez. 

Gisa horretako desorde-
naren ondorioak begien bis-
takoak dira: 

—Egoera honek ahaikatu eta 
aeragotu egiten ditu zerbi-
tzu edo programa berean lan 
egiten duten profesionalen 
eta hauen eta organo errek-
toreen arteko ika-mikak. 

—Era berean, gauzen egoe-
ra honek nahierarako joka-
bideetarako  bidea  ematen 
du,   non   azkenean   denek 
denetik   eginez   amaitzen 
duten eta koordinazioa ezi-
nezkoa ez esateko behintzat 
oso   zaila   gertatzen   den, 
elkarri lankide gisara begi-
ratu ordez denek jabego par-
tikular eta erabilera esklusi-
boko esparru bezala kontsi-
deratzen duten baten kon-
kistan lehiakide bezala jo-
katuz. 

—Zalantzarik gabe, egoera 
hori isladatzen da Adminis-
trazioan ere, non ministra-
ritza  bakoitzak, kontseilari-
tza bakoitzak, udal-zerbitzu 
bakoitzak bere kontura ihar-
duten  duen,  denek  batera 
populazio-sektore  beretan 
intzidituz, gizarte-politikako 
eredu desberdinak, metodo 
desberdinak, erabiliz.  Gisa 
horretako baldintzekin, nahi 
den gizarte-ekintza dela ere, 
komunitatearen  beharrei 

erantzutera zuzendua da-
goen arren, subjektibitatea-
ri, intuizioari, pragmatismoa-
ri edo kointura politikoari 
emango zaio lehentasuna. 

Dena dela, gizarte-zerbi-
tzuetako profesional hauen 
egitekoak kokatu, diseinatu 
eta antolatuko dituen koor-
dinazio baten premia bizia 
ezartzen da, bakoitzaren 
betebeharrak mugatuz, ba-
koitzaren zereginen mugak 
ondo bereiziz, zerbitzu horiek 
bame-hartuko dituzten pro-
gramak sortzeaz gainera 
ordenazio akademiko egitu-
ratu, ireki eta aurrerakor 
baten barnean formazioa 
bere era potentziatuz. Izan 
ere, horrela jokatuz gero, 
kalitateko zerbitzu batzuk 
eskaini ezezik, nahitenahiez 
profesioaren egikaritzaren 
kalitatean eragiten duen pro-
fesioarteko lankidetza bide-
ratzen bait da. 

PROFESIOARTEKO
KOORDINAZIO
BATERANTZ

Aktibismo profesional ba-
tetik zorroztasun zientifikoko 
planteamendu batzuetara 
pasatzea, espontaneismo 
pertsonaletik profesioarteko 
taldeek egindako plan glo-
baletara pasatzea, enpiris-
motik aurretiaz diesinatuta-
ko metodologi jarrera batera 
pasatzea, lehentasun osoa 
eskatzen duen aldatu-behar 
bihurtzen da. Gizarte-arazo-
etara ikuspegi honetatik hur-
biltzeak, zera galdatzen du 
hezkuntza mailan: behar 
bezala koordinatutako ikas-
keta-planen bidetik, gizartea-
ren errealitatea, bere dimen-
tsioniztasuna eta bere ope-
ratibizazioa ikerketa sozia-
leko tekniken bidez azter-
tzeko gauza izango den ja-
rrera zientifiko bat, raziona- 

39



lizatzaile bat, lehen-lehenik. 
Eta bigarren leku batean, 
jarrera zientifiko baterako 
bidea ematea, errealitatea 
komunitatearen interes-zen-
truetatik irteten diren progra-
men bidez aldatu ahal izate-
ko. Eta hirugarrenik,'komu-
nitatean dauden baliabide 
gizatar eta instrumentalak era 
razional batean erabiltzea. 

Partizipazio-dinamikak 

instrumentu pedagogiko 

bezala gizarte-ekintzako 

prozesu osoan.

Laburbilduz, honako fa-
seotan egituratzen da Meto-
do hau: 

— Errealitate sozialaren ana-
lisi eta diagnostikoan (behar 
sozialean). 

— Baliabide sozial eta per-
tsonalen anafisian (erantzu-
netan).

— Prozesuaren ebaluazioan 
eta emaitzen teorizazioan. 

Komeniko litzateke apar-
tatuhauetako bakoitzean 
luzatzea, berekin doazen 
teoria eta teknikak ikuste-
ko, baina hori urrundu egi-
ten da profesio berriei 
buruzko gogoeta xume ho-
netatik eta profesio horie-
keta beren iharduketak an-
tolatu eta koordina ditzake-
ten printzipio batzuk propo-
satzeko dudan asmotik. 

Eskuharmeneko eredu 
hauek, gauzak daudenean 
uzten dituzten asistentzi 
iharduketak ebitatzen dituz-
te eta komunitatearen gara-
pen.a, partaidetza eta nega-
tiboa dena positibo bihur-
tzen eta sustatzen dituzte, 
ikertutako arazoen ezagutza 
zientifiko bat ezezik bero-
riei aurrea hartu eta gaindi-
tzea galdatuz. 

Beste aldetik, metodolo-
gi eskema oinarrizko eta 
jeneralista honek irakaskun-
tza mailan eta ondorioz bai-
ta profesional berriak gizar-
te-zerbitzu desberdinetan 
kokatzeko orduan ere bila-
tzen duen eta lortu nahi 
lukeen koordinazio horreta-
rako bidea ematen du, eta 
hiru arrazoirengatik hori: 

— Lehenik, metodo hau uni-
tate  mikrosozialen  mailan 
ezezik errealitatearen bera-
ren  dimentsio  desberdine-
tan ere aplikatu ahal izateak, 
eskuharmenerako  tresna 
egoki bihurtzen du gizartean 
aplikatzen duten espezialis-
ta  desberdinentzat.  Meto-
doak, marko operatibo bat 
beraren  barnean  kokatzen 
ditu profesional desberdinak 
eta  aztertutako  errealitate 
sozialaren dimentsio desber-
dinetara moldatzen da. Ho-
rrela ez bakarrik ezagupen 
osagarriak ekartzen dira, bai-
zik eta gainera beren esku-
harmenak, eskema  honen 
barnean, azken koordinazio-
rako  bidea  ematen  duten 
zentzu, funts eta  razional-
tasun batez zuzkituak daude. 

— Bigarrenik, eskema meto-
dologiko   honen   barnean 
beste profesio ez hain tek-
nikoak baina horregatik gi-
zarte-ongizatea lortzeko ez 
garrantzi gutxiagokoak koka-
tu beharko genituzke. Den-
bora   libreko   monitoreak, 
sutondo-urgazleak, osasun-
urgazle sozialak, geriatriako 
teknikari  urgazleak,  etab. 
datozkit orain burura. 

Teknikari horiek metodolo-
gi prozesuko maila jakin 
batzuetan aurkitzen dute 
beren kokapena, beren fun-
tzioekin bete ahal izateko 
Oinarrizko Metodoaren eza-
gupena galdatuz, baina ba-
tez ere beren eskuharmen- 

partzelari aplikatutako tek-
nika espezifikoen ikasketan 
intzidituz. 

— Hirugarrenik, eskema edo 
proiektu pedagogiko ireki bat 
beraren baitako kokapen 
profesional honek, profil pro-
fesionalak definitzeko bidea 
ematen du, gizarte-zerbi-
tzuetako profesionalen arte-
ko ika-mikak gutxiagotuz, eta 
antzeko profesioen barnean 
bestelako ezagupen eta sus-
tapen mailatara iristeko 
bidea ere ematen du, eta 
baita hezkuntz prozesu ho-
nen barnean egindako mai-
la bakoitzean lan-merkatura 
iristekoa ere. 

Ez dago adimen-injineru 
izan beharrik, kontsekuen-
teak eta pertzeptiboak izan 
baino, ez bakarrik teknikari 
hauen izenarekin baizik eta 
baita gizarte-teknikari berriei 
lagundu behar dien hezkun-
tza eta politika sozialeko 
planteamenduekin ere. 

Erresuma Batuan, gizarte-
zerbitzuetarako bidean ira-
kaskuntza ertainetatik ber-
tatik hasteko posibilitatea 
dago gero Unibertsitate-
Eskola Teknikoetan amaitze-
ko, lan-merkatura zabaldu-
tako maila desberdinetatik 
edota bestelako ikasketa 
—eta titulaziu- mailatatik 
pasaz.

Denbora libreko zuzenda-
riek,.animatzaile sozio-kul-
turalek, kale eta famili hezi-
tzaileek ildo horretako hez-
kuntza hartzen dute Euro-
pako Komunitatean, kualifi-
kazio altuko profesional 
bezala definituz, Unibertsi-
tate mailako eskema peda-
gogikoen barnean eta lan-
gile sozialaren aldakinak 
bezala definituz. Horiek guz-
tiek parte hartzen dute oina-
rrizko prestakuntza batean, 
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espezializaziora eramaten 
duten aldagai espezifikoak 
erantsiz. Eta jakina, aplika-
zio sozialeko metodoak ongi 
ezagutzen dituztenak dira 
horiek guztiak. 

METODOAREN BIDEZ 
KOORDINATZETiK 
LAN SOZIALEKO 
ESKOLETARA

Azken muturreraino agor-
tu behar dira dauden balia-
bideak. Horrela bada, Irakas-
kuntzako proiektuari dago-
kionez, badaude Lan Sozia-
leko Unibertsitate-Eskolak, 
errealitate hori batzuek eza-
gutzen ez duten arren, pro-
fesional horiei ezagutza 
teoriko-praktikoak emateko 
eta, ondorioz, eskuharmen 
profesionaleko inarrizko me-
todoaren araber, metodo 
jeneralista, malgua, fenome-
no sozialari berezko zaizkion 
konplexutasun-maila desber-
dinen arabera aldaketa eta 
mutazio partzialak egiteko 
bidea ematen duenaren ar-
bera, profilak eta funtzioak 
antolatzeko gai direnak. 

Gai osagarriak eta ikas-
ketak urte bat gehiagora 
hedatuz, Eskola hauek eman 
dezakete formazio jeneriko 
bat eta aldi berean erreali-
tate sozialaren aspektu des-
berdinetan zentratu, hala 
nola, denbora librean, ani-
mazio sozio-kulturalean, kale 
eta famili hezkuntzan, pro-
fesional hauen fizarte-ekin-
tzako eraginkortasuna ga-
rantizatuz.

Horrela bada, Eskola ho-
riek irakasgaien aldetik sen-
doagotuz eta inbertsio mini-
mo batzuekin, prestatu ahal 
izango lirateke teknikari tre-
beak gizarte-ongizatearen 
sail desberdinetan, osotasu- 

na —gizarte-politika jakin 
bat— parteekin — programa 
espezifiko eta sektorialekin— 
koordinatzeko gai liratekee-
nak alegia. 

ADMINISTRAZIOAREN 

EKIMENAK ETA 

ERANTZUKIZUNA

Behin zerbitzu sozialen 
antolamendua Euskal Komu-
nitate Autonomoko Zerbitzu 
Sozialen Legearen argitalpe-
netik diseinatuz gero, Admi-
nistrazioak gutxienez bi obli-
gazio behintzat badauzka 
hartuak zerbitzu sozialekiko. 
Lehena Komunitate Autono-
moaren Estatutuan funtsa-
tzen da, zeinak konpeten-
tzia esklusiboak aitortzen 
bait dizkio zerbitzuen arlo 
honetan; eta bigarrena Zer-
bitzu Sozialen Legean, honek 
gizarte-zerbitzuetarako per-
tsona kualifikatuen presta-
kuntza potentziatu beharra 
begiesten bait du (2. Titu-
lua, 2. Apartatua, 80. Art.). 
Autua da, beraz, Komunita-
te Autonomoak bere gain 
har dezala dagokion eran-
tzukizuna zerbitzu eta pro-
grama berriak sortzeari bu-
ruz, eta pertsonal espeziali-
zatuaren trabakuntzari buruz. 

Bigarren puntu honi da-
gokionez, Administrazio Pu-
blikoak deituko diela espe-
ro da alderdi inplikatuei eta 
profesio bakoitzeko ordez-
kariei, profesio hauen berre-
giturapena eta razionaliza-
zioa jadanik Lan Sozialaren 
edo Gizarte-Ongizatearen 
arloan ikerketa eta irakasla-
netan hogei urte baino 
gehiagoko bizitza duten Lan 
Sozialeko Eskoletatik gutxi-
asko trazatuak dauden bi-
deetatik kanalizatu ahal iza-
teko. Horixe izango litzate-
ke profesional berriak beren 
homonimo europarrekin ho- 

mologatzera eramango lu-
keen bidea. 

Desiratzekoa izango litza-
teke halaber antolamendu 
akademiko horrekin batera 
Zerbitzu Sozialen Legea 
potentizatuko balitz bere 
arau eta antolamenduzko 
eskemetatik atera eta bere 
garapen eta hedapenak gi-
zarte-zerbitzu guztietara eta 
bakoitzera iritsiz eta, horre-
la, Komunitate osora zaba-
lik dauden zerbitzu, gogoe-
tabide eta komunitatearen 
partaidetzako topaleku bi-
hurtuz. Arbitratu beharko 
lirateke, berebat, mekanis-
mo egokiak ere hiritarrek 
erabakietan parte hartzeko 
bidea izan dezaten, beha-
rra/asetasuna delako eske-
ma funtzionalista hautsi eta 
beharra/gaindietzea delako 
beste askoz ere progresista 
eta gizatarrago horrekin 
ordeztuz. 

Estaldura zabaldu beha-
rra dago gizarte-bizitzaren 
antolamenduari, animazio 
sozio-kulturalari, denbora 
librearen atentzioari dago-
kienean; kasu konkretuen 
soluziobidean agortu ordez 
beti Komunitate osora iri-
tsiko diren gizarte-iharduke-
tak sustatu beharra dago, 
kasu bakoitza bere konple-
xutasunaren baita eta kon-
plexutasuna kasu bakoitza-
ren dimentsioak kontutan 
hartuz tratatu beharra dago, 
zentzu honetan egingo den 
edozein esfortzu Komunita-
tearen bizi-kalitatearen me-
sedetarako izango den ziur-
tasunarekin. Eta esan beha-
rrik ere ez dago printzipio 
hauetan oinarritutako gizar-
te-politika batek zerbitzu 
sozialetako profesional berri 
hauen presentzia galdatzen 
duela. 

MANUEL VIGO 
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GIZARTE-ZERBITZUA
ETA ENPLEGUA 
BALIO-URRI
PSIKIKOENTZAT

Bost urte inguru dira jadanik 
(82-05-20) Eusko Jaurlaritzak, Parlamen-
tuan onetsi izan ondoren, Gizarte-Zerbi-
tzuen Legea argitaratu zuela. Orduan, 
soluzio zaileko ikuspegi-sai! bat plan-
teatzen zen Lege honetan; baina nola-
bait ere hark ukitzen gintuen guztiak 
gogobetez apoiatu genuen.

"Zioen Azalpena" delakoan Le-
geak berak zioenez, egoera "kaotiko" 
hura zuzentzea zen haren helburuetako 
bat eta, gainera, Gizarte-Zerbitzuen alo-
rreko area espezifiko batzuk, zuhurta-
sunez, legetzen saiatzea.
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Ihardun-eremu lehentsietako bat, Legeak 
bere 3-5 Artikuluan dioenez, da, "balio-
urrikoak ahalik eta gehien integratzea hez-
kuntza-lan eta gizarte-munduan edota, hala 
behar izanez gero, zerbitzu berezien bidez, 
zein bere gaitasunetan gararaztea". 5. Arti-
kuluan, Gizarte-Zerbitzuak funtsatzeko era-
biltzen diren oinarri orokorrak aipatzen diz-
kigu: 1) Botere Publikoen erantzunbeharra. 
2) Solidaritatea. 3) Hiritarren partehartzea. 
4) Integrazioa. 5) Deszentralizazioa. 6) Plan-
gintza eta 7) Prebentzioa. 

Bost urte joan dira, eta balio-urri psiki-
koei dagokienez, nire ustea da, egoera, kao-
tikoa ez dakit baina nahastua behintzat bade-
la oraindik. Aurreratu da gauza batzuetan, 
baina salto kualitatiborik ez da ematerik izan 
guztiok behar eta espero genuen neurrian. 
Aipatu Lege hori baino hilabete lehenago 
argitaratu zen Balio-Urrikoaren Gizarte-
Integraziorako Legea (LISMI) baina hala ere 
baratuta gaude eta ilusioa galduta ere bai 
puska bat. 

Gaur egun, hainbat aukera dauzka balio-
urri psikikoen kolektiboak lan-munduan, eta 
beraz gizartean, integratzeko orduan (berri-
kusi beharreko axioma genuke hauxe). Auke-
ra hauek dira: enplegu arrunta, Enplegu-
Zentru Berezia, enplegu-okupazioa (?), Oku-
pazio-Zentruetan eta errehabilitazioa Egu-
neko Iharduera-Zentruan. 

Enplegu arrunta. Bide honek, integratzai-
leena izanik ere, negatiboki eboluzionatu du. 

Enplegu arruntera ailegatzen diren balio-
urri psikikoen kopurua anekdota hutsezkoa 
da. Gainera, ikusten denez, lehen enpresa 
arruntetan lan egin zuten balio-urriak En-
plegu-Zentru Berezietara eta are Okupazio-
Zentruetan ere ari dira aldatzen. 

Bide honetan Administrazio Zentralak, 
Autonomikoak eta Lurraldetarrak ez dute 
lanik egin. 

Bada laguntza txiki bat balio-urriak kon-
tratatzen   dituen   enpresarentzat   Enplegu- 
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Institutu Nazionalak emana. Langabezia gero 
ta handiagoa delako eta beste balio-urri 
batzuekin (fisiko edo sentimenezkoekin) lor-
tzen den errentagarritasun handiagoa dela-
ko, ezinezkoa gertatzen da bide hau balio-
urri psikikoentzat. 

Hortik ateratzen den galdera zera da: Zer 
egin daiteke gai honetan Gizarte-Zerbitzuen 
aldetik? Gizarte-Ongizatearen kontzeptuari 
buruzko gogoetan sakontzen hasi gabe, gau-
za nabaria da, enplegu bat eskuratu eta 
edukitza dela gaur edozein hiritarrentzat, 
kontsideraziorik handiena ematen duten 
gizarte-baloreetako bat. 

Nire ustez, Gizarte-Zerbitzuak badute 
modua, dinamikoki eta solidarioki jokatuz, 
"lanpostua lortzeko zailtasun bereziak dituen" 
kolektibo honentzat lanpostuak mantentzen 
edo sortzen laguntzeko. Guztiz ebidentea 
da hau, ze Mendebaldeko mundualde osoan, 
Administrazioak urtero bilatu behar izaten 
ditu formulak, Gizarte-Zerbitzuak direla me-
dio, lanpostu bereziak sortzeko edo lehen-
goei eusten laguntzeko. 

Zentzu honetan bada egiteko handi bat 
gure Gizarte-Zerbitzuek egin dezaketena, eta 
ondoko puntu hauetan labur daitekeena: 
Detektatu eta zentsatu, enpresa arruntetan 
enplegaturik dauden balio-urri psikikoak. 
Aztertu horiek beren lanpostuari eusteko 
dauzkaten zailtasunak. Aztertu nola antola-
tua dagoen lan-mundua (enpresa publiko 
eta pribatuak, sindikatuak, merkatal ganba-
rak, etab.), eta bideak egin lan-mundu arrun-
tean balio-urrikoak oro har eta partikularz-
ki, psikikoak sar daitezen. Aztertu, planifikatu 
eta kuantifikatu enplegu-bide hau indartze-
ko eskatzen den laguntza. Lan-munduaren 
sentimena suspertu, balio-urrien eskubideak 
defendatuz, eta gizarte-ongizatezko maila 
duin bat lortzeko mekanismo sozialak erabiliz. 

Enplegu-Zentru Berezia. Bide hau nahi-
koa arrakastarekin erabili izan da gure Komu-
nitate Autonomoko zenbait lekutan. Ez da 
betaro integratzeko balio duen bidea, baina 
salto kualitatibo handi bat suposatzen du 
Okupazio-Zentruen edo lehen bateko tailer 
babestuen aldean, nahiz eta atzerakada bat 
izan enplegu arruntarekin konparatuz. 

Enplegu-Zentru Bereziak segregatu egi-
ten ditu balio-urriak, hauentzako produk-
ziozko lantegi espezifiko bat izatean. Hala 

ere benetako lan-harremana izateko ahalbi-
dea ematen dio balio-urriari, nahiz eta harre-
mana berezia izan. 

E.K.aren bada aldagai bat oso fruitu posi-
tiboak ematen ari dena. Balio-urrien lantal-
deak dira, kanpoan zerbitzu jakin batzuen-
tzat lan egiten dutenak edp enpresa arrun-
tetan ere bai. Lan-araudia malgutzea lortu-
ko balitz, integrazio-bide handia izango litza-
teke aldagai hau. Zentzu honetan berean, 
"enklabe"en formula ari da desarroilatzen, 
Europako herrialderik gehienetan, eta emai-
tza oso onekin gainera. Gizarte-Zerbitzuen 
aldetik iruditzen zait sakondu egin behar 
litzatekeela formula honen azterketan eta 
gure Komunitate Autonomoan aplikatzeko 
ahalbideetan.

Hala ere balio-urri psikikoei buruz Enple-
gu-Zentru Bereziek dituzten irtenbideak eli-
tistak dira eta beraz segregazionistak, ba 
gaurko baldintza normaletan oso langile 
gutxiri ematen bait die lanbiderik; jasotzen 
den laguntza guztia Lan-Ministraritzaren esku 
esklusibokoa izaten da eta Fondo Sozial 
Europarraren bidez jasotzen. Honek berriz 
baldintza-sail bat jartzen du soldataren eta 
errentagarritasun ekonomikoaren aldetik 
nekez goiti daitekeena. 

Kontutan izanik Enplegu-Zentru Bereziak 
pribatuak direla gehienak eta diru-zailtasun 
handiak dauzkatela, gertatzen da, tarteko 
bide hau, teorian onartzeko modukoa dela-
rik ere trabazko korrika-apostu bihurtzen 
dela eta gutxi direla hortik abiatu eta horri 
azkeneraino eutsi diezaioketenak. 

Hutsa da enplegu-aukera honetan Gizarte-
Zerbitzuek ematen duten laguntza. Beraz, 
elkar aditze-falta bat dago Administrazio 
Zentralaren eta Autonomikoaren artean, eta 
horrek okerragotu egiten du gai honetan 
elkarrengana hurbiltzea bera ere. 

Honen ondorioa izan da, Okupazio-Zen-
truak murriztu beharrean nabariki ugaldu 
direla, eta ez dago itxurarik egoera hau 
neurri integratzaileen alde aldatuko denik. 
Enplegu-Zentru Berezia mugatua dago, Gi-
zarte-Zerbitzuetako organo eskudunen alde-
tik datorkion babes-faltaz. 

Okupazio-Zentrua. Formula hau izan da 
betidanik erabiliena. Azken urteotan, berriz, 
murriztu beharrean handitu egin da biziro 
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horren erabilera, gure Lurraldeetakoren 
batean bereziki. Hasieran batean, lanerako 
ezgaitasun handia zuten balio-urrientzat zen 
formula hori, asistentzia baten beharra bait 
zeukaten okerrago ez jartzeko eta, terapia 
batzuen bidez, eguneroko bizitzan haztura-
sail bat lortzeko, aipatu balio-urriek omen 
daukaten autonomia eskasa sendotuko lie-
ketenak. Komodin-formula bat da gaur egun, 
bertan edozer sartzeko balio duena, balio-
urri psikikoak batez ere; zeintzuk lan-gaitasun 
handi eta txikiagoa dutelarik ez bait dute 
aurkitzen behar hainbat baliabide gizatiar 
eta materialik enplegu bat lortzeko, ezta 
hau Enplegu-Zentru Berezian izanda ere. 

Guzti honek egoera nahasi eta segrega-
tzaile batean jartzen gaitu eta, nire ustez, 
pertsonaren zenbait funtsezko eskubideren 
kontrakoan ere bai. 

Eskematikoki esanda, egoera honetan 
lanera joaten dira balio-urri psikikoak. Ahal 
duten neurrian egiten dute lan, baina ez 
dute ulertzen zergatik den; ez dira benetan 

langile, baina "okupatuak" egoten dira eta 
sari-eskubidearekin gainera. Benetan uler-
gaitza da egoera eta, hala ere, horixe da 
gehien erabiltzen den formula. 

Okupazio-Zentruak Gizarte-Zerbitzuek su-
bentzionatzen dituzte, zeintzuek modulu bat 
ematen bait dute atenditutako balio-urri 
bakoitzarengatik. Zentruak hornitzen dituen 
lan-merkatua normalean birkontratatuena iza-
ten da. eta lehia gogorrean egoten dira 
etxetiko lanarekin eta azpi-ekonomiaren 
muga-mugan ere bai. Ekipamenduak pobreak 
izaten dira eta baliabide tekniko eta giza-
tiarrak eskasak; horrela bizirik irautea iza-
ten da horien helbururik nagusiena. 

Dena dela, aitortu beharra dago ahale-
gin handiak egin dituztela Administrazio 
Lurraldetarrek, mantenimendu kontzeptuko 
finantzaketa segurtatzen. 

Nik neuk, Okupazio-Zentruetan dagoela 
uste dut Zerbitzu Sozialen eta Gizarte-
Ongizateko edozein departamenturen pro- 
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balekua. Horretarako ikuspegi asko behar 
dira eztabaidatu eta jadanik ezagutzen diren 
errealitateak zehatz konstarazi. 

Egunezko Iharduera-Zentrua. Bide honek, 
printzipioz, ez du inongo balio-urri psikiko 

ren integrazio laboralik ahaltzen. Beren ezgai-
tasun nabariagatik, inolako lanik egiteko gau-
za ez direnentzat bakarrik erreserbatzen da. 
Formula hau gero eta gehiago erabiltzen 
da eta Gizarte-Zerbitzuek dago. Horren hel-
burua da, balio-urria ahalik eta autonomia-
rik handiena emango dioten ikasketa eta 
trebetasunez hornitzea; eta ez da deskarta-
tzen hori lehen aipatu bideetako batera alda 
daitekeenik ere, ikasketa edo birziklapene-
ko denbora bat igaro ordoren. Beste balio-
urri batzuentzat ere erreserbatzen da, ale-
gia, gorago aipatu formuletan lehen inte-
graturik egona izan arren, noizean behin 
edo iraunkorki desajuste bat jasaten dute-
nentzat. 

Alboko grafikoan ikus daiteke azken lau 
urteotan Gureak-en izan den eboluzioa, enti-
tate horrek atenditzen bait die Gipuzkoako 
balio-urri psikiko gehienei. 

Ez dut ezagutzen beste Lurraldeetako datu 
zehatzik, baina badakit ez direla hobeak. 

Balio-urri psikikoak integratzeko dauden 
lau formulak ikusi ondoren, ausartu egingo 
nintzateke atentzio-eremu hau argitzeko 
balioko luketen neurri batzuk formulatzera, 
nire ustez, balio-urriak lanean ahalik eta 
gehien integratzeko lagungarri izango dire-
lakoan.

Aurretiaz esan beharra daukat, lanaren 
bidea ez dudala baliozko bakartzat jotzen. 
Hobea da, nire ustez, integrazio erreala, balio-
urri bakoitzak planteatzen edo eskatzen 
dituen gaitasunen eta premien arabera. 
Honek, edozein hiritarrentzat balio duela uste 
dut. Gero eta garbiago ikusten da, zaulia-
goa dela langile-rola. 

Gero eta garrantzi handiagokoa da, lan-
gile bakoitzak egin behar duen lanaren kali-
tatean eta kantitatean eskatzen den malgu-
tasuna. Lanerako bakarrik ez, bizitzeko es-
kubidea gero eta utopia gutxiago duen gau-
za da. Lan ez egiteko eskubidea defenda-
tzen dudan da. Lan ez egiteko eskubidea 
defendatzen dudan bezala, lan egiteko esku-
bidea ere defendatzen dut, benetan giza-
kiak egiten duena lan egitea denean batipat. 

Gizarte-Zerbitzuetako Legearen artikulu 
gorago aipatuekin dudan erabateko ados-
tasunetik abiatuz, neurriren batzuk formu-
latzen   saiatuko   naiz,   gero  eta   baratuago 
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aurkitzen den egoera bati dinamismoa ema-
tea beste asmorik gabe. 

Konpromisuari heldu beharra. Aspaldiko 
lantoki babestu haiek utzi eta, profesiona-
lok erreklamatu dugu, izan dadila publikoa 
Gizarte-Zerbitzuen ardura, horien-eremu guz-
tietan. Administrazio Autonomikoak Admi-
nistrazio Zentralarekin batera behar du estu-
diatu eta planifikatu, etenak eta hutsuneak 
ebitatuz, ondorio negatiboak izaten bait dituz-
te horiek hiritar babes beharrekoenetan. 

Izan zen Administrazio Lurraldetarren bat, 
problematika hau bere globalitatean bere-
tzakotu zuena, Gizarte-Zerbitzuen gestioa eta 
desarroiloa ekimen publikoaren eskutik era-
mateko asmotan. Orain, uste dut, berriz ere 
gestio pribatua ari direla, periloski, poten-
tziatzen; baina honek, nola "ez bait duen 
irabazirik", frenatu egin dezake Gizarte-
Zerbitzuen martxa. Nire eritzian, ez da zuhu-
rra, Administrazioak, esku pribatua iaioa-
goa delako ideiari indar ematea. Altruista 
izatea, beste hiritar batzuen marginazioa disi-
mula ezin duten jende batzuren pribilegioa 
da. Administrazioak, ez bait da altruista, 
erantzunbeharrik handiena hartu behar du 
Gizarte-Zerbitzuetan, eta ez du konformatu 
behar zentruak zatizki finantzatzearekin, 

horiek zuhurtasunezko  urruntasun  batetik 
kontrolatuz.

Nire ustez, ardura hori publikoa izatea 
erreklamatzen dute Gizarte-Zerbitzuen era-
biltzaileek, alegia, balio-urrien premia labo-
ral eta sozialak osoro beretuko dituen ardu-
ra izan dadila. 

Zehatzago izanez, honako neurriok naba-
ri eraziko nituzke: 

Zentsua, Balorazioa eta Diagnostikoa

Beti ere oraindik ez dugu ezagutzen gure 
lurralde historikoetako balio-urri psikikoen 
zentsua. Gai honetan .ahalegin bat egiten 
ari diren arren, ekipo multiprofesionalak fal-
ta zaizkigu gure zentruetako panorama orde-
nan jartzeko. Oraindik ekimen pribatuak era-
bakitzen du zein izango diren bere zentruen 
usatzaile, horrela nahasmena eta kontrae-
sanak sortuz, eta kasuren batzuetan, inola-
ko esplikaziorik gabeko injustizia sozialak 
ere bai. 

Beharrezkoa da, bada, zerbitzu publiko 
bat, balio-urri bakoitzaren zentsua, diagnos-
tikoa, balorazioa, orientazioa eta segimen-
dua egin dezan. Zerbitzu  honek inposatu 
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behar du bere erizpidea balio-urri bakoitza-
ren premietaz, ez forma isolatuan eta bai 
inguruneko faktoreak ere kontutan hartuz. 

Ez dut uste laborategiko balorazio bat 
aski denik, integratu behar den balio-urriaren 
inguruan ematen diren irtenbideak kontu-
tan eduki gabe. 

Legezko neurriak

Gaur egun konstata genezake, ezen legez-
ko arau asko daudela, beren babesle-itxu-
rarekin, balio-urriaren marjinazioa besterik 
lortzen ez dutenak. 

Lege laboralak balio-urri gehienek duten 
produkzio-gaitasun errealera moldatu beha-
rrean daude. 

Ezinbestean hautsi behar da arauen bidez 
egiten den partzelazioa. 

Gizarte-Zerbitzuek egin behar dutena da, 
balio-urria bere berarizkotasunekin onartzea 
galerazten duten legezko baliabideak denak 
besarkatu, batzuk potentziatuz eta besteak 
malguagotuz. Modua emango du honek Egu-
neko Zentruak eta Okupazio-Zentruak gehia-
go eboluziona dezaten Enplegu-Zentru Bere-
zietarantz eta Enplegu Arrunterantz. 

Garrantzizkoa da, balio-urriak beren enpre-
setan gustora hartuko dituzten enpresariak 
lege aldetik potentziatzea, eta berebat inda-
rreango legeria betetzen ez duena zorro-
tzago betetzera behartzea. 

"Enklabe"en formula eta erraztasunak 
ematearen formulak lehenbainlehen estu-
diatu behar dira. 

Baliabide Teknikoak

Ekimen pribatuaren ahalbideetatik begi-
ratuki, zaila da, balio-urria lan-munduan area-
go inkorporatzen lagundu dezaketen balia-
bide teknikoak eskuratzea. Birkontratazioaren 
mailarik pobreenera kondenaturik egoteak 
handicamp berri bat gehitzen die gure balio-
urrien ahalbideei, hauek gero eta gehiago 
marjinatzen dituena, eta horrek frustatu egi-
ten ditu bai produkzio-unitatea eta bai pro-
fesionalak, eta postura osoro inmobilistak 
hartzeko arriskua sortzen du. 

I + D unitateak behar dira, publikoak 
izanik,  gure zentruentzat  prozesu  eginga- 

rriak diseinatu eta proiektatuko dituztenak, 
eta balio-urriak kontratatu nahi dituzten 
enpresari guztiak aholkatuko dituztenak. 

Merkatal baliabideak

Administrazioak indarreango produkzio-
prozesuak segurtatzen dituzten eta merka-
tuan zerbitzu-ahalbideak eskaintzen dituz-
ten neurri-modu guztiekin babestu behar 
du sektorea. 

G/'za baliabideak

Zentru pribatuak ekonomiaz ahulak dire-
lako, infra-horniturik gaude. Egoera hau, bizi-
ro larriagotzen da balio-urri psikikoen Zen-
truentzat, ezen handia bait da eta utziezi-
nekoa horiek gainbegiratzeko, antolatzeko, 
formatzeko, administratzeko eta gestiona-
tzeko dagoen premia; horrek berekin ekar-
tzen duena, berriz, izaten da, kostuen gares-
tiagotzea, eta menpetasun handi bat balio-
urrien kolektiboarentzat edozein planteamen-
du laboral edo sozial egiteko orduan. 

Gure zentruetan pertsonal kualifikatua eta 
behar beste estimulatua behar da jarri, gure 
Zentruetan biltzen diren prozesu guztien 
eskaerei erantzuteko modua egon dadin. 

Finantz aldea

Baiki, puntu honetan erantzun du Admi-
nistrazioak ondoena, baina hala ere, bistan 
dago oraindik ez dela behar hainbat. Kon-
tua ez da ozta-ozta bizitzea, inbertsioak razio-
nalizatu behar dira, gastu bikoitzak ebitatu 
behar dira eta erraztasunak eman behar 
dira proiektuaren egingarritasun sozialaren 
arabera. 

Munta handikoa da gure zentruetako eko-
nomia ez kargatzea, organo publikoen alde-
tik erantzun arin eta malguagoak emango 
balira, behar izango ez liratekeen gastuekin. 

Beste ikuspegi asko ere badira, noski, 
destakatzea merezi luketenak eta Gizarte-
Zerbitzuekin eta balio-urrien enpleguarekin 
loturik daudenak; baina espero dut, ezen 
hemen aipatu ditugunok ere lagunduko dute-
la, gogoetak, eztabaidak eta argitasunak egi-
ten Gizarte-Zerbitzuen ihardun-eremu horre-
tan.

IÑAKI BERECIARTUA 
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ENTRE
BISTA

Bada uste bat, nahikoa zabaldua, dioena, ezen Biz-
kaiko gizarte-zerbitzuak, Komunitate Autonomoko beste bi 
Lyrraideetakoak baino frankoz maila apalagokoak direla.

inondik ere, Bilbo-ren inguruan dauden industrialde 
handiek, beren desorganizazio urbanistikoarekin eta populazio-
pilaketa handiei datxezkien problema bereziek ematen duten 
icleie da, ezen Bizkaian ase gabe dauden gizarte-premiak 
Giipuzkoan edo Araban baino nabarmenagoak direia. Bizkai-
ko erakunde publikoei, eta bereziki Diputazioari, beren bete-
beharretan egozten zaien pasibitatea eta ardura-gabezia da, 
Bizkaiak gizarte-zerbitzuetan omen duen atzerapena espiika-
tzeko beste arrazoi bat.

Egoera objektibokiago baloratzeko eta, gizarte-zerbi-
teuetan, Bizkaian jarraitzen den ihardunbidea hurbiletik eza-
gutzeko, egoki iruditu zaigu, Bizkaiko Foru-Diputazioko ardu-
radunekin izan genuen hitzaspertu luze bat gure arakurleei, 
laburturik, eskaintzea.

Jose Ignazio Barrenetxea Gizarte-Ongi-
zateko Foru-Diputatu Jn.ak eta Juan Aris-
tondo Gizarte-Zerbitzuetako Zuzendari Oro-
kor Jn.ak esaten digutenez, 1983tik hona, 
poliki-poliki gero eta handitzenago joan da 
bizkaitarren ahalegina, eta garai honetan 
Oinarrizko Zerbitzu-sare bat eratu da, gizarte-
ekintzari buruzko erizpide modernoenak 
jarraituz, erakundeen eskaintzak non apoia-
tu izan dezan. 

ANTOLAKERA BERRIAK

Aresti arte, Sanitate eta Asistentzia Sozia-
leko Departamentua zenak, funtzio sanita-
rioa betetzen zuen, ia esklusiboki, Psikia- 

tria, Amagintza eta Haurtzaroko alorretan. 
Orain Gizarte-Ongizate deitzen dugun alo-
rrean egiten zena zen, balio-urri, pertsona 
zahar eta adin-txikikoek erresidentzietan egi-
ten zituzten egon-kostuak beretzakotu, amei 
haurdunaldian eta ume abandonatuei aten-
ditu, asistentzi pentsioak osatu... 

Lurralde Historikoen Leg'eak (LTH) Dipu-
tazioari ematen dizkion eskuduntzei eran-
tzuteko, Institutu bat sortzea erabaki zen. 
Esan daiteke, guk hartu dugun organizazio-
formula erdibidekoa dela Gipuzkoako eta 
Arabako soluzioen artean. Gipuzkoan Gizarte-
Ongizateko Departamentua egiten da kar-
gu zuzenean, gizarte-alorreko eta gainera-
ko  gestio-arazoetako  ihardunbideen  zer- 
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nolakoaz. Araban, Institutuak hartzen ditu 
funtzio horiek eta, Bizkaian, Departamen-
tuaren eta Institutuaren artean banatzen ditu-
gu; azken honen esku uzten da Zerbitzuak 
zuzenean gestionatzea, Departamentuak ez 
duen bezalako zaulitasun eta operatibitatea 
dauzka eta. Departamentuak, bestalde, nora-
bideak ematen ditu eta banaka tratatu beha-
rreko gaiak markatzen. 

Hona Institutuak une honetan dituen zer-
bitzuak: bi zahar-klub Hirugarren Adineko 
alorrean (Portugalete eta Orduñan), hamabi 
sutondo funtzional, lau zentru adin-txikikoe-
nak, bi haurtzaindegi, ama-umeentzako zen-
tru bat eta jantoki sozial bat haurtzaroaren 
eta gazteriaren alorrean eta, azkenik, balio-
urrien alorrean, erresidentzia bat ari dira 
eraikitzen Elorrion, adimen-urrientzat. Azke-
nik, Institutuak 155 pertsonako plantila bat 
dauka, 516 ume eta gazteri atenditzen die-
na, horietako 366ri barnetegi-bizitzan, eta 
100 zahar. 

OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUEN 
SAREA

Diputazioak eskuartean hartu duen ekin-
tzarik garrantzitsuenetako bat, maila enbrio-
nario batean bada ere, Oinarrizko Gizarte- 

Zerbitzuen Sare bat sortzea izan da. Une 
honetan Departamentuak 35 asistente soziai, 
beste hainbeste Udaletxe eta mankomuni-
tatetan lan egiten dutenak, finantzatzen ditu. 
Jadanik ekintza honek balio izan du, Uda-
letxe asko ados jar daitezen, ea nola "par-
tekatu" behar duten gizarte-langilearen 
lanean, hau da, ea nola, antolatu udalez 
gaindiko zerbitzua. Bestalde, teknikari baten 
etorrerak bere erantzunbeharraren kontzien-
tzia har erazi dio askotan Udaletxeari Gizarte-
Ongizatearen alorrean, ze, alde batetik, ez 
da arraroa, beren premiak azaltzen ez dituz-
ten hiritarrak aurkitzea, uste bait dute nor-
beraren arazoa dela hori eta, beraz, norbe-
rak konpondu beharrekoa. Bestalde, berriz, 
zenbait udaletxeek ere, gero eta gutxiago 
uste dute, zorionez, eta, zati batean Oina-
rrizko Zerbitzuetako gizarte-langileei esker, 
lehen esan bezala, Gizarte-Ongizatearekin 
loturik dauden arazoak Udaletxearen ardu-
rapekoak ez direnik. 

Oinarrizko Gizarte-Zerbitzuekin, eskariak 
jaso eta bideratzen dituzte Udaletxeek. Hiri-
tar bati sortzen zaion edozein gai edo ara-
zo, Gizarte-Zerbitzuen Programaren ardura-
pekoa baldin bada, norberaren bizilekuko 
Udaletxearen Oinarrizko Zerbitzuan plantea-
tu behar da. Adibidez, arazoa adin-txikiko 
bati dagokiona bada, Oinarrizko Zerbitzuak 
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jasotako informazioa Diputazioko departa-
mentura igarotzen da; eta han "hartarako 
dagoen" balorazio-batzorde batek estudia-
tzen ditu problema eta atenditzeko formu-
larik efikazenak eta gero behar den lagun-
tza preskribatzen du. 

Adin-txikikoen kasuan Batzordea osatzen 
dutenak izaten dira: 

—IFASko adin-txikikoen Zuzendaria, lehen-
dakari bezala, eta bokal bezala: 

—IFASko asistente sozial bat. 

—IFASko psikologo bat. 

—IFAS Zentruko zuzendari bat. 

—Departamentuko adin-txikikoen Sekzio-
ko Burua. 

—Adin-txikikoen Tutoretzako Auzitegiko 
bi kide. 

Teorian ez dago udal partaidetzarik ba-
lorazio-Batzordeen mailan, baina eragozpe-
nik ere ez dago alkate eta zinegotziek horie-
tan parte hartzeko. 

Pentsatzen ari dira, ea Udaletxeek ez ote 
luketen finantzatzerik izango, minimoki behi-
nik, bertako auzolagunek okupatzen dituz-
ten plazen kostua, gaur egun Diputazioak 
bakarrik ordaintzen duela eta. Jakina denez, 
lehengo Erregimen Lokaleko Legean, Uda-
letxeak egonaldi horienn kostu-erdia ordain-
tzeko konpromisua zeukan. Orain bilatzen 
dena ez da Udaletxeei partaidetza ekono-
miko garrantzitsu bat ordain eraztea, eta 
bai areago Udaletxeei ardura handiagoa har 
eraztea beren herritarrei Gizarte-Zerbitzuen 
bidez eskaintzen zaizkien destino eta solu-
zioetan. 

letxeak periodikoki informatu behar izaten 
du, zenbat bezero dauzkan eta nolako pres-
tazio-motak egin dituen. 

Etxe-Laguntzan Udaletxeak berak parte 
hartzen du Programan asignatutako ordu 
guztien % 25arekin. Honela zuzenean ardu-
ratzen eta konprometitzen da Zerbitzuaren 
antolakuntzan eta hori ondo administratzen'. 

Bezeroen esleipena, moduluen definizioa, 
eta bestelako zenbait organizazio-ikuspegi, 
Udaletxearen kontura egiten dira. Diputa-
zioan egiten dugun bakarra da, gehienezko 
prestazio-tope bat jarri, orain hileko 40.000 
pta.tan dagoena. Kopuru horretatik gora kon-
tsideratzen da, beste laguntza-formula batzuk 
erabili behar direla autua den problemarekin. 

URGENTZIA SOZIALEKO FONDOA

Beste ekimen bat, gure ustez Oinarrizko 
Gizarte-Zerbitzuak potentziatzeko interesga-
rria dena, Urgentzia Sozialeko fondoaren 
sorrera da. Gizarte-langileek autonomiagu-
ne bat izaten dute problema horiei ekiteko, 
zoritxarrez sarri izaten bait dira eta ekintza 
bizkor bat eskatzen dutenak gainera, nola 
diren: etxegabeko pertsonak, jateko edo 
janazteko baliabiderik ez duen jendea, batzor-
deak bildu, baimenak izapidetu eta ohar 
guztia egin arte zain egoterik ez daukate-
nak. Sistema honen bidez gizarte-langileak 
ekiten dio problemari eta "a posteriori" azal-
tzen du emandako laguntzaren izaera eta 
munta. 

300 bat dira Urgentzia Sozialeko Lagun-
tzak eta hogei bat Udaletxearen bidez eman 
izan dira, atenditutako kasu bakoitzeko batez-
beste 120.000 pta. direlarik: guztira 36 milioi 
pta. inguru urteko kontuan. 

ETXE-LAGUNTZAKO PROGRAMA

Etxe-Laguntza izan da inondik ere Biz-
kaiko Gizarte-Zerbitzuek ikusgarrienik desa-
rroilatu duten alorretako bat. Programa hau 
91 udalerritan dago ezarria eta 1.700 onu-
radun atenditzen ditu, 800 etxe-laguntzai-
lerekin eta 1987rako 310.500.000 pta.ko 
aurrekontu batekin. Fondo hauen partiketa 
udalerriko jende-kopuruaren arabera egiten 
da eta, kontuak garbitu ahal izateko, Uda- 

DIPUTAZIOEN GIDAKERIA

Esaten da, ze Diputazio honek, eta bes-
teek areago oraindik, fondoak Udaletxeeta-
ra transferitzeko erabiltzen duen prozedu-
rak, programa konkretuak finantzatuz egiten 
duenak —"finalista" tipoko finantzaketa dei-
tuko litzatekeenak alegia— libertatea ken-
tzen diela korporazioei, autonomia muga-
tzen diela, eta paternalista moduko gidakeria 
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bat adierazten dueia. Daitekeena da. Baina, 
egia esan, Programa konkretuak definitzea 
izan da lehen pausoa, Udaletxeetan ekintza 
sozialezko dinamika bat inplantatzen has-
teko, Oinarrizko Gizarte-Zerbitzuen Alorra 
dela medio batipat. 

Udaletxeek tradizio eskasa zuten Gizarte-
Ongizatearen alorrean. Gainera, problema 
larri eta urgenteak ere badauzkate plante-
turik, udal-bizitzan tradizio handiagoa duten 
alorretan, urbanismo-kontutan hain zuzen; 
eta hirugarrenik, dena dago esan beharra, 
oso kontzientzia eskasa dago Udaletxeek 
Gizarte-Zerbitzuen alorrean duten erantzun 
beharraz. Alkate bat kontzeptu askorenga-
tik zorpetu daiteke, polikiroldegi bategatik 
kasu, baina nekez zorpetuko da gizarte-
langileak kontratatuz. Azken batean, noski, 
errentagarritasun politikoa delakoarekin, eta 
jendeak gauza batzuk besteak baino area-
go eskertzen dituelakoarekin lotua dago pos-
tura hori. 

Nolanahi ere, ahalik eta gehien saiatu 
nahi dugu Departamentuaren iharduketa 
argitzen, Udaletxeek zeri egon jakin deza-
ten, eta beren ekintza osagarriak egikaritu 
ditzaten. Honela, gure asmoa da, Hirigin-
tzako Plan Foral bat dagoen bezala, izan 
dadila Gizarte-Zerbitzuen Plan-Foral ere, eta 
horren bidez defini daitezela zehatzago era-
kundezko konpetentziak, orain gutxi-asko teo-
ria mailan definiturik daudenak. 

IKUSPEGI EKONOMIKOAK 

Oso zabaidua dago ideia, ezen Bizkaian 
Gizarte-Zerbitzuen alorrean egiten den esfor-
tzu soziala, beste lurralde historikoetan egi-
ten dena baino eskasagoa dela. Agian lehen 
bai, eta hobeto esan, hori egia zen lehen. 
Araban, kontzertuak ematen zuen bide guz-
tiok dakiguna egiteko, eta gainera Gasteiz-
ko Udaletxea, aparteko pisu espezifikoa bait 
du han, aurreiari izan da gauza askotan eta 
exenplu ona eman du, gero arrazoi handi 
edo txikiagorekin, iurralde osora zabaldu 
dena. Bizkaiari beste horrenbeste gertatu 
zaio, baina kontraka. Bilbo oso udalerri zai-
la da, problema oso larriak dituena, eta 
besterik gabe ez dago lurraldearen enpara-
tura estrapolatzerik. Gipuzkoan, aitortu beha-
rra dago, oso handiak izan dira asoziazio-
nismoa eta ekimen pribatua, eta lan handia 
egin dute. 

Esfortzu handia egin dugu gastua razio-
nalizatzen ere, hain garestiak ez ziren bideak 
aukeratuz, baina asistentziaren kalitateari 
mozi erazi gabe. Adibidez, adimen-urri sako-
nen kasuan, argi eta garbi Egunezko Zen-
truaren bidetik jo dugu, eta une honetan 
esan genezake, gaur egun Bizkaian ez dagoe-
la benetako barnetegirako plaza-eskerik 
pertsona-modu hauentzat. 

Gastua razionaiizatzeko bide honetatik 
aurrera jotzeko  asmoa  daukagu,  biztanle- 
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riaren benetako ahalbide eta premietara mol-
datuz, eta desoreka sektorialak eliminatzen 
saiatuz. Gure xedea da, maila bateko kali-
tatea duten moduluak subentzionatzea, eki-
men pribatuak jakin dezan, zeri egon eta, 
batez ere, praktikan ematen diren bidega-
bekeria asko ebitatzea. Guk kopuru jakin 
bat ipintzen dugu plazako, premien azter-
keta bat egin ondoren; gero bertako era-
kundeak hobekuntzarik sartu nahi badu, zer-
bitzu osagarriak, alferrikakoak izan gabe 
ezinbestekoak ere ez direnak, orduan era-
kundearen bezeroek edo arduradunek ordain-
du beharko dute diferentzia. 

Dena dela, zenbakiei jaramon eginez, 
horiek bait dira hemen kontutan eduki beha-
rrekoak, esan genezake, Gizarte-Zerbitzuen 
aurrekontu totala, 1983an 3.983,9 milioi 
pezetakoa izan zena, 6.118,2 milioiko iza-
tera igaro dela, noski, sanitate-gastuak ere 
barne daude, garai hartan Diputazioak mun-
ta handiko eskuduntzak zituen alorra bait 
zen hori. Hertsiki, Gizarte-Zerbitzuetarako 
eta egitura eta zerbitzu orokorretara desti-
natutako partidei lotzen bagatzaizkie, beste 
1.404,8 milioi pezeta gehitu behar zaizkie 
lehen esandako 6.118,2 milioi pezetei, eta 
orduan gehikuntza ehuneko hirurehun bai-
no handiagokoa da. 

Nabaria da, beraz, urte hauetan eginda-
ko esfortzua, eta konparaziotan hasiz gero, 
ez dut uste Gipuzkoan egiten denetik biziro 

urruti egongo garenik. Arabari dagokionez, 
gastatu gehiago egiten da, noski, baina egia 
ere bada, zerbitzuak gero eta garestiago ari 
direla egiten. Azkenik kontutan hartu beha-
rra dago, garrantzitsua dela Bizkaian Au-
rrezki-Kutxa bezalako erakundeen parte har-
tzea gure sektorearen barruan, ze sosten-
gatu ere horiek egiten bait dituzte, adibi-
dez, zahar-etxeak, eta hau ez dute beste 
lurraldeetan egiten; esfortzu sozial hau, 
berriz, ez da ageri aipatu ditugun zenbakie-
tan.

Gizarte-Zerbitzuen eremuan egin den 
aurrerapena, aitortu beharra daukat, korpo-
razio guztiaren adostasun osoarekin egin 
beharra dago. Zirkunstantzia ezberdinenga-
tik aurrekontuen punta-moztu beharra egon 
denean; diputatu bakoitza, logikoa dena, bere 
saila "kimaketatik" ahalik eta gehien babes-
ten saiatzen denean, orduan ere beti erres-
petatu izan da Gizarte-Zerbitzuen aurrekon-
tua, kontzientzia bizia bait dago, ezen esfor-
tzu handi bat egin beharra dagoela alor 
honetan, eta egin ere garaiak onak ez dire-
nean. Hau kontraesanean dago apika Dipu-
tatu Orokor "ekonomizista" edo baten iru-
diarekin, hor bazterretan dabilen ideia no-
labait adieraztearren, baina aitortu beharra 
dago, horrelakoxea izan dela horren portaera. 

BIZKAIKO "ESFORTZU" 
SOZIALA

Elkarrizketan desarroilatutako gaiarekin 
loturik dauden estatistika-datu batzuk eskai-
niko ditugu, aditzera emateko asmoz, Dipu-
tazioaren iharduera dela medio, Bizkaian egin 
izan den "esfortzu" soziala. Konparaziozko 
datuten bat ere eskaintzen dugu, "esfor-
tzu" hori E.K.A.ren testuinguruan ipini asmoz. 

Koadroak nahiko argiak dira berez eta 
ez dute aparteko iruzkin-beharrik. Horiek 
adierazten dutena ez da besterik; gastu-
kapitulu ezberdinen aurrekontu-banaketak 
balio erlatiboa duela, Diputazioaren bera-
ren markoa goitu asmoa duten analisien-
tzat. Adibidez, Pertsonal-ordainketak (1. kapi-
tulua) Diputazioko gastuen aurrekontu to-
talaren ehuneko 3,3a dira eta Erakunde 
honek zuzenean ordaindutakoei dagozkie-
nak dira. Bizkaiko Gizarte-Zerbitzuen egitu-
ran pertsonalaren partidak duen pisua ikus-
teko   lehenengo jakin   beharko   litzateke, 
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ONGIZATE SOZIALEKO AURREKONTU BATERATUAREN BAhJA

Departamentuaren AurrekontuaKAPITULUAK

Guaira Kontseilua eia 

egitura

Zerbitzu 

prokorrak

Gizarte--

Zerbitzuak

1.   Pertsonal-ordainketak 204.685 13.921 76.045 114.719

2.   Ondasun arrunten eta Zerbitzuen 

erosketa

47.722 29.850 13.225 4.647

4.   Transferentzia arruntak 5.105.6B2 - 778.095 4.327.567

Guztira c.c. 5.358.069 43.771 867.365 4.446.933

B.   Inbertsio errealak 36.439 - 3.210 33.229

7.   Kapital-transferentziak 681.573 - 141.900 539.673

8.   Aktibo finantziarioen aldaketa 42.200 - - 42.200

Kapitala guztira 760.212 - 145.110 615.102

GUZTIRA 6.118.281 43.771 1.012.475 5.062.035

GIZARTE-ZERBITZUEN ALORREKO AURREKONTUAK:

ZIFRA ABSOLUTUAK (milaka pezetatan)

KAPITULUAK Haurtzaroa 3. Adina Balio--
urriak

Marjina-
tuak

Oinarrizko 
Gizarte--
Zerbitzua

Laguntza 
indibiduala

Laguntza 
Med.-Kirurg.

GUZTIRA

4.     Transferentzia arruntak 219.450 392.632 929.314 92.900 455.590 2.020.340 213.500 4.323.726

6.     Inbertsio errealak - - 33.229 - - - - 33.229

7.     Kapital-transferentziak - 408.774 108.849 22.O5O - - - 539.673

GUZTIRA 219.450 801.406 1.071.392 114.950 455.590 2.020.340 213.500 4.896.628

% HORIZONTALAK

KAPITULUAK Haurtzaroa 3. Adina Balio--
urriak

Marjina-
tuak

Oinarrizko 
Gizarte--

Zerbitzuak

Laguntza 
indibiduala

Laguntza 
Med.-kirurg.

GUZTIRA

4.    Transferentzia arruntak 5,07 9,08 21,49 2,15 10,54 46,73 4,94 100,00

6.     Inbertsio errealak - - 100,00 - - - - 100,00

7.     Kapital-transferentziak - 75,74 20,17 4,09 - - - 100,00

GUZTIRA 4,48 16,37 21,88 2,35 9,30 41,26 4,36 1 00,00
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K.ETA ALORKA ETA KAPITULUKA 1 987an (milaka pezetatan) 

% Horizontalak % Bertikalak

Guaira Kontseilua
eta egitura

Zerbitzu 
prokorrak

Gizane-
-Zerbitzua

Guaira Kontseilua ela 
egitura

Zerbitzu
prokorrak

Gizarte--
Zerbitzuak

100,0 6,80 37,15 56,05 3,3 31,80 7,51 2,27

100,0 62,55 27,71 9,74 0,8 68,20 1,31 0,09

100,0 - 15,24 84,76 83,2 - 76,85 85,49

100,0 0,82 16,19 82,99 87,3 100,00 85,67 87,85

100,0 - 8,81 91,19 0,6 - 0,32 0,66

100,0 - 20,82 79,18 11,1 - 14,01 10,66

100,0 - - 100,00 0,7 - - 0,83

100,0 - 19,09 80,91 12,4 - 14,33 12,15

100,0 0,71 16,55 82,74 100,0 100,00 100,00 100,00

KfiiPITULUKA ETA DESTINATARIOKA BANATUAK 1987an

HIRU DIPUTAZIOEN AURREKONTUEN GUZTIZKOAK 1987an (milaka pezetatan)

GUZTIRA /o 
BERTIKALAK

Araba Gipuzkoa Bizkaia Araba Gipuzkoa Bizkaia

Eragiketa arruntak 2.346.480 3.224.365 5.351.776 92,46 78,21 87,48

Kapital-Eragiketak 191.356 581.863 766.212 7,54 21,79 12, 52

GUZTIRA 2.537.836 3.806.228 6.117.988 100,00 100,00 100,00

PER CAPITA AURREKONTUAK ( 1 )  (pezetak)

Araba Gipuzkoa Bizkaia

Eragiketa arruntak 9.025 4.587 4.449

Kapital-eragiketak 736 828 637

GUZTIRA 9.761 5.414 5.086

(1)     Estimazio-Oinarritzat hartzen diren populazioak:

Araba 260.000
Gipuzkoa 703.000

Bizkaia 1.203.000
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transferentzia korronteetara destinaturiko 
aurrekontuaren % 83,2 horren azkenburu-
ko destinoa zein den, ze seguruenik hori 
bera ere zerbitzu kontzertatu edo suben-
tzionatuen nominak ordaintzeko izango da 
eta.

Biztanle bakoitzeko gastua 1987an, Dipu-
tazioaren bidez kanalizatu nahi dena, 5.086 
pezetakoa da. Handia da kopurua eta Gipuz-
koakoaren oso antzekoa, baina oso urruti 
gelditzen da Arabako 9.766 pta.koarekin 
konparatuz gero. 

BFDaren GASTUEN AURREKONTUA 1987an (milaka pezetatan) 

KAPITULUAK Diputazioaren 
Aurrekontu 
Guztia

Ongizate 
Sozialeko
saileko 
aurrekontua

A. kontu 
Guztiaren % 
bertikala

O.S.aren A. 
kontu % 
bertikala

O.S.aren A. 
kontuaren S/A. 
kontu guztia

1.     Pertsonal-ordainketak 8.450.584 204.390 4,60 3,34 2,42

2.     Ondasun arrunten eta 
Zerbitzuen erosketa

3.833.914 47.723 2,09 0,78 1,24

3.     Interesak 1.875.687 - 1,02 - -

4.     Transferentzia arruntak 24.110.391 5.099.663 (1) 13,11 83,36 21,15

5.     Eragiketa arruntak 
GUZTIRA

38.270.576 5.351.776 20,82 87,48 13,98

6.     Inbertsio errealak 10.769.097 36.439 5,86 0,59 0,34

7.     Kapital-transferentziak 133.357.521 687.573(2) 72,54 11,24 0,52

8.     Aktibo finantzarioaren 
aldaketak

867.458 42.200 0,47 0,69 4,86

9.     Pasibo finantzarioaren 
aldeketak

566.174 - 0,31 - -

Kapital-eragiketak GUZTIRA 145.560.250 766.212 79,18 12,52 0,52

GASTUEN AURREKONTUA 
GUZTIRA

183.830.826 6.117.988 100,00 100,00 3,33

(1) Horietatik 753.155 IFASi. 

(2) Horietatik 141.900 IFASi. 
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BERRIAK
ETA  IRUZKINAK

"Zerbitzuan"en 1. zenbakian sartzen 
genuen "garraio publiko eta pribatuentzako 
proposamena", Euskadiko Balio-urri Fisikoen 
Federazio Koordinatzaileak egindakoa. 

Proposamen honetako bostgarren eta sei-
garren puntuek aparka-txartelak eta apar-
kaleku erreserbatuetako zonak begiesten 
dituzte, gure komunitate txiki honetako leku 
bakoitzean trataera desberdina hartzen bait 
dute bi problema horiek. Zentzu honetan, 
Estatu Frantseseko Kontseiluan arestian egin-
dako deklarazio bat jasotzen dugu, hemen 
jarraituan berrematen duguna: Zerbitzu Publi-
koen erabiltzaileen kargak berdinak izan 
behar dutela dioen printzipioaren kontra ez 
doa pertsona balio-urriak garriatzen dituz-
ten ibilgailuak aparka-zergatik erabat libre 
uztea. Pertsona hauek ez dira gauza, ohiki, 
talde-garraiabideak erabiltzeko, eta aparka- 

zergarik ez eskatzea helpide bat izan daite-
ke Udaletxeentzat balio-urriko pertsonen alde 
esleitutako helburuak lortzeko. 

Proposamen bereko laugarren puntuan, 
taxiei buruzkoan, iruzkintzen zen, ze "Komu-
nitate Autonomoko Udaletxe batzuk, mobi-
litate-problemak dauzkaten eta lekuz alda-
tzeko beste modurik ez duten pertsonei, 
beren iharduera erregularrak egikaritzeko 
behar dituzten taxi-bidaiak ordaintzen diz-
kietela". Bi berri jasoko ditugu gaur hemen, 
pertsona-modu hauen taxi-garraioa erraz-
teko beste formula bat, zertxobait diferen-
tea, eskaintzen dutenak. 

- 1986an, Goi-Sena-ko Kontseilu Oro-
korraren ekimenez, "taxi-txeke" edo direla-
koak banatu zitzaizkien, % 80ko elabarri-
ziurtagiria zeukaten 500 balio-urriri. Onura- 
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dunek 20 frankoko 40na txeke jaso zituz-
ten bakoitzak doan urtebeterako; ordain-
tzeko modua izango dute, horrela, zati batean 
bederen, behar izan ditzaketen era horreta-
ko zerbitzuak. 

— Madril-eko Komunitate Autonomoan, 
tankera beretsuko "taxi-txeke" sistema bat 
jarri zen martxan esperimentu gisa, 1985ean. 
Eta 1986an, 6 eta 10 milioi pezeta bitar-
tean zebilen diru-kopuru bat presupostatu 
zen laguntza-modu horietarako; benetan sor-
tu zen gastua 5.900.000 pta.koa iza zen; 
111 onuradunek jasotako laguntzen batez-
besteko munta 53.000 pta.koa izan zen. 
Aurtengo urterako presupostatu den kopu-
rua 86koa bezalakoa da. 

Zifrak hairi eskumenean edukirik oso neke-
za da kontuak egiten hasteko tentazioari 
ihes egitea, emaitza "a priori" sinplekeria-
tzat joko badugu ere. Kalkuluok egiteko osa-
garri bakarra falta da: laguntza-modu hauen 
beharrean egon daitezkeen pertsonak zen-
bat diren jakitea alegia. SllSen oraintxe buru-
tzen ari diren lan bateko behin-behineko 
datu batzuen arabera, 19.000 (hemeretzi 
mila) pertsona baino gehitxoago dira gaur 
egun Euskadiko Komunitate Autonomoan, 
inolako garraio publikotan ibiltzeko moduan 
jartzeko gauza ez direnak, hau da, M.O.E-
.ko Urritasun, Diskapazaitate eta Balio-
urritasunen Sailkapen Internazionalean eza-
rrita dauden mobilitatezko balio-urritasunen 
kategorietan hirutik zortzira bitarteko mai-
latan sartzen direnak. Horretatik kentzen 
badira 900 pertsona, zortzigarren mailakoak 
direna,k alegia, ohean egon beharrean aur-
kitzen direnak, azkenean 18.000 pertsona 
izango genituzke lekualdatze jakin batzuk 
egiteko garraiabide bereziren bat behar izan 
dezaketenak, edo, berdin dena, komunita-
tean bizi diren 119 laguneko 1. bi dautok 
eskuan ditugula, kontuketan hasteko moduan 
aurkitzen gara. 

Lehenengo, Madril-eko Komunitatean 
ematen diren laguntzak baloratuko ditugu 
laburki. Uste izanik, eta ez da gehiegi uste 
izaea, komunitate horretan garraiorako lagun-
tza beharrean dauden pertsonen portzen-
taia Euskal Komunitate Autonomokoaren 
paretsukoa dela, zifra absolututan 39.800 
madrildarreko kopurua aterako genuke, bal-
dintza horietan bizi direnena; eta horrek 
esan nahi du, 1986an taxi-txkeen onura-
dun izan zirenak, laguntza beharrean egon 

zitezkeen 358 pertsonatik 1 izan zirela. Apar-
te utziz beste gogoeta batzuk eta noski 
baino noskiago kalkulu horietan beste alda-
gai batzuk ere sartuz —hala nola, errenta-
mailak, etxearen kokalekuarena, beharrezko 
lekualdatzeak... eta— kontua da emandako 
"ratio" horrek politika testimonial bat bes-
terik ez duela adierazten. 

Baina hemen ez da Madril guztia azter-
tzea interesatzen zaiguna eta bai gure Komu-
nitate hau; eta azaldutako datuekin aurrera 
egiteko modu bakarra hipotesi mailan egi-
tea da, ze guztiz uzitsua litzateke hemen 
beharraren tamainako estaldura-mailarik fin-
katzea dauden premientzat. Zenbat kosta 
daiteke laguntza-linea bat mobilitate-pro ble-
ma larriak dituzten pertsonok lekualdatze-
ko? Zehatz esanda, zenbat kosta daitezke 
taxi-txekezko laguntzak? Ondoko koadro 
honetan adierazten dira emaitza ahalgarriak 
milaka pezetatan: 

Estaldura-

-maila 

desiragarria

Onura-

dunen 

kopurua

Balezbesieko X 

kostua MKAan

Batezbesteko X 

kostua G.S.n

Batezbesteko X 

koslua MKAan 

ela G.S.n

%5 900 47.700 14.400 31.050

%10 1.800 95.400 28.800 62.100

%25 4.500 238.500 72.000 155.250

%50 9.000 477.000 144.000 310.500

Berehala oharteman daitekeenez, ez diru-
di kopuruok gure Komunitate honentzat, 
kasurik estremoenean ere, demasak eta lor-
tuezinezkoak direnik. 

Gehiegitan gertatzen dena da, batetik, 
problemadunak berak ez direla gauza iza-
ten beren problematika osoa galdapen konk-
retutan mamitzeko eta hauek termino eko-
nomikotan adierazteko; eta, bestetik, politi-
kariek erreparo handitxoak izaten dituztela 
zenbait problemari ekitean, hauen tamaina 
eta inplikazioak meneratzen ez dituztenean, 
eta horrela baratuta gelditzen dira gauzak. 
Hau, berriz, nahitaez honela pentsatzea bes-
te erremediorik ez dago, koadroan jartzen 
diren zifrak ikustean, onuradunen zifrak eta 
kostuei dagozkienak alegia. 

Bestelako esplikazio batuzk ere eman dai-
tezke, noski, eta beste laguntza-modu batzuk 
ere bai talde honen mobilitateari laguntzeko. 
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ZIENTZIARTEKOA, 

1. libk., 1 zk., 1986, 

129 orrialde; 1. 

libk., 2 zk., 1986, 

180 orrialde. 
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ALDIZKARI
BERRI BAT

Liburudenda osoa zegoen aldenik alde 
igaro beharra, agur eginez mostradoerea-
ren aldera pasatu, best-seller-en portada-
azalei begiratu bana eman, berri-libururen 
bat orrikatu, agur egin eta prezioak komen-
tatu, euskal argitalpenen eta ministraritza 
eta arkitektoen sailetatik igaro eta, berriz 
ere agur eginez, han barreneraino, elefante 
handien hilerriraino sartu. Eta han, eskui-
nean, behe-behean, pikotxean jarri, eta 
barren-barreneko apalean, eta ia erabat ezke-
rrera, hantxe zeuden biak, Zientziartekoa-
ren lehen eta bigarren aleak; gizarte-zien-
tzietako aldizkari espezializatua (zioen letra 
txikian). Alde batetik "El Basilisco" zeukan, 
nik batere ezagutzen ez nuena, bestetik 
"Revista Vasca de Derecho" ezagun-abarra 
edo egiten zitzaidana, eta justu-justu Cuche 
paperezko liburu-azala zuten bederatzi tomo, 
nire ustez, Julian Marias-en obrak zeuzka-
tenen azpian. 

Batak, hala esan zidan hirugarren agurtu 
nuenak, zortzi hilabete omen zeramatzan 
han, eta bigarrenak, hiru hilabete, eta "ideia-
rik ere ez daukat hirugarrena noiz ateratze-
koa den". 



Lehenengoa zuri-beltza da, legajo baten 
karpeta-azala legez, ezkerrean goiko par-
tean hontza-burua duela, bere begiratuare-
kin desegokiro atentzioia deitu nahiz beza-
la; hona zer atera dudan horren editorialetik: 

"Orain argitaratzen hasten garen aldiz-
kari honekin harremanetan jarri nahi dugu 
zuzenean, beren ikerlanekin zientziaren adar 
bakoitzari aurrera-bultzaka gure artean ari 
direnekin". "Zientziartekoa-k gure inguru-
neko premia zehatz bati erantzuten di fun-
tsean: disziplina bakoitzean erizpide zienti-
fikoarekin lanean dihardutenen premiari, 
alegia... zeintzuen ustez,... ezinbestekoa bait 
da gaur egun, norberarena ez den sailetan 
ikertzen denaren ikuspegi orokor bat ere 
izatea..."

Zientziartekoa-k jakin erazi nahi du, he-
mendik kilometro askotara gertatzen zena 
baino sarritan guretzat arrotzago zena, ale-
gia ideia, ezen (gure komunitate zientifi-
koan) egiten duguna hobeto ezagutuz, berau 
hobetzeko eta hortik probetxu ateratzeko 
modua izango genukeela. Guzti honek uste 
erazi digu, ezen beharrezkoa duela Euskal 
Herriak aldizkari zientifiko disziplinarteko bat 
ezeze, baita gure artean egiten diren ahale-
ginak adieraziko dituen aldizkari bat ere". 

Bihoazkio gure agur eta oparik ederre-
nak Zientziartekoa-n, dena beharrekoak gau-
de Herri honetan eta. 

Pasean-pasean berriz ere itzuli beharrean 
igango gara gai honetara. 

COCHRANE,G.M. y VVILSHERE, E.R. (eds.) 
Comunication. Oxford, Mary Marlborough, 
1987, 91. or. 

Dokumentu honen sarrera esaten da, jan-
edanak eta airea eta ura bezain beharrez-
koa dela gizakiaren osasun eta garapena-
rentzat elkarrekin komunikatzeko ahalmena. 

Elkarren artean komunikatzen gara, ez 
gure funtsezko premiak adierazteko baka-
rrik, baizik eta gure ingurukoekin informa-
zioa hartu-emateko eta gure emozioak adie-
razteko ere bai. Zoritxarrez urritasunik ge-
hienak diskapazitate bilakatzen dira komu-
nikazio mailan. 

Etengabeak dira traba-moduok lagunga-
rri teknikoen bidez arintzeko ahaleginak. 
Azken urteotan batez ere, oraintsu arte buru- 

ratu ere egin ezin zitezkeen sistemak desa-
rroilatzeko modua eman du mikroteknologiak. 

Asko dira balio-urrientzako laguntza tek-
nikoak dibulgatzeko asmotan argitaratu diren 
Gidak, baina apika Equipement for the dis-

labled da, informazio-ikuspegitik, argitalpe-
nik interesgarrienetako bat. Horren froga-
garri Oxford-eko Osasun eta Segurtasun 
Sozialeko Departamentuak egin duena dago, 
zeinak aurtengo Urtarrilean seigarren aldiz 
argitaratu bait du komunikazioari buruzko 
zenbakia. 

Zenbaki honek informazio espezifikoa 
dakar Britainia Haundian dauden eta fun-
tsean Comunication Aids Centers-etan oina-
rritzen diren baliabideei buruz. Sei daude 
Ingalaterra eta Gales-en Osasun eta Segur-
tasun Sozialeko Departamentuak Royal Asso-
ciation for Disability and Rehabilitation-arekin 
(RADAR) lankidetzan ezarriak. Zentru hauek 
informazioa ematen dute; profesionalak, 
logopedak gehienbat, orientatzen eta for-
matzen dituzte, komunikazio-diskapazitate-
ekiko pertsonak tratatzen dituztenak eta bere-
bat lagungarri teknikoak, mikrokonputado-
reak eta propramagintza barne, moldatzen 
aritzen direnak. 

Tradizional tipoko lagungarriak ere bil-
tzen ditu katalogoak, hala nola, tarjeta sin-
bolodunak komunikazio-maila elemental 
baterako edo anpliazio-sistemak hitzmen edo 
entzumenean urritasunak dituzten pertso-
nentzat, errehabilitazioko elementuak, en-
tzumen-urri, ikusmen-urri eta hitz egiteko 
traba daukatenentzat moldatutako telefo-
noak, etab., beren eboluzioan sofistikazio 
handiskoetaraino iritsi direnak. 

Diskapazitate-modu ezberdinetara moda-
tutako elementu lagungarriak ere badaude 
irakurri eta idazteko. Aparteko aipamena 
merezi dute ordenadore-osagarrien sailak, 
diskapazitatuenpremietara bereziki molda-
tuak bait daude, eta urritasun fisiko eta 
psikikoak dituzten pertsonen komunikatze-
ko ahalbideak faboratzeko dauden elemen-
tu informatikoen deskripzioak. 

Katalogoak gogoeta-sail bat egiten du, 
produktu bakoitza aurkeztu aurretik, kon-
pondu asmo dituen problemen izaera eta, 
zertara destinatua dagoen, gai hura azter-
tuz. Bibliografia osagarri bat ere badu apar-
tatu bakoitzean, helbide interesgarriak, pro-
duktuaren fabrikatzaileen eta banatzaileen 
izenak eta produktuaren salmentako prezioa. 
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rico. En sintesis, afirma que no es posible adoptar un 
modelo de reproduccion social como un modelo glo-
bal de la sociedad, como una ley que determinase el 
orden del desarrollo historico. Al contrario, es necesa-
rio aceptar que los modelos de reproduccion son mode-
los faciales, que no se aplican mas que a subsistemas 
de la realidad social.

SEGAL, S. Society and mental handicap: are vve inedu-

cable? Londres, Costello Educational, 1 984, 322 pags. 
La primera parte de este trabajo trata del desarrollo 
de la educacion especial desde 1870. Incluye legisla-
cion a partir de 1944 y los resultados de los informes 
Piovvden y VVarnock entre otros. La segunda parte 
comprende un directorio de organismos intemacionales.

G2a.    Integracion y Normalizacidn

COMMUNAUTES EUROPEENNES. Note d'information 

sur l'etat du programme d'action de la Commission 

visant a promouvoir l'integration sociale des handica-

pes. Bruselas, Belgica, 1985, 9 pags. Informacion 
sobre el programa de accion de la Comi-sion de las 
Comunidades Europeas dirigido a promo-ver la 
integracion social de los minusvalidos.

LAFAY, H. "Cap sur l'avenir". Les Cahiers de l'Enfance 

Inadaptee, n.° 284, 1986, pags. 3-7. Se definen las 
nociones de modernidad, solidaridad e individualidad 
en relacion con el futuro de las perso-nas 
minusvalidas.

VICEIMTE, A. "Integracion del niño ciego". Quinesia, 

n.° 4-5, 1985, pags. 55-58.
Articulo en el que se presentan en lineas generales, 
las fases a tener en cuenta en el proceso de integra-
cion escolar del niño ciego.

G2b.     Marginacion, Inadaptacion

"Adolescence". Neuropsychiatrie de l'Enfance et de

l'Adolescence, vol.  33,  n.°   11-12,  k1985,  pags.
457-532.
Nlumero monografico que describe las diferentes cau-
sas que producen las neurosis obsesivas en la ado-
lescencia y su relacion con el suicidio.

ALLEE, R. "Protection socio-judiciare de la jeunes-

se et exclusion". Les Cahiers du C.T.N.E.R.H.I., n.° 32,
1985, pags. 27-35.
La proteccion de la juventud comporta o conlleva 
accioines de control que pueden considerarse exclu-
yentes o marginantes, de manera que proteccion socio-
juridica y exclusion son terminos menos dicotomicos 
de lo que a primera instancia pudiera parecer. En este 
articulo se pasa revista a una serie de aspectos nega-
tivos de dicha proteccion, tratando de discernir entre 
lo que alimenta su marginacion y lo que elimina su 
segregacion.

AUDIKANA, J.M.G. de "La problernatica del menor 
en la Comunidad Autonoma Vasca". Pedagogfa Tera-

peutica: Problematica y Perspectivas. Primeras Jorna-

das de Pedagogia Especial, San Sebastian 1983. Bil-
bao, Universidad del Pais Vasco, 1984, pags. 376-383. 
Estudio realizado para dar una respuesta actual a la 
problematica del menor en la Comunidad Autonoma 
Vasca y su valoracion de cara al planteamiento de 
nuevas acciones en favor de dicho colectivo.

AUTES, M. y otros Genese des inadaptations. Vanves, 
Francia, Centre Technique National d'Etudess et de 
Recherches sur les Handicaps et les Inadaptations,
1986, 172 pags.
Investigacion cuyo objetivo es analizar la genesis de 
la inadaptacion social de un cierto numero de familias 
que tiene como causa la reestructuracion urbana. Se 
describe el papel que juegan los diferentes servicios 
sociales de la comunidad en la solucion de los pro-
blemas con que se enfrentan estas familias.

BENGOECHEA, P. "Cuestiones tutelares de menores: 
bases psicologicas y cientificas en favor de una deter-
minada preferencia parental en la tutela de los meno-
res". Menores, n.° 12, 1986, pags. 38-53. Se estudia 
la problematica relativa al acierto en la tutela parental 
mas idonea, en especial para niños de corta edad 
(entre 0 y 6 años).

BOMMASSAR, R. y SCOPEL, W. "L'allontanamento 

temporaneo dle minore dalla famiglia: un percorso 

difficile". Prospettive Sociali e Sanitarie, vol. 16, n.° 20, 
1986, pags. 1-6.
Se evaliia el papel de la institucipon de los menores y 
se analizan sus riesgos cuando se utipza mas como 
objetivo que como instrumento para solucionar los 
problemas del menor. Tambien se considera la nece-
sidad de evaluar adecuadamente la demanda implici-
ta y explicita de las familias y de distinguir entre las 
necesidades de la familia y las necesidades propias 
del menor.

COMUNIDAD DE MADRiD. Marginacion social. Madrid, 
Instituto Regional de Estudios, 1985, 262 pags. 
Recopilacion y actualizacion de los trabajos presenta-
dos en jornadas sobre la marginacion social e institu-
cional en la region de Madrid. Los trabajos se refieren 
a la situacion social, legal y de salud de los grupos 
marginados como son los trabajadores extranjeros, 
gitanos, menores, etc, asi como a los factores econo-
micos que contribuyen a su marginacion.

DUBRASQUET, B. M. "L'hebergement des popula-
tions defavorisees. Bulletin des Centres Communaux 

d'Action Sociale, n.° 215, 1985, pags. 3-5. 
Considerando que el derecho al habitat es un derecho 
fundamental, en este articulo se estudia el problema 
del hospedaje de las personas mas desfavorecidas en 
Francia. Se analizan !as carencias y dificultades sub-
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sistentes, las medidas a tomar a fin de ayudar a cada 
persona y se proponen soluciones.

GOBIERNO VASCO. Gitanos en el Casco Viejo de Vitoria-

Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, 1 985, 1 56 pags. Se 
examinan las necesidades individuales y sociales del 
colectivo de gitanos de Vitoria-Gasteiz a partir de 
datos demograficos, familiares, educativos, laborales, 
sanitarios y de vivienda. Asimismo se evaluan las 
clases de servicios y de recursos disponibless, tanto 
publicos como privados.

"Jeunesse en difficulte". Readaptation, n.° 310, 1984,
44 pags.
Nuinero monografico dedicado a  la  marginacion  e
inadaptacion de los jovenes en Francia. Se señalan
los servicios y centros de acogida a estas personas
subrayando las necesidades de integracion social y
profesional.

Jornadas de estudio sobre servicios sociales para la 

comunidad gitana. Madrid, Secretariado General Gita-
no, 1984, 125 pags.
Ponencias en las que se recogen temas referentes a 
la politica social de promocion del pueblo gitano a 
nivel de Estado, de comunidades autonomas y a nivel 
local. Asimismo se señalan las ventajas e incovenien-
tes en la gestion de los servicios sociales pro-gjtanos.

KISNERMAIV, N. "Problematica social del discapaci-
tado". E/ Boletfn de/ CEBS, n.° 8, 1985, pags. 2-4. 
Articulo que aborda la problemagica social con la que 
se enfrentan las personas discapacitadas. Se enfatiza 
la importancia de incorporar a los miembros de la 
sociedad a la labor de prevencion, recuperacion y 
rehabilitacion de dichas personas.

G3.     Delincuencia y Criminologia

ASSESSORATO ALLA GIOVENTU. Progetto giovani. 

Torino, Italia, 1984, 47 pags.
Proyecto a medio plazo, de atencion a jovenes con 
problemas de adaptacion social, elaborado en la ciu-
dad de Torino.

ECHEBURUA, E. "Programas experimentales en el tra-
tamiento de la delincuencia juvenil". Pedagogi'a Tera-

peutica: Problema'tica y Perspectivas. Primeras Jorna-

das de Pedagogia Especial, San Sebastia'n 1983. Bilbao, 
Universidad del Pais Vasco, 1984, pags. 341-365. 
Articulo en el que se estudia la probleroatica de la 
delincuencia juvenil, los factores que contribuyen a 
las pautas de conducta delictiva y los programas expe-
rimentales de tratamiento.

EOUIPO DE INVESTIGACIONO "CASAL DE LA PAU".

Delincuencia juvenil en la Comunidad Valenciana. Valen-
cia, Generalitat Valenciana, 1986, 141 pags. Estudio 
sobree la delincuencia en el Pais Valenciano. En el se 
expone la situacion de los centros peniten-ciarios, 
caracteristicas de la poblacion reclusa y opi-nion de 
los colectivos implicados (presos, funciona-rios de 
prisiones y cuerpos de seguridad del estado).

GIORDANO, P. C. y otros. "Friendships and delin-
quency". American Journal of Sociology, vol. 91, n.° 5, 
1986, pags. 1170-1202.
Se analizan las relacioines de amistad entre delin-
cuentes. Tradicionalmente los estudios psicologicos 
han descrito dichas relaciones como frias, interesadas 
e inadecuadas, mientras que los tecnicos subcultura-
les generalmente subrayan la intimidad y solidaridad 
de  las  bandas de delincuentes.  Los datos que se

examinan en este trabajo sugieren que ambos puntos 
de vista tienden a simplificar la realidad. 
GONZALEZ, A. "Prevencion de la delincuencia juve-
nil". Revista de Sanidad e Higiene Publica, vol. 60 n.° 
5-6, 1986, pags. 529-549.
Se examinan los distintos conceptos de la delincuen-
cia juvenil, los obstaculos y las posibilidades de pre-
vencion, subrayandose las dificultades por tratarse de 
una afeccion psicosocial.

G4.    Ambiente y Sociogenesis

FERNANDEZ, L. y RIVAS, R. M. "Prevencion de la 
deficiencia mental sociocultural: posibilidades y limi-
tes". duinesia, n.° especial, 1986, pags. 135-163. 
Tras definir la deficiencia mental sociocultural, las teo-
rias explicativas de la misma y su evaluacion a nivel 
de tests de C.l; se van a tratar los aspectos teoricos y 
empiricos de las posibilidades de la prevencion asi 
como de sus limites.

GARBARINO, J. "Where does social support fit into 
optimizing human development and preventig dysfunc-
tion?". The British Journal of Social Work, vol. 16, 
supplement, 1986, pags. 23-37. En un intento de 
analizar las implicaciones practicas de las 
interpretaciones teoricas —"no hay nada mas practico 
que una buena teoria—" el autor trata de definir una 
serie de niveles ecologicos —microsiste-mas, 
mesosistemas, exosistemas, macrosistemas— y de 
exponer las posibbles influencias de los mismos en 
el desarrollo del niño.

"Los gitanos". El Correo de la UNESCO, octubre, 1 984, 
34 pags.
Numero monografico dedicado al pueblo gitano. Reco-
ge temas referentes a su historia, problemas cultura-
les y sociales, estructura familiar y lenguaje.

G4a.    Pobreza

"Les actions innovantes d'initiative locale adaptees 
aux nouvelles formes de detresse sociale". Bulletin 

des Centres Communaux d'Action Socia/e, n.° 220, 
1986, pags. 21-86.
Importancia de la coordinacion interinstitucional y local 
en el campo de las innovaciones sociales para anali-
zar y buscar soluciones al problema de la pobreza. Se 
describen algunas experiencias en diferentes ciuda-
des francesas.

ALTEMEIER, W. A. y otros. "Outcome of abuse during 
childhood among pregnant low income women". Child 

Abuse & Neglect, vol. 10, n.° 3, 1986, pags. 319-330. 
Encuesta realizada a 1.400 mujeres embarazadas de 
njvel economico bajo. Divididas en dos grupos (las 
que habi'an sufrido malos tratos en su infancia y las 
que no) no se aprecia diferencia alguna en cuanto a 
su actitud con respecto al embarazo, ni tampoco en 
el estado fisico del recien nacido. Los datos del estu-
dio sugieren que los abusos padecidos durante la 
infancia conducen a factores de riesgo diferentes y a 
tensioines internas mayores.

BACHMANN, C. "Developpement des solidarites de 
base et travail social". Revue d'Action Sociale, n.° 4, 
1986, pags. 3-11.
Reflexiones sobre una experiencia francesa relativa a 
las tentativas actuales de los profesionales que traba-
jan en el campo de la accion social para reinventar su 
profesionalidad y tratar asi de dar respuesta a una
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serie de deficiencias y limitaciones existentes en este 
campo.

COMISION DE LAS COMUNSDADES EUROPEAS. "Pro-
puesta de decision del Consejo por la que se modifica 
la Decision 85/8/CEE relativa a una accion comunita-
ria especifica de lucha contra la pobreza" Documen-

tos, n.° 275, 1986, 2 pags.
Dictamen adoptado por el Comite Economico y Social 
en el que se expresa su profunda preocupacion por el 
aumento de la pobreza y se hace hincapie en un 
mayor interes y compromiso de la Comunidad Euro-
pea en este tema.

DANZIGER, S. y PLOTNIK, R. D. "Poverty and policy: 
lesssons of the last two decades". Social Service Ftevievv, 

vol. 60, n.° 1, 1986, pags. 34-51. Datos 
estadisticos sobre las tendencias en la pobreza 
durante el periodo 1964-1984.

EOUIPO DE INVESTIGACION SOCIOLOGICA. "Pobre-
za y marginacion". Documentacion Social, n.° 56-57 
extraordinario, 1984, 465 pags. Resultados de una 
investigacion sobre la pobreza y los grupos 
marginados (desarraigados, parados, ancia-nos, 
minusvalidos y gitanos) en las grandes ciudades y en 
las zonas rurales mas deprimidas de España.

HEPVVORTH, H. P. (ed.). Social welfare in a world in 

crisis: perceptions and responsibilities, 22nd Internatio-
nal Conference on Social VVelfare. Montreal, Canada, 
International Council on Social Welfare, 1984, 145 
pags.
Aunque el tema del Bienestar Social en un mundo en 
crisis este, aparentemente, lleno de actualidad, la mayo-
ria de los problemas con que debemos enfrentarnos 
hoy son cronicos mas que agudos, endemicos mas 
que epidemicos. En este trabajo se analizan las dife-
rencias existentefs entre paises desarrollados y sub-
desarrollados en funcion de varios indicadores socie-
conomicos y se señala la necesidad de llevar a cabo 
un esfuerzo internacional para ayudar a los paises 
acuciados por graves problemas de subsistencia.

NAVA, M. "Le frontiere delle nuove poverta". Devian-

za & Emarginazione, vol. 4, n.° 7, 1 985, pags. 35-47. 
Si dificil era medir la pobreza tradicional, mas arduo y 
complicado resulta definir la "nueva pobreza". Esa 
que afecta muy fundamentalmente a los jovenes que 
se refugian en los bares y salas de juego. El autor 
afirma que ningun investigador y ningun pais ha logra-
do elaborar un criterio cientifico para "medir" la pobre-
za. "La pobreza como la belleza, en palabras de Mollie 
Orshansky, depende de los gestos de los individuos". 
La dificultad de definir la pobreza estriba en que esta 
ligada a la sensibilidad de los Gobiernos, de los inves-
tigadores, del nivel de conciencia de las personas 
ciudadanas. Massimo Nava intenta realizar en un esti-
\o expresionista un cuadro de la "nueva pobreza".

NAVARRO, J. "Pobreza y marginacion en España".

Cuadernos INAS, n.° 15-<6, 1 984, pags. 1 7-33. 
Analisis de un estudio realizado sobre la pobreza cen-
trandose en los siguientes indicadores: la conciencia 
que  los  pobres  tienen  de   la   misma  y  el   binomio 
pobreza-marginacion.

"La poverta in Italia". Prospettive Sociali e Sanitarie, 

n.° 8-9, 1986, 37 pags.
Niimero monografico dedicado al tema de la pobreza 
en Italia. Estudia las situaciones de pobreza y el area 
de intervencion; el concepto de nueva pobreza, la

complejidad de! fenomeno, la politica nacional de exis-
tencia social y los criterios para la aplicacion de una 
nueva polftica.

G4b.    Suicidio

CENZANO, A. "Las intoxicacionies medicamentosas, 
primer metodo de suicidio en el Pais Vasco". Tribuna 

Medica, n.° 1138, 1 987, pag. 15. Resumen de un 
informe elaborado por el Servicio de Salud en el que se 
indica que las intoxicaciones medi-camentosas 
constituyen el primer metodo de suicidio en el Pais 
Vasco, presentando los grupos de riesgo por edades 
y sexo en las tres provincias.

GASCON, P. "El suicidio entre la juventud norteame-
ricana". Jano, vol. 30, n.° 721, 1986, pags. 21-22. 
Articulo que presenta la incidencia de suicidios entre 
la juventud norteamericana, los factores sociologicos 
que los explican y la necesidad de educadores y padres 
de incidir ante los signos de suicidio como una estra-
tegia preventiva mas.

PELICIER, Y. "Le sujet age et la mort". Actualites 

Psychiatriques, n.° 3, 1986, pags. 11-16. El autor 
enfatiza la importancia de distinguir los con-ceptos de 
morir y de muerte. Describe el temor de los ancianos a 
una larga agonia, sobre todo si deben depender de 
medios tecnicos para prolongar la vida, siendo esta 
una de las causas de suicidio en la vejez. Asimismo 
indica que la muerte no es un privilegio de la vejez, 
ya que, hoy en dia, los accidentes en la juventud y las 
enfermedades cardiovasculares en la madurez tienen 
un alto indice de mortalidad.

G4c. Niños maltratados

BOOTH, P. "Une structure de prise en charge des 
familles maltraitantes. La 'family unit' a Oxford". AFI-

REM Information, n.° 12, 1985, pags. 7-11. 
Descripcion de un hospital que acoge a niños maltra-
tados, niños con problemas psiquiatricos y de com-
portamiento. Este hospital dispone de una unidad espe-
cial que acoge a las familias de estos niños. Se detallan 
los motivos de la admision, tiempo de estancia, segui-
miento de las familias, servicios de prevencion, perso-
nal y resultados.

COLLOMP, J. P. "L'intervention judiciaire aupres des 
enfants maltraites". Readaptation, n.° 321, 1985, pags. 
11-13.
Articulo que trata sobre la intervencion judicial en 
casos de niños maltratados como metodo de prever 
por un lado la represion de los autores de estos 
malos tratos y por otro la proteccion de los niños 
victimas de estos.

CORBY, B. y MILLS, C. "Child abuse: risks and resour-
ces". British Jorunal of Social Work, vol.  1 6,  n.° 5,
1986, pags. 531-542.
Se analiza  la racioanalidad el proceso de toma de
decisiones en una serie de casos de maltrato a meno-
res. La conclusion es que en dicho proceso se utiliza-
ron muy pocos criterios claramente explicitados. Se
sugiere la necesidad de estudiar los factores de ries-
go involucrados en cada situacion individual y de ase-
gurar que se utilizan los recursos apropiados a cada
nivel de riesgo.
Prevenir et Proteger, n.° 1, 1986, 30 pags.
Trabajo en el que se recogen varios articulos referen-
tes a la explotacion sexual de niños, desaparicion de
menores y prevencion de malos tratos.
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"Resumen de la legislacion sobre el maltrato a los 
menores". Menores, n.° 12, 1986, pag. 86. Resumen 
de los articulos del Codigo Penal y Codigo Civil 
referentes a los malos tratos a los menores, asi como 
de la ley de menores y ley de los tribunales tutelares 
ambas del año 1948.

ROSENCZEIG, J. P. "Un regard lucide sur l'enfance 
maltraitee". Les Cahiers du C.T.N.E.R.H.I., n.° 32, 1985, 
pags. 67-69.
Se plantea el problema de los niños maltratados como 
un fenomeno social que revela un mal funcionamien-
to tanto individual como colectivo. El articulo finaliza 
indicando cinco puntos que pueden contribuir a mejo-
rar la proteccion de la infancia maltratada.

G5. Asistencia Social

ANDER-EGG, E. y otros. Materiales para un glosario 

sobre bienestar social. Madrid, Caritas Española y Comi-
te Español para el Bienestar Social, 1986, 115 pags. 
Documento de trabajo sobre un estudio de la termi-
nologia de la accion social. El trabajo esta dividido en 
4 bloques: en el primero se incluyen los terminos que 
designan los fenomenos que exigen la intervencion 
de acciones que se engloban en el area del bienestar 
social (marginalidad social, necesidad, pobreza) y los 
conjuntos de tales acciones. El segundo recoge los 
terminos de prestaciones economicas y servicios socia-
les. En el tercero se agrupan los que designan las 
formas institucionales y el cuarto recoge voces que 
denominan los principales instrumentos o medios de 
la accion pro bienestar social.

GLENDINNING, C. A single door. Social work with the

families of disabled children. Londres, Allen & Unvvin,
1986, 219 pags.
Descripcion del establecimiento, puesta en practica y
evaluacion de un servicio de apoyo experimental para
familias que tienen  a  su cargo  un  niño deficiente
severo.

NAVARRO, R. y LARRAZ, L. "El desarrollo de los 
servicios sociales en los Estados Unidos". Informacio 

Psicologica, n.° 27, 1986, pags. 35-41. A partir de la 
definicion de voluntariado social se hace un repaso 
a la evolucion historica del movimien-to voluntario en 
trabajo social en los Estados Unidos y se analiza en 
que medida pueden' estos hacer la competencia al 
trabajador profesional.

POULTIER, F. le. Travail social, inadaptation sociale et 

processus cognitifis. Vanves, Francia, Centre Techni-
que National d'Etudes et de Recherches sur les Han-
dicaps et les Inadaptations, 1986, 112 pags. Todo el 
mundo esta de acuerdo en que detras del termino 
marginacion o inadaptacion, en la base del estatus de 
"asistido" es facil encontrar factores eco-nomicos, 
sociales o culturales. En la practica, sin embar-go, esto 
se olvida. En el funcionamiento diario del trabajo 
social, prima la "cofocacion" del problema y sus 
causas se difuminan; la relacion trabajador social-
cliente se instala y la personalidad el inadaptado se 
constituye en el eje central de la actuacion de los 
trabajadores sociales.

"Les professionnels du travail social". Informations Soc/a-

les, n.° 1, 1985, 95 pags.
La situacion de precariedad economica que afecta 
cada vez mas a los hogares, se revela como un factor

de gran incidencia sobre la accion social y sobre los 
trabajadores sociales. Es por esto que se hace impres-
cindible modificar las intervenciones y los metodos de 
trabajo de dichas trabajadores sociales.

GS. Poblacion

"Activite des centres de planification familiale en 1984". 
Informations Rapides, n.° 75, 1986, 13 pags. Datos 
estadisticos de 1984 sobre los centros de pla-
nificacion familiar en Francia. Los datos recogidos se 
refieren al numero de centros, dias de apertura, acti-
vidades desarrolladas, edad y sexo de las personas 
que consultas y entrevistas realizadas.

BAKER, A. W. y DUNCAN, S. P. "Child sexual abuse. 
a study of prevalence in Great Britain". Child Abuse & 

Neglect, vol. 9, n.° 4, 1985, pags. 457-467. Encuesta 
realizada en Gran Bretaña a 2.019 hombres y mujeres 
mayores de 15 años de los cuales el 10% afirma 
haber recibido abusos sexuales antes de los 16 
años. Los autores hacen hincapie en que se debe-ria 
poner en practica una politica de prevencion y una 
estrategia de intervencion.

BOESI, C. y CLERICI, R. "Alcuni dati sulla condizione 
giovanile in Europa (1)". Devianza & Emarginazione, 

n.° 9, 1986, pags. 97-123.
Primera parte de un trabajo que recoge datos estadis-
ticos sobre las condiciones de los jovenes en Europa 
basado en los siguientes indicadores: de formacion, 
de integracion social y de salud.

G9. Servicios SociaJes

ABRAMOVITZ, M. "The privatization of the vvelfare 
state: a revievv". Social Work, vol. 31, n.° 4, 1986, 
pags. 257-262.
La privatizacion de los servicios sociales no es un 
fenomeno nuevo, pero tiene especial vigencia en el 
periodo de administracion de Reagan. La intervencion 
economica se ha considerado historicamente como 
un elemento de modificacion del mercado en benefi-
cio de la justicia social. En contraste la privatizacion 
pone el dinero publico en manos privadas, favorece 
una sociedad de bienestar de segunda clase, y repro-
duce las desigualdades del mercado libre.

AIMDRADA, F. J. "Enfoque de la politica social de las 
Comunidades Europeas hacia los minusvalidos y sec-
tores marginados". Boletin de Estudios y Documenta-

cidn de Señ/icios Sociales, n.° 21, 1985, pags. 25-28. 
Se indican las ayudas que son susceptibles de ser 
destinadas a los disminuidos y otros grupos margina-
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