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Arratsalde on denoi.  

Eskerrak eman nahi dizkizuet taldeek emandako zorion eta ongietorriarengatik; era berean, 

eskerrak agerraldi hau egiteko aukera emateagatik, Parlamentuan jorratzen ari garen lan-

ildoak eta legealdi osorako ditugun planak aurkez baititzakegu horrela. Beraz, esku-hartze 

honek ez du egoeraren araberako orientaziorik izango, bereziki epe luzera begira 

hausnartua izan baita, hasiera batean legealdi honetarako lan-ildoak edo estrategia eskatu 

zaizkigu-eta. 

PowerPoint erako dokumentua prestatu dugu, eta horren kopia paperean duzue; espero 

dut baliagarri izatea esku-hartzearen haria jarraitzeko. Eta dokumentuari hasiera emateko, 

legealdi honetako helburuak zeintzuk diren adieraziko dizuegu, gizartearentzat kohesioa 

berreskuratzearen aldetik begiratuta; izan ere, gizarte berria dugu orain aurrean, gero eta 

irekiagoa, gero eta askotarikoagoa eta argi eta garbi plurala.  

Modu horretan, Departamentu honi dagokionez, gizarteratzea bultzatzeko ahalegina egin 

behar dugu, pertsona guztiek babesa bermatuta izan dezaten. Pertsonen autonomia 

sustatu behar dugu, mendekotasuna eta ezgaitasuna artatzearekin batera. Haurtzaroa 

balio estrategiko gisa hartu behar dugu gizarte osoarentzat, eta kontuan izan haurrak 

dituzten familiak babesteak eskatzen dituen premiak. Etxebizitza funtsezko eskubide 

moduan hartu behar dugu, eta guztiek kalitatezko enplegua izatea lortzeko garatu 

beharreko politika aktiboak lehenetsi behar ditugu.  

Ikus dezakezuenez, lerro hori bat dator Departamentu osoaren edukiekin. Horrela, 

Departamentuaren berrantolaketa labur-labur azaltzen hasi nahi nuke. Beharbada, gai 
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hori egin gabe utzi zitekeen, baina gure ustez merezi izan du egiteak, eta asmo argia du, 

gainera, baliagarria legealdi osorako. Hortaz, ez dut uste inola ere denbora galtzea izan 

denik.  

Eskubide Sozialetako Departamentuaren berrantolaketa nahiko berritzailea izan da hainbat 

elementu kontuan hartuta. Hemen batzuk aipatuko ditut, eta aurrerago gehiago sakon 

ditzakegu, beharrezkoa baldin bada.  

Lehenik eta behin, lehen aldiz nik dakidanez, Lehendakariordetzaren izaera eman zaio. 

Horrek esan nahi du Gobernuak lehentasuna eman diola dimentsio sozialari, ez dut esango 

ardatz gisa, baina bai bi ardatzetariko bat bezala, enplegua sortzearekin batera, ardatz 

horiek erabat lehentasunezkoak baitira, eta Nafarroako Gobernuaren konpromiso soziala 

erakusten dute.  

Halaber, aukera bat da gizarte-zerbitzuen eremu guztia biltzen delako, dibertsitate 

osoarekin; baita, enplegua eta etxebizitza ere. Elementu horietako batzuk elkartuta egon 

dira lehen ere, baina, nire ustez, denak batera inoiz ez. Hori aukera bat da, lehenik eta 

behin, amaitu gabeko zeregina amaitzeko; hots, eremu horien arteko koordinazio 

saihestezina. Gainera, zenbait aukera eskaintzen dizkigu sinergietarako, baterako 

proiektuetarako, eremu ezberdinetan; ikus, esate baterako, enplegu-zerbitzuek garatzen 

dituzten politika aktiboak Gizarteratze Errentak jasotzen dituztenekin, orain arte behar 

adina landu gabea; ikus, adibidez, etxebizitza sozialeko maizterrekin egiten diren esku-

hartze sozialeko prozesuak, bizilagunen artean kezka ere sortzen dute-eta; ikus, baita ere, 

enplegua sortzeko aukerak mendekotasun-zerbitzuen inguruan. Horiek guztiak eremu 

berriak ez ezik, eskaintzen zaizkigun aukera-elementuak ere badira. Gainera, 

Departamentu beraren barruan eremu guztiak batera jorra ditzakegu.  

Bigarren, aipatu nahi dut Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken 

Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia sortu dela, eremu bereziki 

delikatuan, eta, gure iritziz, azken urteetan nahiko gabetua eta gutxi artatua izan da. Bat-

bateko kudeaketa garatu da, estrategiarik gabea. Herri administrazioek eremu hori ia ez 
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dute planifikatu, gizarte-arazoak gehitzen joan eta gero eta konplexuagoak diren unean. 

Ikuskapen-lanak ere oso urriak izan dira kontzertuak eta kanpoko zerbitzuak nabarmen 

hazten joan diren fasean. Eta politika publikoen ebaluazioa baita ere urria izan da, hain 

justu baliabide publikoak gehien aprobetxatzen interesatzen zitzaigun garaian. 

Azkenik, nabarmendu nahi dut Gizarteratzeko eta Babesteko Zuzendaritza Nagusia bi 

zerbitzutan zatitu dela, justifikazio funtzionala medio. Zuzendaritza nagusiaren zerbitzua 

hertsatuegia zegoen, eta kudeaketarako lan gehiegi zuen. Zatiketari esker, jakina, askatu 

egingo da, baina, batez ere, bi lan-ildo banatzeko estrategia jarraitu da; batetik, babes 

soziala, eskubideen ingurukoa, baliabideak bermatu eta, batik bat, prestazioak 

izapidetzeaz arduratuko dena, eta horrek kudeaketa eraginkorra eskatzen du; eta, bestetik, 

gizarteratzeari bideratutako zerbitzuari dagokion ildoa, jendearekin lan egitea, haiei 

laguntzea eta erraztearekin zerikusia duena, eta horrek ere egiteko beste modu bat 

eskatzen du. Gure ustez, garrantzitsua da lanerako bi logika horiek elkar ez oztopatzea 

etorkizunean.  

Dagoeneko burutu ditugun zenbait gauzaren berri ematen hasteko, adierazi nahi dut lehen 

helburua izan dela Departamentuan egiteke zeuden jarduera batzuk desblokeatzea. 

Hain zuzen ere, zenbait espediente blokeatuta aurkitzen ziren arrazoi ezberdinak medio, 

baina badirudi erakunde sozialen diru-laguntzak eta hitzarmenak blokeatu nahi zirela. 

Erakunde sozial horiek arriskuan aurkitzen ziren urtearen bigarren erdialdean, eta, 

hitzarmenak sinatzen ez badira, badakizue haien bideragarritasuna arriskuan jartzen dela.  

Bestetik, aurrekontu-partida batzuk diru-kopuru oso txikiarekin aurkitu ditugu; esate 

baterako, Gizarteratzeko Errenta bezalako oinarrizko programetan. Dagoeneko 5,6 milioi 

gehitu ditugu aurrekontuan. Orain, beste presazko bat kudeatzen ari gara, eta, oraingoz, 

gutxi gorabeherako igoera egin beharko dugu, aldatzen baitoa eskaerak sartzen doazen 

heinean; hau da, beste 4 bat milioi jarriko ditugu. Jakin badakigu, partida horretan diru-

kopuru oso txikia jarri dela sistematikoki, eta horrek, geroago, kudeatzeko arazo handia 

sortzen du, baliabideak bilatzeko prozesu konplexua.  
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Beste kasu berezia enpleguko zentro bereziek osatzen dute; izan ere, horretarako zegoen 

partidari esker, desgaitasuna duten pertsonek abuztura bitarte bakarrik kobratu zezaketen 

soldata. Hori ohikoa izan da, eta, aurten, lehen funts batzuk askatzea lortu dugu, 300.000 

euro baino zertxobait gehiago, eta, gure iritziz, beste 800.000 bat askatu ahal izango 

ditugu; horretan gaude. Beraz, oraindik ez da iritsiko enpleguko zentro bereziei ordaindu 

beharreko guztia ordaintzeko, baina, hasiera batean behintzat, aurreko ekitaldiekin 

alderatuta, ordainketak nabarmen hobetzea lortuko dugu. Prestazio hori eskubide bat da.  

Era berean, deialdi batzuk gauzatu gabe aurkitu eta aurrera eraman ditugu, bereziki 

mendekotasun moderatuaren artapenarekin zerikusia duten guztiak. Hiru foru-agindu dira, 

eta horiek guztiek eskubidea sortzen dute uztailaren 1etik aurrera. Bat jadanik onartuta 

dago, zuzenean onar daitekeena, eta beste biak Nafarroako Kontseilutik pasa behar zuten, 

baina, bidali gabe zeudenez, izapide guztiak egin ditugu bidean jarraitzeko, eta onartu 

egingo dira Nafarroako Kontseiluak irizpena emandakoan, positiboa izan daitekeela 

aurreikusita.  

Halaber, gauzatu gabe daude gazteen bermearen inguruko deialdiak, langabe eta 

okupatuentzako deialdia. Hori guztia desblokeatzea lortu dugu, prestakuntza-deialdia egin 

baita eta gazteen bermearena azken izapidearen zain dago; hots, datozen asteetan 

aterako da.  

Horrez gain, Nafarroako Arartekoak eskatutako espediente asko aurkitu ditugu 

erantzunaren zain. Gogoratzen naizenez, hamabost espediente inguru. Horietako askori 

jadanik erantzuna eman diegu. Gainera, Nafarroako Arartekoarekin harreman positiboa eta 

bizia garatu dugu, guretzat instituzio garrantzitsua baita behar adina artatu gabeko arazoak 

aurkitzen dituelako. Beraz, harreman hori denok bereziki zaindu beharrekoa da.  

Larrialdi-neurriak zertan diren galdetu da espezifikoki. Hasiera batean, izapide guztiak 

eginda daude, aginduak prestatuta, aurrekontua doitzeko prozesuak abian eta azken 

txostenen zain. Halaber, esan dezaket laster aterako direla oro har iragarri ditugun 

neurriak.  
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Hasteko, Udalen bitartez ezohiko laguntzen deialdia egin ahal izatea aurreikusten da, 

ondorengo justifikazioarekin, eta, hortaz, kudeatzeko malgutasun askoz ere 

handiagoarekin. Helburua da gauza horiek guztiak aurten geratzen diren lau hilabetetan 

zehar eta negura begira kudeatu ahal izatea; horrek 2 milioi euroko aurreikuspena 

eskatzen du. Gazteen bermearen deialdiaren bidez, Udaletxetan hogeita hamar urtetik 

beherakoak ere kontratatu ahal izango lirateke. Hasieran 330.000 euroko partida zegoen 

oraindik ere gauzatu gabe; guk diru hori desblokeatu eta beste 700.000 jartzea aurreikusi 

dugu. Horrez gain, babestutako enplegu sozialari dagokionez, Udalek hilabete hauetan 

kudeatzeko zaila badute ere, 600.000 eurotik gorakoa izan daitekeela uste dugu, eta hori 

gauzatzea aurreikusi dugu.  

Hori guztia horrela izan arren, jakina, jakin badakit kopuru horiek gutxiegi direla 

biztanleriaren premia-mailarako. Pozten naiz Gobernuak eremu horretan asmo handiak 

izatea erakutsi duelako, eta egoerak eskatzen duen moduan jokatzen ahaleginduko gara. 

Edonola ere, ikusita kudeatzeko lau hilabete geratzen direla aurten eta ikusita, baita ere, 

aurrekontuan horretarako dagoen kopuru-maila (aurreko urteetatik datorrena), horixe da 

esku hartzeko izan dugun gaitasuna, aurrean esandako guztiaz gain.  

Epe luzeagoko estrategiari erreparatuta, jakina, berehala hasiko gara gizarteratzeko plan 

estrategikoa egiten. Erakunde sozialek horixe eskatu dute, guk bezala uste izan dutelako 

gaur egun onartutako estrategiak premiei ez ziela erantzuten eta konpromisorik, 

zehaztasunik ez zuela. Edozer gauza izan zitekeen, eta, agian, ez estrategia bat, ez 

baitzegoen batere argi zer lortu nahi zen.  

Hemen ez ditut errepikatuko dokumentazioan dituzuen eta ziur aski guztiok ezagutzen 

dituzuen adierazle batzuk, baina, pobretasun latza, kanporatze gogorra, desberdintasunak 

izugarri gehitzearen inguruan egin ditugun diagnostikoei dagokienean, hori berrikusi behar 

dela argi eta garbi esaten digun adierazle bakar bat ere oraindik ez dagoela uste dut. 

Beraz, aurreko lanetan ezarritako balioespenari eutsiko diogu. Gure ustez egoera larria da, 

oso serio hartzeko modukoa. Ondorioz, uzten badidazue, gai honekin hasiko naiz.  
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Nola jorratuko ditugu pobretasun latzaren edo kanporatze gogorren inguruko egoerak? 

Lehenik eta behin, garrantzitsutzat jotzen dugu behar adinako diru-sarrerak bermatzeko 

mekanismoak hobetzen jarraitzea. Gure ustez, oraingoz, gizarteratzeko errentaren 

erreformaren (2015) ondorioak oso positiboak dira. Dagoeneko ehuneko 15 gehitu da 

babestutako biztanleriaren estaldura-maila eta ehuneko 18 jasotako batez besteko 

zenbatekoa. Hortaz, Parlamentu honek onartutako neurriaren erabateko adierazleak dira, 

aurretik beste Gobernu bat izan dugun arren, eta, uste dugu, hain zuzen ere, bide egokia 

dela Nafarroan ekonomia berriz banatzeko helburuak lortze aldera.  

Zer-nolako ildoak lantzeko asmoa dugu gizarteratzeko errenta berrikusteko? Oraintxe 

bertan hasita, ez dugu itxarongo plana onartu arte, baizik eta hasieratik abian jarriko dugu, 

hilabete honetan bertan, osaera anitzeko lan-taldea; beharbada hainbat lan-talde izango 

dira batera artikulatuta, eta honako hauek osatuko dituzte: Departamentuko teknikariak, 

Lehen Mailako Arretako profesionalak, oinarrizko gizarte-zerbitzuetakoak, ekimen 

sozialeko erakundeetako profesionalak eta honetan lagun gaitzaketen adituak.  

Hasiera batean, aztertzen ari gara, eta, lan-taldeari ere galdetu beharko genioke, 

Gizarteratzeko Errenta jasotzeko denbora-muga kentzea. Bigarren, baldintzak berrikustea 

izango litzateke. Gure ustez, babes soziala gehitzen jarraitu behar dugu, eta, hortaz, 

baldintza errazagoak, objektiboagoak eta ez hain murriztaileak bilatzen segi behar dugu. 

Hala eta guztiz ere, denbora honetan egindako diagnostikoa kontuan hartuta, elementurik 

garrantzitsuena kudeaketa arintzea litzateke, eta horretan ere lanean ari gara.  

Horretan betebehar orokorrak argitzea gustatuko litzaiguke; hau da, oso oinarrizkoak eta 

oso argiak izan behar dute Gizarteratzeko Errenta jasotzen dutenentzat. Horietako bat 

enplegurako prest egotea litzateke, beste bat oinarrizko gizarte-zerbitzuei jakinarazteko 

betebeharra, eta adostutako jardueretan parte hartzea onartzea hirugarren betebehar argia 

izango litzateke. Dena den, uste dugu lan-ildoen eta horren guztiaren inguruko iritzien 

gaineko eztabaida barea egiteak merezi duela.  
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Gizarteratze Errentaren aldaketan, benetan garrantzitsua eta elementu estrategikoa 

iruditzen zaigu gizarteratzea bigarren eskubide bat dela ulertzea. Ez da baldintzatzailea, 

ezta ere lehena murrizten duen elementua, bigarren eskubidea baizik. Eta, hori aintzat 

hartuta, sartzeko erabakiak ez du herritarrei prestazioak mugatzeko eta ukatzeko izan 

behar, baizik eta den gauzarako balio behar du, hots, gizarteratzean, 

enplegagarritasunean, parte-hartze sozialean eta pertsonen sustapenean aurrera egiteko.  

Eta, nola ez, baloratu beharreko eta horretan aurrera nola egiten dugun erakusteko azken 

elementu estrategikoa da Gizarteratze Errentaren enplegurako orientabide handiagoa 

izatea. Jasotzeko denboraldien amaiera ezberdina izan daiteke. Batzuek erretirora iristen 

dira errenta jasoaz, eta badirudi adin gehieneko kasuetan bidezkoa dela, baina kasu 

gehienetan gizarteratze errentaren amaiera enpleguarekin iritsi beharko luke. Ildo horretan, 

gure ustez, Gizarteratze Errentaren erreforma soldata baxuko langileak babesteko esparru 

zabalagoan aztertu beharko da, eta enplegurako pizgarri argi eta positiboak sartu beharko 

dira, errenta jasotzen dutenen lana bultzatzearren.  

Ezohiko laguntza osagarriak babes soziala egokitzeko eta hobetzeko bidea izango dira 

baita ere, orain behar adina garatu gabe dago-eta. Gizarteratzeko estrategien barnean, 

ordezko aukerak gehitu behar dira, Gizarteratze Errenta alde batera utzita; hots, errenta 

jasotzen dutenentzat enplegu-aukerak gehitu behar dira. Ideia da gailu asko eta ez bakarra 

dibertsifikatzea eta indartzea: babestutako enplegu soziala, gizarteratzeko eta laneratzeko 

zentroak, zentro okupazionalak, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren deialdiak berak tokiko 

erakundeekin. Helburua da plazak gehitzea lortzea eta pertsonen enplegagarritasunerako 

orientazio handiagoa egitea; alegia, helburuak, jakina, baliagarritasun soziala izan behar 

du, baina batez ere lan egiten dugun pertsonen lanerako ibilbideak erabilgarriak izan behar 

dute, eta horietan aurrera egin behar da.  

Beharbada pixka bat azkar joango naiz. Aktibatzeko programak bultzatu behar dira. 

Baterako jarduerak garatu behar dira oinarrizko zerbitzuen, EISOLen, Nafarroako Enplegu 

Zerbitzuaren eta Hezkuntza Departamentuaren artean. Eta horren barruan eta 

gizarteratzeko planaren barruan ere bai, aipatu nahi nituzkeen zenbait jarduera garrantzitsu 
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izan badira: etorkinak hartzeko programa; toki-mailan kultura arteko bizikidetza-programa, 

oinarrizko gizarte zerbitzuekin batera eta Plangintza Zerbitzuaren laguntza tekniko eta 

metodologikoarekin garatzen ahaleginduko ginatekeena; ijitoak artatzeko plan integral 

berria (aurrekoa 2014an amaitu zen); eta errefuxiatuak hartzeko programa. Tamaina 

txikiaren aldetik dugun esperientzia kontuan hartuta eta ziur aski errefuxiatuak iristearekin 

(laster baina noiz ez dakigu) hartzen joango garen esperientzia ere kontuan izanda, 

nolabaiteko egonkortasuneko mekanismoa eraikitzeko une egokia ere badela uste dugu, 

epe ertainera eta luzera errefuxiatuak hartzeko nolabaiteko zentzuzko gaitasuna duen 

mekanismoa; izan ere, egoeraren araberako eta gatazka zehatz baten behar bat ez ezik, 

gure lurraldeak babesa emateko duen gaitasuna indartzeko beharra ere bada.  

Departamentuan garapenerako lankidetza ere jorratzen da, baina eremu hori, baita ere, 

aurreko urteetan erabat murriztu egin da. Nahiz eta premiak gutxitzen joan diren, 

milurtekoaren garapen-helburuak oso urruti aurkitzen dira. 842 milioi pertsonak elikatu 

gabe egoten jarraitzen dute, eta horietako asko adin txikikoak dira; 8 milioi haur eskolatu 

gabe daude; 1.000 milioi pertsonak ez dute osasun-laguntza eskuratzerik. Eta nazioarteko 

errealitate horren aurrean, eta nazioarte-mailako arazo horien aurrean dugun jarrera 

positiboa kontuan hartuta, Nafarroaren laguntza 2011n ehuneko 0,68koa izatetik 

Nafarroako aurrekontuaren ehuneko 0,16 eskasa izatera igaro da.  

Dakigun moduan, legealdi honen konpromisoa da aurrekontuaren ehuneko 0,5era iristea. 

Era horretan, gure asmoa da bide hori oraintxe bertan hastea, eta, ahal den neurrian, 

igoera esanguratsua egitea 2016an.  

Hori horrela, gure ustez, Nafarroan garapenerako lankidetzarako estrategia berriro 

planifikatu behar da, hori izango bailitzateke zentzuzkoena: batetik, egoera hori zuzentzen 

ez dugun bitartean, horretarako jarritako baliabide askoz ere gutxiago ditugulako orain, eta 

horretarako urte batzuk igaroko direlako; bestetik, denok jakin badakigulako gatazka 

berriak, beharra eragin duten eremu berriak egon direla; eta, azkenik, nazioarte-eremuan 

eta nazioarteko erakundeen eremuan, milurtekoaren helburu berriak eztabaidatzen eta 

aztertzen ari direlako eremu horretan.  
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Beraz, hori guztia kontuan hartuta, garapenerako laguntzaren aldetik nahiz laguntza 

humanitarioko jarduera zehatzagoen aldetik logika ezberdinak eratzen eta hemen, etxean, 

heziketa eta sentsibilizazio prozesuak lantzen ahaleginduko gara.  

Departamentuan bereziki artatu nahi dugun beste eremu garrantzitsu bat da Lehen 

mailako Arreta. Lehen mailako Arretako zerbitzuak indartzen saiatzen ari gara. Formalki, 

guztiek dituzte une honetan Gizarte Zerbitzuen Zorroan ezarritako lau programak. Baina, 

bistakoa eta ohikoa da profesional askok egiten duten hausnarketa; alegia, ezarpen 

formalagoa dela erreala baino. Hori dela-eta, lau programa horien presentzia lurralde 

osoan erreala izateko lan egingo dugu. Horretarako, ziur aski, eredua zorrotz berrikusi 

beharko da, eta, horrela, eredua ebaluatzeko eta berrikusteko prozesua abian jarriko dugu.  

Jakin badakigu programa-akordioan gizarte-zerbitzuen zentroak abian jartzea aurreikusten 

dela. Lan hori, beraz, legealdi honetan egin beharko da. Egia esanda, eginda egon behar 

zuen 2015ean, gizarte-zerbitzuen legeak ezarritakoaren arabera. Horrela, legealdi honetan 

gauzatzeko konpromisoa hartuko dugu, baina, gure ustez, abian jarri baino lehen, 

beharrezkoa da aurretiko berrikuste-lana egitea eta Lehen mailako Arretaren eredu osoa 

elkarrekin hausnartzea.  

Lehen mailako Arreta aldatzeko zer-nolako irizpideak jarraituko ditugu? Lehenik eta behin, 

prebentzio-jarduerak indartzea. Oso garrantzitsua da oinarrizko gizarte-zerbitzuetan 

izapide burokratikoaren karga murriztea. Prozedurak eta paperak sinplifikatu behar dira. 

Zuzenean esku hartzeko gaitasuna, aldiz, gehitu; arazo gehienak lehen instantzian 

konpontzen ahalegindu behar da, bestelako programa espezializatuetara jo gabe, ahal den 

guztietan. Finantzaketa eta kudeaketa eredua berrikusi behar da. Horren inguruan, foru-

dekretu berria egin nahi dugu, lurraldearen premietara gehiago egokitzeko. Dimentsio 

komunitarioa garatu behar da lau programetan, egun, erabat baztertua dago-eta. 

Beharrezkoa da oinarrizko gizarte-zerbitzuek lurraldean ehun sozialarekin harreman 

gehiago izatea; halaber, ezinbestekoa da berehalako errealitate soziala aztertzeko eta 

horretara moldatzeko gaitasun gehiago garatzea. Azkenik, formala izan arren, baita ere 

garrantzitsua iruditzen zaigu eraginkortasuna gehitzea; hau da, oinarrizko gizarte-
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zerbitzuak eta espedienteen kudeaketa nahiz izapideak informatizatu behar dira behingoz. 

Orain, Altsasurako proiektu esperimentala egon badago; beraz, hori baloratu eta hortik 

ikasitakoen ondorioz, Nafarroa osorako informatizazio-prozesua orokortu beharko litzateke. 

2016. urtean hasi eta 2016 eta 2017 artean burutzea da asmoa.  

Mendekotasunaren eta desgaitasunaren eremuak izaera estrategikoa du, nahi izan ala 

ez. Soilik datu bat aipatuko dut, berez beldurgarria den datua: soilik bi hamarkadatan 

gainzahartzearen indizea bi bider biderkatu da; era horretan, gizarte-zerbitzuen sistemaren 

iraunkortasuna oro har eta mendekotasuna artatzeko sistemaren iraunkortasuna bereziki 

daukagun arreta-eredua modu esanguratsuan berrikustearen mende aurkitzen dira.  

Hasteko, prebentzio-jarduerak askoz ere gehiago garatu behar ditugu. Sistema oso 

laguntzailea dugu; hau da, ia diru guztia, dena ez esatearren, prestazio asistentzialetan 

gastatzen dugu. Hori dela-eta, prebentzioa gehiago garatu beharra daukagu. Adin 

nagusikoei dagokienean, zahartze aktiboaren estrategiak garatu behar dira. 

Desgaitasunaren eremuan, berriz, desgaitasuna garaiz detektatzeko estrategiak garatu 

behar ditugu baita ere, garaiz esku hartzeko osasun-sisteman, hezkuntza-sisteman. 

Halaber, ikerketa-lanak bultzatu eta garatu behar dira, eta gu horretan ari gara.  

Arlo horretan, Estatu mailako legediak esku-hartze eremua nahiko egituratzen du, denok 

dakigun moduan. Hala ere, sortutako babes soziala oso txikia da. Beraz, helburu bat 

litzateke babes soziala gehitzea mendekotasun-egoeretan, familiek eta erabiltzaileek 

zerbitzura gutxiago jotzea eta haien eta erabiltzaileen ahalegin ekonomikoa txikiagoa 

izatea, eta, horretarako, koordainketa berrikustea. Guretzat oso garrantzitsua da irizpide 

sozialagoak sartzea, errenta-mailaren gaineko irizpideak erabiltzaileei ahalegin ekonomiko 

hori eskatzeko orduan.   

Halaber, garrantzitsua iruditzen zaigu, eta, sistemaren bideragarritasunaren beste 

elementu bat da zerbitzuen eta laguntzaren arteko orekan, bi gauza oso argi proposatzea: 

batetik, uste dugu zerbitzuak laguntza ekonomikoak baino interesgarriagoak direla, arrazoi 

askorengatik (horiek aipa genitzake hala nahi baduzue); eta, bestetik, bi gauzak bateragarri 
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egin ahal izatea, erabiltzaileek modurik eraginkorrenean konbinatzeko aukera izan dezaten 

eta haien premiak hobeto bete daitezen.  

Eremu honetan, gizarte-zerbitzuetan guztietan oro har, baina hemen bereziki, lehendik 

dauden kontzertuak eta kontratuak berrikusteko asmoa dugu. Programa-akordioko 

elementua da. Hitzarmen horietako baldintzak eta edukia berrikusiko ditugu. Esleitzeko 

prozedurak berrikusiko ditugu, eremu horretan kontrol eta ikuskapen mekanismoak 

garatzearekin batera.  

Legealdian zehar, plangintza-faseko bigarren etapan beharbada, esperientzia hori guztia 

aurrean izanda, bi plan jarri nahi ditugu martxan: desgaitasuna edo buruko nahasmendua 

duten pertsonak artatzeko plana eta mendekotasuna artatzeko eta autonomia sustatzeko 

plana. Hori guztia foru-lege batean jaso beharko da, eskubideak eta erabiltzaileen egoera 

zerbitzu horietan arautzeko.  

Haurtzaroari eta familien artapenari dagokionean, gure asmoa da haurtzaroaren eta 

familien inguruko plan berria berehala egitea. Kasu horretan egoera bereziki konplexua da. 

Zenbait datu emango ditut. Nafarroako Gobernuan adin txikikoen berrogeita sei espediente 

daude une honetan, Lehen mailako Arretatik eratorriak eta ustez larriak, Gobernuko 

teknikariek oraindik baloratu gabe daudenak; beste berrogeita hamahiru espediente, berriz, 

jakin badakigu larriak direla, gutxienez aurretiko balorazio bat eginda dagoelako, baina 

horren inguruan neurriak hartu gabe daude.  

Iruñeko Udalarentzat egin ahal izan genuen azterketa batean —urte hasiera aldera 

entregatu genuen, eta Nafarroa osoko daturik ez dugu; bai, ordea, Iruñerako datu 

zehatzak—, ikus ahal izan genuen Lehen mailako Arretan adin txikikoen kasuak hiru 

urtetan ehuneko 140 hazi direla; hots, bider 2,4 biderkatu direla.  

Hori dela-eta, haurtzaroari eta familiei dagokienean, egoera oso konplexua da. Batik bat 

kasu larri horiek artatzeko baliabideak bilatu behar dira. Hori premiazkoa da, eta horrek 

garrantzitsuena ez du nahasi behar. Garrantzitsuena da haurtzaroa artatzeko estrategia 
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eraikitzea, Lehen mailako Arreta askoz ere gehiago kontuan hartuko duena, prebentzioa 

askoz ere gehiago kontuan hartuko duena, eta kasu larri horiek sortzea eta gehitzea 

saihestuko duena. Izan ere, oraintxe bertan, Nafarroako Gobernuak horiek artatzeko 

baliabiderik ez du.  

Hortik aurrera, indartzeko lana egin behar da, baita kasu larrietarako ere. 

Departamentuaren irizpidea izango da, ahal den neurrian, baliabide irekiko neurriak 

hartzea, Lehen mailako Arretan zein Gobernuaren beraren mendeko kasu larrietan.  

Etxebizitzaren egoera benetan paradoxikoa da, bilakaeran izandako urte konplexu hauen 

guztien ondoren. Gure etxebizitza-sistemako kontraesan handiak erakusteko 

erreferentziazko datu batzuk bakarrik emango ditut. Babes ofizialeko etxebizitzen prezioa 

urteko ehuneko 4,14 gehitu da azken hamarkadan; hau da, nabarmen garestitu dira, eta 

badirudi etxebizitza-mota horrek etxebizitzaren politika sozialaren adierazpen nagusia izan 

behar duela. Etxebizitzaren eskaera-erroldan lau mila pertsona baino gehiago daude 

alokairuko etxebizitzaren eske. Zati handi bat, ehuneko 60, merkatuko alokairu-motaren 

batean aurkitzen dela egia da, baina egia da, baita ere, horietako zati bat alokairu-baldintza 

desegokian aurkitzen dela, ekonomia murriztuarekin aurre egin beharreko prezioengatik 

edo etxebizitzaren ezaugarriengatik edota bestelako egoerengatik.  

Eta beste elementu bereziki zaurgarria da testuinguru horretan babes ofizialeko ia mila 

etxebizitza egotea, denoi dirua kostatuta, baina saldu gabe. Gainera, 2013az geroztik saldu 

direnen ehuneko 32 baldintzak bete gabeko pertsonei eman zaizkie; hots, diru-sarreren 

mailaren gainetik daudenei. Hain zuzen ere, amore eman dugu etxebizitza-politikaren 

helburu sozialak betetzeari dagokionean heren batean parke horretan; gainera, babes 

ofizialeko etxebizitzak erosteko baldintzak betetzen dituzten pertsonen erdia baino gehiago 

diru-sarreren maila altu samarreko tartean aurkitzen da, eta ez da hain justu behar gehien 

duen sektorekoa (IPREM bider 2,5 baino beherago).  

Kontraesan horiei guztiei aurre egiteko, garrantzitsua da etxebizitzaren inguruko plan 

estrategikoa egitea berehala. Plan estrategiko horrek etxebizitzaren politikaren eredu berria 
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diseinatzeko balio behar du. Konturatu behar dugu etxebizitzaren politika oro har eta 

etxebizitzaren politika soziala bereziki ia desagertu egin direla; alegia, lurralde honetan 

historikoki izan ditugun instrumentu handiak, erosteko diru-laguntzak eta zerga-arinketak, 

ia erabat desagertu dira Estatuan. Hemen, lehen egiten zenaren zati txiki bat geratzen da 

oraindik, eta garrantzi bereko ezerk ez ditu ordezkatu. Beraz, horixe da eraiki behar 

duguna; hots, zeintzuk diren etxebizitza-alorrean esku hartzeko tresna berriak.  

Etxebizitzaren inguruko plan estrategikoan sartzeko gure proposamena izango da 

alokairuaren sustapen publikoa indartzea. Aurreko grafikoan ikus ahal izan duzue lan hori 

gutxitzen joan dela, ia bukaerara iritsi arte. Herritarrei eskaintzeko alokairuko etxebizitza 

publiko gero eta gutxiago ditugu. Beraz, hori lehengoratu egin behar da. Horrez gain, 

ordea, alokairuaren kudeaketa sozialerako formula berritzaileak bilatu behar ditugu; 

bestela, alokairu sozialaren arazoa gehitzen joango den dinamikan sartuko gara, eta horixe 

da saihestu nahi duguna. Horretarako, esku hartzeko estrategia askoz ere 

dibertsifikatuagoak bilatu behar dira lurraldean, alokairu-jarduera horietan akonpainamendu 

soziala areagotzearekin batera. 

Horrez gain, alokairuaren sustapen pribaturako bideragarritasun-baldintzak baloratu 

beharko ditugu, alokairu sozialeko poltsa indartu beharko dugu. Gure ustez, oraindik tarte 

bat badago alokairu-poltsa hori garatzeko. Oraintxe bertan, bostehun bat etxebizitza 

daude, eta, pizgarri batzuk jarrita eta eragozpen formal batzuk kenduta, eta, batez ere, 

jabeei informazio handia emanda, etxebizitza-kopurua gehitu ahal izango da.  

Babes ofizialeko etxebizitza-modulua murriztea pentsatzen eta iragartzen dugu, aurrean 

esandakoaren ondorioz, eta modulu hori lurraldeetan aplikatzeko koefizienteen indizeak 

berrikusiko ditugu.  

Eta azken irizpide moduan aipatu nahi nuke (azkena izan arren, besteek bezain 

garrantzitsua da) birgaitzeak duen lehentasun izugarria, etxebizitza-helburuak lortzen 

dituelako, egoitza-ondarea zaintzen duelako, energia-eraginkortasunean ere helburuak 

lortu eta pobrezia energetikoa murrizten duelako, desgaitasuna edo mendekotasuna duten 
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pertsonentzat irisgarritasun-helburuak lortzen dituelako eta, enpleguan intentsiboagoa 

denez, enplegua sustatzearen aldetik ere interesatzen zaigulako. Hortaz, esan dezakegu 

birgaitze-programei esker Departamentu honek dituen helburu guztiak betetzen direla, eta, 

ondorioz, ikuspegi hori kontuan hartuta, guretzat bereziki garrantzitsua da.  

Jarduera zehatzen artean, etxebizitzaren plan estrategikoaren barnean alokairuaren 

akonpainamendu sozialerako programa definitu eta abian jarri beharko da tartean dauden 

erakundeekin, oinarrizko gizarte-zerbitzuekin, EISOVIrekin, Nasuvinsarekin,… Hain zuzen 

ere, etxebizitza-arloan orientatzeko eta bitartekaritza-lanak egiteko programa, hipoteka eta 

alokairuen arloan eta salerosketaren prozesu berean. Herritarrei informazioa eman behar 

zaie, haien erabakiak zentzuzkoak izatea eta eremu horien guztien inguruan informazioa 

jasota izatea lortu behar da; halaber, VAIS eta VISen programa historikoak berrikusi behar 

dira, ahal den neurrian bultzatzearren.  

Azkenik, Departamentuak esku hartzeko eremuei dagokienez, gure ustez, Nafarroako 

Enplegu Zerbitzua aldatu behar da. Hasiera batean, denok jakin badakigu langabeziak eta 

langabeen egoerak dimentsio eta ezaugarri nahiko larriak dituela politika publikoen 

lehentasun oso handia izaten jarraitzeko denbora nahikoan. Izan ere, langabeen kopurua 

handia da, berez garrantzitsua, eta iraupen luzeko langabeen kopurua ere ez da txikiagoa, 

hogeita bost mila pertsona baino gehiago; gainera, gero eta langabe gehiago geratzen dira 

langabeziaren bidezko babesaren arloan Estatuak ematen dituen prestazioetatik kanpo, 

eta, beraz, Nafarroako Gobernuaren babes-programen barruko laguntza eskura dezakete.  

Testuinguru horretan, zer eskaintzen du Nafarroako Enplegu Zerbitzuak? Hasiera batean 

abiatzeko dugun diagnostikoa anbibalentea da. Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren jarduera, 

prestakuntza, orientazioa, enplegurako sarbidea, jarduera-kopuru esanguratsua da. 

Estatuko ebaluazioen eremuan, kasu batzuetan adierazle onak eskuratu ditu, beste 

batzuetan, berriz, hobe daitezkeenak, baina, oro har, eta Estatuak neurtzen dituen 

moduan, ebaluazioa nahiko positiboa da. Bestalde, ordea, Nafarroako Enplegu 

Zerbitzuaren funtzionamendua nahiz barne-kudeaketaren eredua oso zalantzan jartzen 

dira (programen zehaztasuna eta definitzeko modua).  



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Departamentuaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es  15 | 17 

Kudeaketa-ereduari dagokionean, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak interes handiko 

esperientzia du agente sozialen kogestioarengatik; dena den, kritikatu egin da elkarren 

arteko kudeaketaren eredu hori oso itxia izan dela, agian agente gutxi batzuetara mugatua. 

Hortaz, hori aintzat hartuta, Gobernuaren eredua aldatzeko elementua sartu nahi dugu.  

Uste da Nafarroako Enplegu Zerbitzua garrantzitsua dela, eta hiru aldeko parte-hartze 

eredua behar dela: Gobernua, enpresariak eta langileak, baina guretzat garrantzitsua da 

aniztasuna eta ordezkaritza gehitzea, eta horretarako konpromisoa hartzen dugu. 

Gehiengoa duten sindikatuak ez ezik, ehuneko 10etik gorako ordezkaritza dutenak ere 

egoten ahaleginduko gara, CEN, enpresen beste ordezkaritza batzuk eta, zehazki, 

ekonomia soziala sartzen ahaleginduko garen bezalaxe.  

Bestalde, Gobernuaren eredua aldatzeari dagokionez, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren 

estatutuetan adostasuna baldintza bezala aurreikusten da, eta guretzat horrek helburua 

izan behar du. Horrela, agente-kopurua gehitzen doan eran, erabakiak hartzeko modua 

nola aldatu pentsatzen joan beharko dugu. Azken finean, Gobernua arduraduna denez, 

adostasun hori lortzen ez bada, jakina, Gobernuak dagozkion erabakiak hartu eta 

enpleguko politika publikoen erantzule egin beharko du.  

Guretzat garrantzitsua da honako alor hauek argi eta garbi banatzea: erabaki estrategikoak 

hartzea, premiak identifikatzea, lehentasunak eztabaidatzea,…; gainera, herritarrei 

banaketa hori argi eta garbi erakutsi behar zaie. Beste alor desberdinak dira kudeaketa 

zehatza, baliabideak esleitzea, programa bakoitza kudeatuko duen pertsona izendatzea,…  

Herritarrei oso argi azaldu eta erakutsi behar diegu inork ez duela zerbait kudeatzen 

erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeagatik. Erabakiak hartzeko jardueran parte 

hartzeko zilegitasuna gizartean, lanean, enpresa-ehunean sartzeak ematen du; baliabideak 

kudeatzeko zilegitasuna eraginkorrak izateak, proiektu onak izateak, emaitza onak izateak 

eta ahalik eta modurik onenean egiteak ematen du.  
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Horrela bada, irizpide horiek aurrean izanda, gure ustez, enplegu, prestakuntza, orientazio 

eta lan-munduan sartzeko politiketan garrantzitsua da kudeaketa publikoa indartzea. Hori, 

zati batean, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez egin daiteke, baina, zeharka, beste 

batzuekin elkarlanean ere egin daiteke: Administrazioak, Hezkuntza Departamentua bera, 

Lanbide Heziketako Sare garrantzitsua, tokiko erakundeak, kontsortzioak, fundazio 

publikoak. Sarea garrantzitsua da, eta jadanik parte hartzen du Nafarroako Enplegu 

Zerbitzuaren deialdi batzuetan; beraz, etorkizunean indartu beharreko estrategia 

interesgarria litzateke.  

Konkurrentzia-deialdiak interesgarriak dira gardentasun eta pluraltasunarengatik, baina 

behar adinako egonkortasuna eman behar zaie, eta prestakuntzan beharrezko jarduerak 

planifikatzeko inbertsio-aukera eman behar dute.  

Eta azkenik, hitzarmen izendunak berrikusten ari gara, garatutako jardueren interesa 

aztertzeko eta, batik bat, hitzarmen horietako bakoitza kudeatzen duen erakundeek 

arrazoitzeren bat, herritarrentzat interes orokorra izan dezakeen datu-motaren bat ematen 

duten justifikatzeko.  

Horrekin batera, Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren jarduera berrorientatzeko estrategia da 

gertutasun eta lurraldetasun zerbitzuak bultzatzea. Langabeziaren eragina oso ezberdina 

da Nafarroa osoan. Halaber, lan-orientabidea sustatu behar da, enplegu-bulegoetako 

funtzionarioek pertsona gehiago artatu ditzaten eta indar gehiagorekin, denbora 

gehiagorekin eta  dedikazio handiagoarekin artatu ditzaten. Hain zuzen ere, enplegu-

bulegoak indartzea une honetan funtsezko estrategia gisa ikusten dugu jasotako premiak 

kontuan hartuta.  

Zeharka, berrikusi nahi dugun beste funtsezko elementu bat da parte hartzeko eredua. 

Azken urte hauetan zehar, eremu oso ezberdinetan parte hartzeko erakunde desberdinak 

sortu dira, eta batik bat gizarte-zerbitzuetan; kasu zehatz honetan esan dezakegu organo 

formal ugari egon arren, benetako parte-hartzea eskasa dela. Gainera, arazo zehatzak 

gertatu direnean, eta, zehazki, krisiari erantzuterakoan, eztabaidatzeko eta, behar izanez 
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gero, erabakiak hartzeko gaitasun operatiboagoko ad hoc taldean jarri behar izan ditu 

abian Nafarroako Gobernuak. Ondorioz, horrek ederki erakusten du herritarrek parte 

hartzen egun dugun ereduak nahi genukeen bezala ez duela funtzionatzen.  

Era horretan, herritarrek parte hartzeko eredua erakunde sozialekin eta tokiko 

erakundeekin adostea nahi dugu; horrez gain, gardentasunean, elkarrizketan, erabakiak 

hartzeko parte-hartze eraginkorrean gehiago oinarritzea nahi dugu, ehun soziala erabat 

islatuta egon dadin azkenean hartutako erabakian. Hortaz, ez du izan behar espedienteak 

izapidetzeko nahitaezko txostenaren prozedura burokratiko hutsa, batzuk espediente 

bihurtu baitira.  

Azkenik, eta honekin amaitzen dut, programa-akordioan jasotako planak aipatu ditut nire 

hitzaldian zehar, eta hemen aurreratuko dut horiek nola landuko ditugun. Esan bezala, 

berehala hasiko gara gizarteratzeko plana eta haurtzaroaren eta familien inguruko plana 

jorratzen; hori lehen egitekoa izango da. Bigarren fasean, datorren ekitaldiaren amaiera 

aldera hasita eta hurrengoan jarraituz, bereziki interesatzen zaizkigu zahartze aktiboaren 

eta etxebizitzaren planak. Gainerako guztiak, berriz, legealdi osoan zehar antolatzen 

joango gara: mendekotasunaren plana, desgaitasunaren plana, bizikidetza-plana eta 

berdintasunaren eta diskriminazioaren aurkako borrokaren gaineko planak. Gure asmoa da 

plan sektorial horiek guztiak abiapuntutzat hartuta, azkenik, horien guztien aterki eta 

jarduera horien guztien eraketa gisa eta hain justu horiek lehenesteko ariketa bezala, 

gizarte-zerbitzuen plan estrategikoa egitea eta, hortik aurrera, Gizarte Zerbitzuen Foru 

Legean eta, behar izanez gero, Gizarte Zerbitzuen Zorroan falta dena berrikustea. 

Labur esanda, legealdiaren amaieran Departamentu honek bere izena merezi izatea nahi 

genuke. Konpromisoa hartuko dugu gutxieneko baliabide egokiak, kalitatezko gizarte-

zerbitzuak, itxurazko enplegua eta etxebizitza duina izateko eskubidea modu eraginkorrean 

bermatzeko oinarriak eraikitzeko.  

Eskerrik asko zuen arretarengatik eta barkatu behar baino gehixeago luzatzeagatik. 

Eskerrik asko. 


