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AURKEZPENA 

Bizkaiko Hirugarren Gizarte Sektorearen eta Sailaren arteko lankidetza ibilbide luze baten 
emaitza dira elkarrizketa prozesua eta Gizarte Elkarrizketarako Mahaia.  

Lankidetza esperientzia hori bildu eta bultzatu nahi zuen prozesu horrek, etapa berrian, betiere 
Saila zuzentzeko eta kudeatzeko erantzukizuna beren gain hartzen zutenek prozesuaren 
ondorioak baliagarriak direla onartzen badute, baita erakunde partaideek eta Gizarte 
Hirugarren Sektoreko sareek ere. 

Hala egin dute batzuek eta bestetzuek, eta balorazio ona egiten dute elkarrizketa prozesuaren 
eta eginiko dokumentuaren gainean. Gizarte Elkarrizketarako Mahaia abiarazteko apustua 
egiten da; izan ere, mahai hori jauzi kualitatiboa da aurreko prozesuarekin alderatuta.  

Gutxi gorabehera urtebeteko lana izan zen hura, hasiera eta amaiera izan zituena, eduki eta 
eginkizun zehatz batzuekin: Sailaren eta hirugarren sektorearen arteko lankidetzari buruzko 
dokumentu bat, eginiko ibilbidea bildu eta etorkizunerako oinarriak finkatzeko. Hartara, 
irizpide, orientazio eta gomendio zehatzak ezarri dira, eta horien artean sartu zen gizarte 
elkarrizketaren instituzionalizazioa bera.  

Horrenbestez, inoiz gertatu ez den esperientzia izan zen; izan ere, lehen aldiz bildu ziren, xede 
horrekin eta mahai baten inguruan, Bizkaiko Hirugarren Gizarte Sektoreko sare guztiak, beren 
jarduera esparruan erreferenteak diren zenbait erakunderekin: Sailaren erantzukizun politikoa 
zuten. Gainera, lan dinamikak probatu eta, gune berrian, haren aukeren eta helburuetan 
konfiantza sortzea ahalbidetu zuten. Hala, hasi berria den etapa berriaren oinarriak finkatu 
zituen. 

Orain, ezaugarri horiek zaintzeaz eta finkatzeaz gain, lan eremu egonkorra bultzatu eta 
gauzatu nahi da, legegintzaldi osorako eta lankidetza sakontzera eta interes orokorreko gai 
horien inguruan partekaturiko jarduketak sortzera bideratuta. 

Dokumentu honek Sailak eta hirugarren sektoreko erakundeek eta sareek Gizarte 
Elkarrizketarako Mahaiaren eta horren funtzionamendu dinamikaren inguruan duten iritzi 
komuna bildu du. 

Nolanahi ere, dokumentu irekia da, aberastuz eta modulatuz joango dena bidean eta 
esperientziaren arabera. Hala, pixkanaka gauzatuko da mahaiaren eta horren dinamikaren 
definizioa. Hori ere helburua da berez. 
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GEM-EN DEFINIZIOA, EREMUA ETA EZAUGARRIAK 

Nahiz eta eragile bakoitzaren (sektore publikoa, erakundeak, etab.) erantzukizun maila 
ezberdinak izan kasuan kasuko eremuaren arabera (erantzukizun publikoko zerbitzuak ematea, 
erakundeen eta sareen interes orokorreko jarduerak sustatzea, etab.), gizarte zerbitzuen 
esparrua, osotasunean, erantzukizun partekatuko esparrua da.  

Hirugarren sektorearen – gizarte antolatuaren- eta sektore publikoaren erakundeen eta sareen 
laguntza eskatzen dute honako hauek: pertsonen gizarteratzeak eta autonomiak; babesik 
gabeko egoeretan eta bazterkerian, elbarritasunean eta mendekotasunean laguntza emateak; 
gizarte zuzena, solidarioa, kohesionatua eta parte-hartzailea bultzatzeak, etab. 

Baterako erantzukizun hori erabiltzeko gunea da GEM, eta batez ere azterketa eta ekintza 
partekatua sustatzera dago bideratuta, elkarri informazioa eta galdera egitetik harago. 

Gizarte zerbitzuen eremuko eta zabalagoa den gizarte ekintzaren (gizarte-osasunekoa, gizarte-
lanekoa, etab.) eremuan dauden beharren inguruko elkarrizketarako gunetzat hartu behar da.  
Eta, batez ere, tresna ezin hobea da koordinazioa eta lankidetza modu aktiboan sustatzeko 
bete gabeko beharrei erantzuna emateko, elkartasuna sustatzeko, erantzukizun publikoko 
zerbitzuak emateko, etab. 

Aldeen iritziz baterako gogoeta eta jarduketa garrantzitsua gertatzen den alderdi oro da 
ardatza, baita esparrua eta Sailaren eta erakundeen eta sareen arteko lankidetzarako tresnak 
garatu eta hobetzea ere.  

Gainera, eragile bakoitzak bere erantzukizun eremu espezifikoaren inguruko informazioa eta 
kontsultak trukatzeko gune egokia da.  

Baina ez da administrazioaren organo aholku-emailea, baizik eta lan partekaturiko gunea eta 
elkarrizketarako eta lankidetzarako tresna, egonkorra, eraginkorra eta bi norabidekoa. 

Hona hemen Gizarte Elkarrizketarako Mahaiaren zenbait ezaugarri:  

 Elkarrizketarako tresna da eta, beraz, hauek egitea ahalbidetzen duten dinamikak eta guneak 
sortzea dakar berekin: ikuspegiak eta irizpideak pixkanaka partekatzea, erritmoetan arreta 
jartzea, partaidetza zaintzea eta entzuteko eta errespetua eta konfiantza izateko jokabideak 
azpimarratzea. 

 Lankidetzarako tresna da, ekintza partekatua bultzatu nahi duena, bai erantzukizun publikoko 
gizarte zerbitzuak ematean, bai interes orokorreko beste jarduketa batzuetan, eta 
lankidetzarako dinamika eta tresna propioak ere hobetu gura ditu. 

 Tresna egonkorra da, legegintzaldi osorako da eta, behin finkatu ondoren, instituzionalizatu 
ere egin daiteke. Egonkortasunak berekin dakar bereganatzeko moduko lan erritmoa baina 
iraunkorra izatea, planifikatua eta urte bakoitzaren amaieran ebaluatua. 
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 Tresna eraginkorra da, praktikara bideratua, eta "proiektu" edo ekimen zehatzak sortu nahi 
ditu, mahaiak berak garatu edo lagunduko dituena normalean. 

 Bi norabideko tresna da, eta ezinbestekoa da alde biek gogoetarako edukiak, lan proiektuak, 
etab. proposatzea. 

 

GEMk ez du Hirugarren Gizarte Sektorearen eta Sailaren arteko elkarrizketa eta lankidetza 
agortu nahi. Badira elkarrizketarako eta lankidetzarako beste gune eta bide batzuk, formalak 
eta ez-formalak, eta komeni da horiek atxikitzea.  

Gizarte Elkarrizketarako Mahaia abian jartzea esperientzia berritzailea eta garrantzitsua da, 
herri administrazioen eta Hirugarren Gizarte Sektorearen arteko elkarrizketarako eta 
lankidetzarako. 

EAEn, gizarte elkarrizketarako mahaia abiarazi zuen Eusko Jaurlaritzak ordain dela bi urte 
eremu autonomikoko hirugarren gizarte sektoreko sareekin. Bi esperientzioi esker, aldeek ikasi 
egin dezakete eta elkarrekin aberastu egin daitezke, zalantzarik gabe, hain zuzen ere herri 
administrazioen eta hirugarren sektorearen arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako gune 
horiek finkatzeko xedearekin.  

Bestalde, azpimarratu beharreko helburuak dira Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Hirugarren 
Gizarte Sektoreko erakunde eta sareen arteko gizarte elkarrizketaren instituzionalizazio eta 
zeharkako tratamendua; hainbat eratan landu daitezke; epe laburrean, ertainean eta luzean. 

Aurrerapena dakarte GEMren instituzionalizazioarekiko: 

o Gunearen helburuen eta ezaugarrien definizioa, eta Gizarte Elkarrizketarako Mahai gisa 
definitzea1, hots, sektore publikoaren eta gizarte antolatuaren arteko elkarrizketarako 
gunea den aldetik; 
 

o Funtzionamendurako dinamika bat eta adostutako lan programa bat edo txikiagoak izan 
arren garrantzitsuak diren beste elementu batzuk zehaztea, mahaia Sailaren web orrian 
ikusaraztea; 

 

o Egun dauden bi ekimenak erlazionatzea, foru eta autonomia mailan, mugimendu komun 
baten zatiak diren aldetik. Beste faktore batzuen artean, aldeen borondateari erantzuten 
die, sektore publikoaren eta gizarte antolatuaren arteko elkarrizketa ezartzeko, baita 
Hirugarren Gizarte Sektoreak Bizkaian eta Euskadin lortutako estrukturazioari ere. 

Nolanahi ere, garrantzizkoa da ez ahaztea erabateko instituzionalizazioa eta hori gauzatzea 
lortzeko helburua, finkatze epealdi baten ondoren. Horretarako, foru dekretua edo juridikoki 

                                                            
1 Aipatu behar da zenbait arauk dagoeneko ezarrita duen oinarria, LIONDAU delakoak adibidez (2. art.), hain zuzen 
elbarrituen erakundeek eta horien familiek honako honetan parte hartzea finkatzean, arauen ikuspegitik: 
“elbarrituen eremuan egiten diren politika ofizialak egitean, burutzean, jarraitzean eta ebaluatzean”. 
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aintzatetsitako beste modu bat erabiliko da. Izaera formala emango zaio eta, ahal dela, 
zeharkakoa, aurreko legegintzaldian izandako elkarrizketa prozesuaren ondoriozko 13. 
gomendioak dakarrenez. 

GEMren zeharkakotasunari dagokionez, lehen etapan behinik behin, eta mahaia finkatzeko 
asmoz, Sailaren eskumenen eremuari lotu behar zaio mahai hori.  
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Hala ere, beste foru sail batzuek ere (Lehendakaritza, Ogasuna, Ekonomia Sustapena...) har 
dezakete parte mahaiaren zenbait lanetan. Horien emaitzen berri emango zaie, eta gai jakin 
bat lantzeko bilera baten parte hartzeko gonbitea luzatuko zaie, etab. Horri esker, mahaia, 
horren ezaugarriak eta funtzionamendua ezagutzeko modua izan dezakete, eta 
harremanetarako nolabaiteko dinamika bideratu daiteke, zehatzetik abiatuta.  

Iritzi komunak hartzeari dagokionez, Sailak nahiz erakundeek eta sareek beren iritziak eman 
ditzakete GEMn landutako edukiak haiek parte hartzen duten (biek edo batek) beste foro 
batzuetan ere lantzen direnean, edo haientzat interesgarriak direnean. 

FUNTZIONAMENDURAKO DINAMIKA  

Proposaturiko funtzionamendurako dinamika Gizarte Elkarrizketarako Mahairako nahi diren 
izaerarekin eta ezaugarriekin bat etortzea nahi da. 

Irizpide orokor legez, hauexek lortu nahi dira: 

a) Aurretik erakunde partaideen nolabaiteko gogoeta dakarten prozesu parte-hartzaileak 
erraztea eta, ondoren, Gizarte Elkarrizketarako Mahaian izandako proposamenak 
erkatzeko aukera.  Horrek Sailaren eta erakundeen eta sareen benetako aukeren erritmoa 
egokitzea eskatzen du, baita bileren artean nahikoa tartea uztea ere, bereziki laneko 
prozesuaren hasieran eta amaieran. 

 

b) Gogoeta partekatua eta lankidetza ahalbidetzea.  Prozesu horiek zaintzea ia lanaren 
emaitza edota produktu zehatzak bezain garrantzitsua da. 

 

c) Errealistak eta eraginkorrak izatea, emaitzetara bideratuta, eta emaitzak zentzuzko 
epeetan lortzea ahalbidetzea; hartara, beharrezko laguntza teknikorako taldea emango 
zaio mahaiari. 

Proiektuetara bideratzeari eta produktu zehatzak eta eskuragarriak egiteari esker, 
eraginkortasunera bideratu dezakete euren jarduna alde biek, baita eginiko ahaleginak, 
mahaiaren lanaren edukia eta horren ekarpena ikusarazi ere. 

Aldi berean, topaketarako, harremanetarako eta komunikaziorako gunea izan behar du, iritziak 
askatasunez trukatzeko eta elkar ezagutzea sakontzeko. Hori emaitza ere bada, berez balioa 
duena. 

Ekoizpena bezain garrantzitsua da erlazioa. Izan ere, proiektu eta produktu zehatzak egiteak 
elkar ikustea eskatzen du, informazioa, agiriak, etab. bidaltzetik harago. Garrantzizkoa da 
presentziazko elkarreragitea, azaltzea, elkar ulertzea... 2 

                                                            
2  Eta gainera, lehen etapan behinik behin, badirudi egokia dela hainbat eremutako zuzendaritzetako arduradunen, 
erakundeen eta sareen aldibereko presentzia ahalik eta gehien erraztea.  
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Bi helburuak bilatu eta konbinatu behar dira, bien arteko oreka bilatuz eta partaidetza ahalik 
eta gehien bideratuz.   

Mahaiaren helburuak eta arestian aipaturiko irizpidea aintzat hartuta, egokia da:  

A) Aurreko legegintzaldiko prozesuaren dinamika atxikitzea; eraginkorra eta baliozkoa izan 
zen.  

 

o Horrek berekin dakar talde teknikoak lan agiriak egitea (“zirriborro teknikoak”), 
GEMren lanerako euskarri izateko. 

 

o Eta osoko bilkurak topaketarako eta lanerako oinarrizko gune izateari eustea, une 
jakin batzuetan eginkizun espezifikoetarako beste gune batzuk eratzeari kalterik egin 
barik eta osoko bilkurak ordeztu barik. 

 

B) Honako hauek bultzatzea: 

 

- Urtean (urteko programazioa) burutu beharreko zenbait proiektu zehaztea. 

 

- Alde biek mahaiaren proiektuetan eta bileretan duten partaidetza indartzea. 

 

o Urteko programazioa adostuz eta bultzatu beharreko proiektuak bideratuz; 

 

o Proiektuetan eta, hala denean, dokumentuak egiteko prozesuetan parte hartzea, 
irizpide eta erreferentzia dokumentalak eginez, banako edo taldeko elkarrizketetan 
edo aldi bateko laneko taldeetan edo beste bide batzuetan parte hartuz. 

 

o Erakunde eta sare partaideek ekarpenak egitea bileren gai-zerrendetako edukietan. 

 

                                                                                                                                                                              
Hala da, zeren beharrezkoa baita diskurtso eta jardun komuna eratzeko bidean aurrera egitea, eta kontuan hartu 
behar da mahaiak gehienbat mahaian ordezkaritza duten hirugarren gizarte sektore guztientzako intereseko gaiak 
azpimarratu behar dituela, baita Sailaren zuzendarientzat ere. 
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GEM bezalako solaskidetzarako gune batean parte hartzeko, nolabaiteko jarraikortasuna 
bermatu beharra dago, batetik, Sailaren ordezkaritza duten pertsonen presentziaren 
aldetik, eta bestetik erakunde eta sare partaideena. Eta aldi berean, aipaturiko erakundeak 
parte harraraztea eta beste pertsona batzuek proiektu edo gune konkretuetan parte 
hartzea ahalbidetzea. 

 

Bestalde, nahikoa denbora ezarri beharra dago erakundeek eta sareek parte hartzeko 
prozesuak egin ditzaten. Eta aldi berean, premiazko bideak izatea ia berehala jardun 
beharreko egoeretan erantzuna emateko.  
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- Hiru bilera mota egitea arestian aipaturikoarekin bat etorriz:  

 

o Programazio bilera bat urtero urtarrilean, 2013ko urtarriletik hasita; eginiko 
jardueraren ebaluazioa ere izango du. 

 

o Ekimenak edo proiektuak garatzeko bilerak. 

 

o Propio eginiko bilerak, alde bientzako intereseko gai zehatzak lantzeko, ezohiko 
deialdia behar dutenak eta, batzuetan, premiazkoak. 

 

- Hauxe ezartzea Sailaren web orrian: 

 Mahaia eta horren jarduera ikusarazteko gune irekia, era askotako materialak hustuz 
joateko bertan: Gizarte elkarrizketarako mahaiari, behin betiko produktuei, aurreko 
prozesuaren emaitzei eta abarri buruzko informazioa. 
 

 Laneko barne arloa, mahaiaren eta partaideen funtzionamendua errazteko, sartzeko 
murrizpenak izango dituena eta "proiektuen arabera" egitaratua. Horri esker, on line 
lan egiteko eta deialdiak, laneko gidoiak, erreferentziako dokumentuak, zirriborroak, 
etab. husteko modua izango da. 

 


