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BIZKAIKO ELKARRIZKETA ZIBILERAKO MAHAIAREN 
AURKEZPENA 

 
ZER DA BIZKAIKO ELKARRIZKETA ZIBILERAKO MAHAIA? 
 
Bizkaiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaia lanerako espazio konpartitua eta elkarrizketa nahiz 
lankidetzarako tresna bat da, egonkorra, eraginkorra eta bi norabidekoa dena, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren eta gure lurraldean presente dauden gizarte-ekintzako 
hirugarren sektoreko erakunde eta sareen artekoa. 
 
Mahai horretan sortzen diren ekimenak, ondoren, lankidetzaren bidez bultzatzen dituzte 
mahaian parte hartzen duten erakunde eta sareek nahiz sailak berak. Ekimen horien artean 
dago, batetik, adostutako diagnostikoa eta jarduketa-proposamenak lantzea, gizarte-
zerbitzuen arlotik erantzun ahal izateko krisiak gizartean dituen ondorioei, eta, bestetik, 
baterako komunikazio-ekintza bat diseinatu eta abian jartzea, gizarte-zerbitzuetarako sarbidea 
eskubide bat dela erakusteko. 
 
PARTE-HARTZAILEAK 
 
Bizkaiko gizarte-ekintzako hirugarren sektoreko erakundeak eta sareak: Lares Euskadi, 
Nagusiak, FEVAS, EDEKA, Euskal Gorrak, EAPN Euskadi, REAS, Gizardatz, Gizatea, Harresiak 
Apurtuz, Lantegi Batuak, Once, Fekoor eta Avifes.i 
 
Gizarte Ekintza Saila, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea eta Bizkaiko Tutoretza Erakundea. 
 
GIZARTE-EKIMENEKO ERAKUNDE ETA SAREEN EKARPENA  
 
Gizarte-ekimeneko erakunde eta sareek, gizarte-ekintzaren arloan (gizarte-zerbitzuak nahiz 
gizarteko eta lanerako, hezkuntzarako, osasunerako, eta abarrerako espazioa), bideratu egiten 
dute herritarren ekimen solidarioa zein pertsona, familia, talde eta komunitateek gizartean 
duten parte-hartzea, haiek baitira, aldi berean, ekintza horren hartzaile eta protagonista. 
 
Haiek betetzen dituzten eginkizunen artean hauek daude: sentsibilizazioa, salaketa, eskubideak 
sustatzea, boluntarioak eta elkarren arteko laguntza antolatzea... Eta haiek sortu, sustatu eta 
eskaini dituzte gero eskubide moduan finkatu diren prestazio eta zerbitzuetako asko; izan ere, 
haiek erreklamatuta, eta haien laguntzari esker, egituratu ahal izan dira Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistema, gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko sistema edo enplegu-sistema, eta 
sistema hori, batez ere, enplegurako irispideari dagokionez desgaitasun-, bazterkeria- edo 
zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonei bideratzea. 
 
Eta ibilbide luzea dute hainbat arlotan: eztabaida kritikoa eta eraikitzailea izan dute sektore 
publikoarekin; larrialdiko beharrei zein sortzen ari direnei erantzuteko (berehala, batzuetan) 
alternatibak eraiki dituzte; eta eskubideen, erantzukizun publikoaren eta ongizate estatuaren 
sustapena eta defentsa egin dute. Ikuspegi bikoitza dute, beraz: premiazko harrei erantzutea 
eta gizartearen eraldaketa, elkartasuna eta justizia, gizartearen parte-hartzea eta erantzukizun 
publikoa; bada, ikuspegi bikoitz hori gizarte-ekintzako hirugarren sektorearen arimaren parte 
da. 
 
Batetik, gizarte zibilak nahiz pertsona eta familia hartzaileek eskubidea dutelako beharrei 
ematen zaizkien erantzunetan eta —zuzenean— haiei dagozkien politiketan parte 
hartzeko;bestetik, gizarte-ekimeneko erakundeek ekarpena egiten dutelako gizarte-ekintza eta 
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demokrazian sakontzea bezalako arloetan, eta, azkenik, gizarte-ekintzako hirugarren sektoreak 
egituratze-prozesua bizi dutelako eta sare horiek gero eta helduago daudelako; bada, 
horregatik guztiagatik, aitortu egin behar da erakunde eta sareok duten estatutua eta sustatu 
egin behar da elkarrizketa zibil eta sozialerako espazioetan parte har dezatela. 
GIZARTE-EKINTZAKO HIRUGARREN SEKTOREKO ERAKUNDE ETA SAREEN ETA SAILAREN 
ARTEKO LANKIDETZA 
 
Gizarte-ekintzako hirugarren sektoreko erakundeek eta sareek eta Bizkaiko Foru Aldundiko 
Gizarte Ekintza Sailak ibilbide luzea egin dute gizarte-zerbitzuen arloko lankidetzan.  
 
Hainbat legegintzalditan eta gizarte-zerbitzuen arloaren pixkanakako heldutasunaren eta 
aldeen arteko harremanen ondorioz, besteak beste, aurrera egin da hirugarren sektorearekiko 
elkarrizketan eta lankidetza ereduaren eraketan. 
 
Hauek dira lankidetza horren adierazpenetako batzuk: 
 
− Etengabeko elkarrizketa eta harremana. 
− Gizarte-ekimenaren laguntzarekin batera, bazterkeria-, babesgabetasun-, desgaitasun eta 

—hein handi batean— mendekotasun-egoerei erantzuteko arreta-sareak eratzea. Eta, 
ondorioz, erakundeek —hitzarmenen edo kontratuen bidez— parte hartu dute zerbitzuen 
horniduran, zeinak apurka-apurka, erantzukizun publikoko zerbitzu bilakatu diren. 

− Erakundeek eta sareek parte hartzea Aldundiak gizarte-ekintzaren arloan egiten dituen 
ekintzen orientabidean eta ebaluazioan, aholkuen eta lan-taldeen bidez, plan estrategikoa 
nahiz plan sektorialak prestatu, haien jarraipena egin eta haiek ebaluatzeko. 

− Sailak egiten duen sustapen-lana, erakundeek aurrera eramaten dituzten interes 
orokorreko beste jarduera batzuetan lagundu eta haiek babesteko. 

 
Horrela, 2005ean, «Gizarte zerbitzu espezializatuetan jarduten duen hirugarren arloari buruzko 
aldarrikapena» onartu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, non hirugarren sektoreko erakundeen 
balioa berresten zen batetik, eta haiekin lankidetza estrategikorako esparru bat zehazteko 
borondatea agertzen zen, bestetik, zerbitzuen plangintza, diseinua eta kudeaketa egiteko. 
 
Eta aurreko legegintzaldiaren amaieran, elkarrizketarako eta baterako lana uztartzeko prozesu 
bati ekin genion Elkarrizketa Zibilerako Mahaiaren parte garen erakundeek nahiz sareek eta 
Gizarte Ekintza Sailak; bada, lan hori argitalpen honetan gauzatu da: «Hirugarren sektorearen 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko lankidetza gizarte-zerbitzuen arloan. Eginiko bidea 
finkatzea eta etorkizunerako jarraibideak ematea». Prozesu horren ondorioetako bat lan, 
elkarrizketa eta lankidetzarako espazio berri bat eratzea izan zen: Bizkaiko Elkarrizketa 
Zibilerako Mahaia. 
 
ZER DA ELKARRIZKETA ZIBILA? 
 
Elkarrizketa zibila hau da: pertsona, familia eta taldeek, hots, gizarte-ekintzaren hartzaileek 
nahiz protagonistek dagozkien politika publikoetan haiek ordezkatuko dituzten erakundeen 
bidez parte hartzeko (bai eta politika horietan gauzatze-fasean ere) duten eskubidearen 
adierazpena. 
 
Printzipio hori jasota dago Ahalmen-urritasunak dituzten pertsonen eskubideei buruzko Nazio 
Batuen Konbentzioan (4. artikulua) eta LIONDAUn; Euskadiko eta Bizkaiko elkarrizketa 
zibilerako mahaiek, baina, beste batzuentzat ere zabaldu dute: bazterkeria-, babesgabetasun- 
eta/edo mendekotasun-egoeran edo -arriskuan dauden pertsona, familia eta taldeak, haien 
adina, sexua, jatorria edo autonomia maila edozein dela ere. 
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Gainera, aldian-aldian, instituzionalizatuz joan da elkarrizketa, zeharkakoago bihurtu da eta 
gizarte-ekintzaren beste eremu batzuetara zabaldu da (lana, hezkuntza, osasuna…), gizarte-
zerbitzuen eremu espezifikoaz harago, beraz. 
 
Eta mahaiak eurak ere, gizarte-ekimenak eta botere publikoek errealitatea modu partekatuan 
aztertzeko espazio moduan nahiz politika publikoen inguruko elkarrizketarako eta 
lankidetzarako espazio moduan ari dira egituratzen, eta espazio horretatik sustatzen dira, 
halaber, hirugarren sektoreko erakunde eta sareei eragiten dieten ekimenak zein lankidetzan 
egindako proiektuak.   
 
Beraz, honela defini daiteke elkarrizketa zibila: erakundeen eta gizarte-ekimeneko erakunde 
eta sareen eta sektore publikoaren arteko elkarrizketarako (maila exekutiboan eta legegilean) 
eta lankidetzarako prozesu formal bat, zeinaren helburua baita, aldi berean, gizarte-
ekimenaren hartzaile eta protagonista diren pertsona, familia, talde eta komunitateen bizi-
kalitatea, gizarte-partaidetza eta ongizatea hobetzeko xedea duten politikak eta bestelako 
ekimenak bideratu, bultzatu eta ebaluatzea. 
 
Elkarrizketa zibilerako mahaiak ez dira, beraz, administrazio publikoen organo aholku-
emaileak, baizik eta haien eta gizarte zibilaren elkarrizketa irekirako eta lankidetzarako tresna 
bat, egonkorra, eraginkorra eta bi norabidekoa dena. 
 
Ikuspegi zabalago baten parte dira, beraz. Ikuspegi horrek gizarte-ekimeneko erakundeek eta 
sektore publikoak gizarte-ekintzaren arloan gobernantza parte hartzailea eta lankidetza izatea 
du ardatz. Bada, ikuspegi horrek pertsona eta familia hartzaileek beren beharrei erantzun, 
beren eskubideak sustatu eta eskubideok modu eraginkorrean erabiltzearren, hartzaileok 
parte hartzeko eta beren buruak antolatzeko duten eskubidea eta gaitasuna ditu euskarri, eta, 
aldi berean, erreklamatzen du bai erantzukizun publikoa bultzatzea, bai gizarte zibilak modu 
antolatuan parte hartzea. 
 
Gobernantza parte hartzailea eta sektore publikoaren eta gizarte-ekimenaren arteko 
lankidetza: 
 
− Beren eskubideak erabili ahal izateko zailtasun handiagoak izan ohi dituzten pertsona, 

familia eta taldeen eskubideak aitortu, sustatu eta benetan erabiltzera bideratzen dira, eta 
hori da haien azken erreferentea. Eskubide horien artean sartuta dago gizartean parte 
hartzeko eta beren ikuspegia modu zuzen eta eraginkorrean emateko eskubidea. Hain 
zuzen ere, ikuspegi horretatik abiatuta bideratu eta hausnartuko dituzte eurei eragiten 
dieten politikak eta gizarte-eredua.  
 

− Gizarte-ekimenaren eta botere exekutiboaren eta legegilearen arteko elkarrizketa behar 
da gobernantza eta lankidetza horretarako; modu aktiboan hartu behar da parte arauak 
prestatu eta ebaluatzeko prozesuetan, parlamentuko ponentzietan... eta politika 
publikoen diseinua, betearazpen eta ebaluazioan lagundu behar da. 

 
− Gobernantza eta lankidetza horren bidez, gizarte-ekimeneko erakundeetan artikulatuko da 

gizarte-zerbitzuetarako, hezkuntzarako... eskubidea, eta erakundeok zerbitzuok ematen 
lagunduko dute, erantzukizun publikoko sistema bakoitza definitu eta egituratzeko arauek 
ezartzen dituzten mugen barruan. Eta administrazio publikoen lankidetza ere eskatzen 
dute erakundeen interes orokorrekoak diren beste jarduera batzuetan, bai eta batzuen eta 
besteen arteko lankidetza ere, interes partekatukoak diren jarduera eta proiektuetan. 
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− Azkenik, honako hau erreklamatzen dute:  
 

∼ Erakundeen aldetik, euren gizarte-oinarria sendotzea eta, zerbitzuak emateaz gainera, 
beste eginkizun batzuk ere betetzea; esaterako, sentsibilizazioa eta salaketa, 
eskubideen sustapena, boluntariotza egituratzea eta elkarren arteko laguntza, etab. 
 

∼ Gizartearen aldetik, oro har, eta sektore publikoaren aldetik, bereziki, gizarte-ekimen 
eta -ekintzako erakundeak eta haien parte-hartzea aitortzea, balio bat baitira 
gizartearentzat eta aktibo bat ere bai, baina ez bakarrik estrategikoa, funtsezkoa baino 
gizarte bidezkoago, solidarioago, parte-hartzaileago eta demokratikoagoa lortzeko 
bidean aurrera egiteko. 

 
Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunak (15. artikulua), Europar Batasunaren 
Tratatuak (11. artikulua), Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuak (15. 
artikulua) eta Europako Gobernantzaren Liburu Zuriak, Espainiako Konstituzioarekin (23. 
artikulua) eta Autonomia Estatutuarekin batera, oinarria eskaintzen dute, modu zabalean 
oinarritu ahal izateko elkarrizketa zibila, gobernantza eta gizarte-ekimenak gai publikoen duen 
parte-hartzea.ii 
 
                                                
i Azken urteetan, gizarte-ekintzako Euskadiko hirugarren sektorea berregituratzeko prozesuari ekin zaio. 
Gaur egun, bigarren eta hirugarren mailako erakundeak ere Sareen Sarean ari dira sartzen. Bada, sare 
horretan, gizarte-ekintzako eremu guztiak daude ordezkatuta: hala familia eta pertsona hartzaileen 
erakundeak, nola haien alde lan egiten duten gizarte-ekimeneko beste erakunde batzuk. 
 
ii Ahalmen-urritasunak dituzten pertsonen aukera-berdintasunari diskriminaziorik ezari eta irisgarritasun 
unibertsalari 2003ko abenduaren 2ko 51/2003 Legeak (LIONDAU) honelaxe definitzen du elkarrizketa 
zibilaren printzipioa: «Printzipio hori dela bide, ezinduek eta horien familien erakunde ordezkariek parte 
hartzen dute, legeetan eta gainerako arau xedapenetan ezarritakoaren arabera, ezinduen arloan 
gauzatzen diren politika ofizialak egin, burutu, jarraitu eta ebaluatzeko prozesuan» (2. artikulua, e letra). 
 


