2. FASEA. ARABAN ETORKIZUN
PARTEKATUA ERAIKITZEKO
OINARRIEN AGIRIA
GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK

Araba Helburu
ZER DA?
Araba eraikitzeko prozesu partekatua da, eta Diputatu Nagusiaren Kabinetea du buru.
Arabako Foru Aldundiak lurraldeko gobernua gizarteari etengabe irekitzeko duen
konpromisoa adierazten du.
Elkarlanean ikuspegiak partekatzeko eta ekimenak identifikatzeko aukera moduan
proposatzen da. Horretarako, gizarte, ekonomia, enpresa eta teknologia arloko Arabako 200
eragilek baino gehiagok parte hartuko dute.
Araba Helburu, funtsean, Aldundiak lurraldearen etorkizunarekin duen konpromisoaren
adierazpenik handiena da. Horrez gain, gaur egun dagoen ziurgabetasun handia kontuan
hartuz, non erronka handiei aurre egin behar zaien, ezinbestekoa da erkidegoak esku
hartzea, lehentasunak antolatzeko eta igarotze prozesuak bultzatzeko.
Hori lortzeko, zenbait fase proposatzen dira. Horrela, helburu nagusia da Aldundiak berak
hartzen dituen erabaki politikoetan laguntzen duen gida bat eta gobernu irekiko tresna bat
sortzea, lurraldeko enpresak, elkarteak eta erakundeak buru diren proiektuak garatzeko.
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FASEAK
1. ERRONKA PARTEKATUAK EGITEA. Kontsultarako gogoeta
prozesua da, Arabako lehen ikuspegi partekatua izan
dezagun, azken xede eta helburu multzo baten bidez.
Ikuspegi horri esker, lurraldearen erronka handiak egin, eta
interes partekatuko lan lerroak diseina ditzakegu..
2020ko azaroa – 2021eko urtarrila
Adituen panela
Araban bere jarduera profesionalarengatik, adimen edo
gizarte arloan duten eraginarengatik hautatutako adituen
panela kontsultatzea.
Emaitza:
Araban etorkizun partekatua eraikitzeko oinarrien agiria

2. LIDERGO TOPAKETAK. Elkarlaneko Think Tank
prozesua da, eta horren bidez, gizarte, enpresa,
kultura, teknologia eta erakunde arloko eragileek
osatutako lantaldeak sortzen dira. Bestalde,
lantalde horiek, bereziki garrantzitsuak diren
gaikako esparrutan antolatzen dira..
Hasiera batean, interes bera duten gaien arabera
antolatzen dira taldeak, eta besteak beste, ,
Araba Helburu oinarrien agiriaren ondorioak
aztertuko dituzte, eragileek zer konpromiso
dituzten adieraziko dute, eta gobernantza
partekatuaren eta esperimentazioaren arloan
sor daitezkeen ekimenak abian jartzen
lagunduko dute.

Izan dezakeen jarraipena
ELKARLANEKO SORKUNTZAK ETA
ESPERIENTZIAK.
Bigarren fasean lortutako emaitzak kontuan
hartuz, ekimen publiko eta pribatuak
bultzatzeko prozesu bat abian jartzea
baloratuko dute.
Prozesu hori, ikuspegi esperimental batetik
proposatuko litzateke, lurraldeko eta Arabatik
kanpoko eragileen artean elkarlaneko guneak
(fisikoak eta birtualak) abian jartzeko. Gune
horietan, haien errepikakortasunagatik,
eskalagarritasunagatik edo Arabaren aldaketan
duten eraginagatik lurraldean eragin handia
izan dezaketen esperientzia berriak egin
daitezke. Azken batean, Araba Helburu
ekimeneko parte hartzaileek etorkizunerako
proposatutako erronkak betetzea da helburua.

Emaitza:

Helburu, erronka eta aukera
partekatuak
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2. FASEKO METODOLOGIA
4 LANTALDE. Bigarren faseko edukiak adituz osatutako lantalde txikietan landu dira. Lau gai nagusi dira: (1)
ekonomia eta enplegua, (2) gobernantza eta partaidetza, (3) gizarte politikak eta (4) ekolurraldea eta klimaren
aldeko ekintzak. Lantaldeak gaian adituak diren 8-10 pertsonaz osatuta egon dira.
2 SAIO. Lantalde bakoitzarekin elkarren segidako bi saio egin dira. Bi saio horietan, jorratuko zuten edukia
prestatzeko, aurretik zuten materiala erabili zuten. Gutxi gorabehera bi orduko saioak izan ziren. Bi saio online
izan ziren osorik; gainerakoak, mistoak, hots, bertaratu ziren eta online zeuden pertsonak aldi berean egon ziren.
1 INKESTA. Zortzi saioak eginda (bi gai bakoitzeko), landutako puntuetako batzuk osatzeko gai bakoitzarekin
loturiko inkesta bat zabaldu dute. Bigarren fasean harremanetan jarritako pertsona guztiei bidali diete inkesta,
azkenean saioetan parte hartu zuten ala ez kontuan hartu gabe. Horrela, guztira, 68 pertsonarekin jarri dira
harremanetan.
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2. FASEKO METODOLOGIA
Lau lan mahaiak aukeratzeko, Arabako Foru Aldundiaren Gobernu Planaren ildo estrategiko nagusiak kontuan
hartu dituzte.

SUSPERRALDI EKONOMIKOA
ETA ENPLEGUA

GOBERNANTZA ETA
PARTAIDETZA

GIZARTE POLITIKAK
ETA HERRITARRAK

EKOLURRALDEA ETA
KLIMAREN ALDEKO EKINTZAK
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2. FASEKO METODOLOGIA
GOBERNANTZA ETA PARTAIDETZA
1.

SAIOA (2021/06/17)

2. SAIOA (2021/07/01)

INKESTA

Iraupena: 2 ordu

Iraupena: 2 ordu

Luzera: 24 galdera

Helburua: erronka eta palanken
gainean lan egitea, eta lurraldearen
beharrak asetzen dituztela ziurtatzea.

Helburua: helburuak lehenestea eta
egon daitezkeen ekimenak
identifikatzea.

Helburua: hobekuntza eta
proposamen zehatzekin burutzea
erronkak

Formatua: mistoa
(presentzialak/online)

Formatu: online

Formatua: Testu kutxa irekita duten
galderak

Egitura: eztabaida irekia
Parte hartzaileak: Askotariko profileko
12 lagun; estrategia, ezagutzaren
kudeaketa, zientzia eta berrikuntza,
politika publiko, gobernantza eta
hirigintza arloekin loturiko esparru
pribatu zein pribatuko profesionalak.

Egitura: Erronka edo palanka
bakoitzari buruzko galdera zehatzak
Parte hartzaileak: Askotariko
profileko 12 lagun; estrategia,
ezagutzaren kudeaketa, zientzia eta
berrikuntza, politika publiko,
gobernantza eta hirigintza arloekin
loturiko esparru pribatu zein pribatuko
profesionalak.

Parte hartzaileak: Proiektuan parte
hartu zuten adituei 19 gonbidapen
bidali zizkieten, eta osorik egindako
7 erantzun jaso ziren. Inkestak izena
jarri gabe bete ziren.
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17 GJH
Nazio Batuen
Erakundea
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17 HELBURUEK
Araba Helburu

1
INDARKERI
ARIK GABE

7

2

3

HERRITAR
OSOAK

ONGIZATE
UNIBERTSALA

8

9

EKOHIRIGINTZA
ETA NATURAREN
BALORIZAZIOA

EKINTZA
KLIMATIKOAR
EKIKO
KONPROMISO
A

13

14

LANKIDETZA
BERDINEN
ARTEAN

EKONOMOA ETA ENPLEGUA SUSPERTZEA
GOBERNANTZA ETA PARTAIDETZA
GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK
EKOLURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAK

HERRITAR
KONPROMETITU
AK ETA PARTE
HARTZAILEAK

BERRIKUNTZAN
ETA
EKOERANTZUKIZUN
EAN
OINARRITUTAKO
EKONOMIA

15
ELKARLANEKO
GOBERNU IREKIA

4

5

GAZTE
EMANTZIPATUAK

ERANTZUKIDETASU
NA AHULENEKIN

10

11

I+G+B
LURRALDEA

16
LURRALDE
KONEKTATUA
ETA
KOOPERATIBO

DIGITALIZAZIO
UNIBERTSALA

17
ELKARTASUNA
HEGOALDE
GLOBALAREKIN

ARABAKO 17
HELBURUEI
FORMA EMANEZ

6
ZAHARTZE
AKTIBO ETA
OSASUNGARRIA

12
LURRALDE
OREKATU ETA
POLIZENTRIKOA

araba
helburu
17 HELBURU
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2. FASEA. ARABAN ETORKIZUN
PARTEKATUA ERAIKITZEKO
OINARRIEN AGIRIA
GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK

ERRONKAK

Arabako 17 HELBURUEK egiturazko 12
ERRONKAK argitzen dizkigute

I+G+b arloan eginiko inbertsioa
biderkatzea

Adineko pertsona aktiboak

Digitalizazio prozesua bultzatzea

Talentu nahikoa eta bikaintasuna

Trantsizio energetikoa eta klima aldaketa

Kultura sarbidea, gozamena eta sorkuntza

Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea

Berdintasuna blindatzea

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea

Gizarte kohesioa indartzea

Lehen sektorearen balioa nabarmentzea

Bizikidetza balio berriak zabaltzea

HELGURUEK
ETA
ERRONKAK
Lurralde kohesioa
lortzeko aurrera
egitea
1. Lurralde polizentrikoa.
2. Lurraldeen arteko lankidetza.
3. Sarbide homogeneoa
lurraldeko zerbitzu
publikoetara.
4. Azpiegitura aurreratua
Lurralde osoan.

Zainketetarako
lurralde bat
eraikitzea.
1. Bizitza aktibo eta osoa izaten
laguntzea.
2.
3.
4.

5. Landaguneak sustatzea.
6. Lurralde konektatua eta
kooperatiboa

Arabako 17 HELBURUEK egiturazko 12
ERRONKAK argitzen dizkigute, eta
horietatik, 4, gobernantzarekin eta
partaidetzarekin bat datoz

5.
6.
7.

Kultura sarbidea,
gozamena eta
sorkuntza
erraztea.

1. Kulturaren ondasunetarako sarbide
unibertsala bideratzea.
Baztertze positiboko ekimenak
2. Kultura euskalduna ulertzea eta
sustatzea.
zabaltzea.
Zahartzen diren pertsonen autonomia 3. Arabako kultura ondarea multzo
integratzaile gisa hartzea.
eta independentzia sustatzea.
4. Kultura sortzeko prozesuak
Adineko pertsonen eskubideen
indartzea.
defentsa bultzatzea.
5. Kultura zabaltzeko jarduerak
sustatzea.
Zahartzearen inguruko zeharkako
6.
Kultura sorkuntza finkatzea.
ikuspegia sustatzea.
7. Gasteizko oinarrizko gizarte,
Borondatezko ekintzaren hazkundea
kultura eta kirol eredua Arabako
bultzatzea.
kuadrilla eta eskualdeetara
zabaltzea.
Zahartze osorako jarduerak eta
aukerak sustatzea.

8. Zainketen lurraldea.

Gizarte kohesioa
indartzea

Bizikidetza balio
berriak zabaltzea

1. Gizarte zerbitzuen berezko 1. Informazio publikoaren
gardentasuna indartzea.
eredua eta aurreratua.
2. Politika publikoen diseinuan eta
2. Etengabeko prestakuntza.
ezarpenean parte hartzen
laguntzea.
3. Kalitateko enplegua.
3. Hiriko habitatek eta pertsonek
4. Pobrezia energetikorik ez.
ingurumenarekin duten lotura
bultzatzea.
5. Hizkuntza anitzeko gizartea.
4. Lurraldeko pertsonen aniztasuna
6. Biztanle gazteak.
ospatzea eta nabarmentzea.
5.
Pertsonen eta erakundeen
7. Erantzunkidetasuna pertsona
proaktibitatea eta gizarte
ahulenekin.
balioekin duten konpromisoa
saritzea.
6. Lankidetza eredu publiko eta
pribatuan sakontzea.
7. Euskararen erabilera bultzatzea
gizarte talde guztietan.

ERRONKAK

Arabako 17 HELBURUEK egiturazko 12
ERRONKAK argitzen dizkigute

I+G+b arloan eginiko inbertsioa
biderkatzea

Adineko pertsona aktiboak

Digitalizazio prozesua bultzatzea

Talentu nahikoa eta bikaintasuna

Trantsizio energetikoa eta klima aldaketa

Kultura sarbidea, gozamena eta sorkuntza

Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea

Berdintasuna blindatzea

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea

Gizarte kohesioa indartzea

Lehen sektorearen balioa nabarmentzea

Bizikidetza balio berriak zabaltzea

GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK
1

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
Lurralde baten lurralde kohesioa honela definitzen da: lurraldea osatzen duten eta toki berezietan bizi
diren pertsonen, zerbitzuetarako eta ekipamenduetarako bidezko sarbidearen, eta ingurune
bakoitzaren aniztasunaren eta berezitasunen balioa nabarmentzearen eta errespetatzearen artean
loturak sortzeko gaitasuna.
Horrela, lurralde bat kohesionatuta dago gizarte, ekonomia eta ingurumen garapena zein bizi kalitate
estandar orekatuak bermatzen dituen neurrian, lurraldea osatzen duten toki eta udalerri guztietan.
Horrela, pertsona guztiek aukera berdintasuna izan dezakete euren bizi itxaropenak asetzeko.
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HELBURUETARA
KO EKARPENA
2030

EKONOMOA ETA ENPLEGUA SUSPERTZEA
GOBERNANTZA ETA PARTAIDETZA
GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK
EKOLURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO
EKINTZAK

Lurralde kohesioa garrantzitsua da Europako mailan, alde handiak daudelako herrialde eta
eskualdeen artean, baina funtsezkoa da Arabako bezalako lurralde batean, izan ere, eremu oso txikian
aniztasun eta alde handiak daudelako udalerrien eta kuadrillen artean.
Aniztasunak abantailak ekartzen ditu, berezitasunei dagokienez. Horrez gain, herritarren beharretatik
hurbilago daude. Hala ere, aldeak eztabaidak, lehiak eta desadostasunak eragin ditzake
ekipamenduen, azpiegituren eta zerbitzu publiko eta pribatuen hornidura egokia ez bada egin
lurraldean.
Lurraldean harreman funtzionaltasun osoa lortzeko, lurraldeko aniztasunak kohesionatuta dagoen
eredu partekatu eta elkarlaneko eredua kontuan hartu behar du. Eredu hori, gai izango da ingurune
bakoitzaren sendotasunez baliatzeko, erakartzeko, aberastasuneko eta ongizateko iturri gisa
konfiguratzeko.
Ereduak biztanleen eskaerak ase beha ditu, bidezko modu batean, udalerrien artean lankidetzan eta
kooperazioan oinarrituz, pertsonen eta ekosistemen osasunean eta ekonomiaren lehiakortasunean
eragin positiboa duten ondasun eta eskubideetarako sarbidea berma dezaten.
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2

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea
ARABAKO EGOERA
Araba EAEko lurralde historikorik hedatuena da, eta biztanle gehienak hiriburuan daude, hots, Gasteizen. Horrela,
Arabako biztanleen % 75 han bizi da, eta han biltzen dira zerbitzu eta azpiegitura gehienak ere bai.
Tamainan dauden desberdintasunez gain, lurraldearen aniztasunean eragin handia dute produkzio eta gizarte
egituraren beraren ezaugarriek; industria eskualdeek, hala nola, Gorbeia Inguruak edo Arabako Errioxak, % 50etik
gorako industria pisua dutenak, beste batzuekin batera bizi dira, hala nola, Arabako mendiekin, baina horietan ez
da heltzen % 13ra.
Aniztasuna, lurraldea egituratzen duten komunikazio azpiegiturek ezarritako irisgarritasunean eta konektibitatean
ere adierazten dira. Eskualde nagusietarako, oro har, baliagarriak dira, baina neurri txikiagoan isolatuago dauden
biztanle entitate askotarako.
Aniztasunak aberastasuna ematen dio lurraldeari. Bestalde, zailtasun handieneko iturrietako bat da, pertsonen
eskaera asetzen duen ondasun publiko eta azpiegituren eskaintza bat emateko. Zenbait biztanle kokagunek ez
dute sarbiderik eguneroko oinarrizko zerbitzuetara, hala nola, bankuetara, farmazietara, medikuetara edo
supermerkatuetara, eskualde nagusietan kokatzen baitira.

Arabako biztanleen banaketa udalerrika
IN E

Gasteizen ea eskualde nagusien makrozefalia nabarmenak (Estatuko handiena) jarduera ekonomikoa eta lurraldez
kanpokoa lotzen ditu, baina zentralizatuta ez dauden zerbitzuen eskaintza mugatzen du. Errazagoa eta
ekonomikoagoa da Gasteiztik eta eskualde nagusietatik zerbitzuak hornitzea, masa kritiko nahikorik ez duten
biztanle entitateetatik zuzenean baino. Baina eredu horrek, nahi ez diren ondorioak izan ditzake; esaterako,
despopulazioa eta gehiegizko utzikeria zenbait tokitan.
Arabak, lurraldean oinarrizko zerbitzuak eta zerbitzu aurreratuak hornitzeko eredua aurkitu behar du, herritarren
eskaerekin bat datorrena eta ekonomikoki jasangarria dena.
Hori horrela, digitalizazioa tresna berria da, eta aliatu handi bihur daiteke zerbitzu publikoen eredua biztanleei
ezartzeko, egon daitezkeen desberdintasunak murrizteko, eta lurraldea berrantolatzeko. Azken batean, lurraldeko
15
egituraren balioa modu kohesionatuan nabarmentzea da helburua.
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3

Bi saioen emaitza
gisa, bi ondorio
garrantzitsu
nabarmendu dira,
lurralde
kohesioaren
inguruan.

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea
ONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN
ZERBITZUEN ESKAINTZA
HETEROGENEOA

EPE LUZERAKO PROZESUA
KONEKTIBITATEAREN ESKUTIK

Arabaren antolaketak lurralde
kohesioa zailtzen duela ondorioztatu
da.
Hiriburuaren eta gainerako herrien
artean dagoen populazio dentsitate
desberdina dela eta, zerbitzuen
eskaintza ez da eraginkorra eta
jasangarria landa eremu gehienetan.
Horrek, biztanleak hirira joatea
ekartzen du, bai gizarte
arrazoiengatik, bai arrazoi
profesionalengatik.
.

Lurralde kohesioak eta hiri inguruneen
loturak batera joan behar dutela
nabarmendu da. Halaber, prozesu
horrek, adibide arrakastatsuetatik
hartutako berezko ereduak eskatzen
dituen prozesu bat dela azpimarratu
da. Horrela, kohesioa azkartzea
lortuko da.
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Lurralde orekatu
eta polizentrikoa
eratzea, non
geografiako
edozein puntutan
norberak bere
kabuz eta taldeka
egin ahal izateko.

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea
ERALDAKETARAKO PALANKAK
 Lurralde polizentrikoa. Eskualde nagusiak eta
tamaina ertaineko udalerriak indartzea,
eskualdeko nodo sendo gisa, eta herri txikiek
dituzten egiturazko ahultasunak orekatzeko
nahikoa zerbitzurekin hornituta.

 Landaguneak sustatzea. Landa eremuetan
hornidura eta telekomunikazio sareak daudela
bermatzea, telelanerako eta lurraldearekin
konektatuta dagoen bizitza baterako baldintza
egokiak dituztenak.

 Lurraldeen arteko lankidetza. Gasteiz,
Kuadrillen eta haien goiburuen arteko lankidetza
harremanak indartzea.

 Lurralde konektatua eta kooperatiboa bere
eskualdeko inguruarekin

 Sarbide homogeneoa lurraldeko zerbitzu
publikoetara. Sarbide homogeneoa bermatzea
kalitatezko zerbitzu publikoetara lurralde osoan,
biztanleak ezar daitezen. Gizarte zerbitzuak,
ikastetxeak, kultura ekipamenduak, osasun
zentroak, kiroldegiak.
 Azpiegitura aurreratua Lurralde osoan.
Hornidura eta telekomunikazioen sareak (5G
estaldura, banda zabala) bermatzea lurralde
osoan.

 Trenbide sare berria. Trenbide garapen
berriak baliatzea, zentraltasun nodoak
sortzeko, ekonomia jarduera eta aukerak
eta talentua erakartzeko.
 Aireko konexioa. Araba aireportu sistema
integral eta lankidetzako sistema batean
sartzea EAEn.
 Garraio multimodala. Europako
konektibitate ardatzetan sartzea Araba,
eta salgaien garraio multimodaleko
merkatuan duen posizionamenduaz
baliatzea.
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5

Bi palanka
nabarmentzen
dira:

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea
FUNTSEZKO PALANKA GARRANTZITSUENAK
Landaguneak sustatzea
Azpimarratu da udalerri barruko ikuspegiaren aldeko
apustua egin behar dela, eta landaguneei balio bat
eman behar zaiela biztanleriaren zati bat
erakartzeko. Zentzu horretan ondorioztatzen da
Aldundiak funtsezko eginkizuna duela dauden
aukerak bildu eta dinamizatzeko.

Lurralde konektatua eta kooperatiboa
Nabarmentzen da Aldundiak eginkizuna duela
lurraldearen konektibitatearen eta kooperazioaren
alde egiteko, kontuan hartu beharreko hiru faktore
nagusiak ezagutzen baititu:
Lurraldearen biztanleriaren ezaugarriak.
Biztanleriaren egitura eta dinamika.
Kultura maila ezberdinak.
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Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea
EKIMEN INTERESGARRIA

1. AUKERA:
KONEKTIBITATERAKO
TRESNAK
Proiektu bat definitzea, erakunde
sareak sortzea sustatzeko, gero sare
horiek konektibitatea eta
digitalizazioa bultzatzen duten
tresnak gara ditzaten.

2. AUKERA: ZERBITZUETAKO
APP-A

Adibidea:
Zerbitzuak antolatzea
Saregune.

Garatzea app edo web orri bat
zerbitzu desberdinak biltzeko
(sozialak, kulturalak edo kirolarekin
lotutakoak). Ezagutzera emateko
landagune bakoitzaren aukerak, eta,
aldi berean, estali gabeko beharrak
biltzeko aukera emateko.

Adibidea:
Europako
landaguneen
partzuergoa
ECNR.

Gakoa: tresnak eta konexioa emateaz gain, teknologia berrien erabileran laguntzeko erreferentziazko
pertsonen balizko sare bat sortzea. Erreferentziako puntuak, erreferentziarako gertuko pertsonak,
eguneroko zalantzetan prestatu eta laguntzeko
19
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ERRONKAK argitzen dizkigute

I+G+b arloan eginiko inbertsioa
biderkatzea

Adineko pertsona aktiboak

Digitalizazio prozesua bultzatzea

Talentu nahikoa eta bikaintasuna

Trantsizio energetikoa eta klima aldaketa

Kultura sarbidea, gozamena eta sorkuntza

Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea

Berdintasuna blindatzea

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea

Gizarte kohesioa indartzea

Lehen sektorearen balioa nabarmentzea

Bizikidetza balio berriak zabaltzea

GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK
1

Biztanleen lurralde bat sortzea
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
Herrialde garatuetan, oro har, eta Araba ez da salbuespena, biztanleria zahartzen ari da pixkanaka, heriotza
tasa eta erikortasuna murriztearen, bizi itxaropena handitzearen eta jaiotza tasa murriztearen ondorioz.
Zahartzea, zalantzarik gabe, erronka handia da, eta adinekoen bizi kalitatea hobetzeko beharrezkoa izango
da adinekoei buruzko pertzepzio sozialak iraultzea, gizartean betetzen duten papera birplanteatzea, eta
zerbitzu sozialen (sozioekonomikoak, kulturalak eta sanitarioak) eredua errotik aldatzea.
75 urte bete arte, biztanleria autonomoa da, osasun ona dauka, eta aisialdirako denbora hobeto aprobetxa
dezake jarduera kulturalak, sozialak eta dibertimenduzkoak egiteko.
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Adinean aurrera egin ahala, ordea, pertsonen mendetasun maila eta gizarte arreta behar duten pertsonen
kopurua handitzen doa pixkanaka. 80 urtetik aurrera, bi pertsonatik batek desgaitasuna aitortzen du, eta 90
urtetik aurrera, lautik hiruk mugak dituzte eguneroko jarduerak egiteko (mugikortasuna, garbitasuna,
etxeko lanak, etab.).
Ikuspegi horretatik, biztanleriaren zahartzearekin batera, zerbitzu soziosanitarioen eraldaketa handia
gertatu behar da, lehenik eta behin, mendetasunaren agerpena murriztu eta leuntzeaz arduratu behar
baitute, eta, gero, mendekotasunak dakartzan premia gero eta handiagoetara eta berezietara egokitu.
Zahartzeko prozesuak, gainera, zalantzan jartzen du gizarte garatuen ongizate ereduaren finantza oreka.
Biztanleria aktiboaren beheranzko ehunekoak gai izan beharko du bere zergekin gastu publiko gero eta
handiagoari aurre egiteko, adinekoen arreta eskari handiagoaren ondorioz: osasun arloko eta gizarte
zerbitzuetako gastu gero eta handiagoa.
Zahartzeak agerian uzten du zaintzaileen eskakizun gero eta handiagoak. Zaintzaile gehienak emakumeak
dira, eta horiek ere prestakuntza, laguntza eta lehentasunezko gizarte arreta beharko dute.
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Biztanleen lurralde bat sortzea
ARABAKO EGOERA
Araba ez da salbuespena, eta fenomeno horrek eragina dauka bereziki gizarte garatuetan.
2013an, 65 urtetik gorako biztanleriak 20 urtetik beherakoa gainditu zuen lehen aldiz, eta aldeak hazten
jarraitu du urteetan zehar.

Arabako 0-19 urteko eta 65 urtetik gorako biztanleriaren bilakaera 2001-2020 artean

Eustatek egindako biztanleria proiekzioen arabera, Arabako 64 urtetik gorako biztanleria 2020an % 21,4
izatetik % 27,0 izatera igaroko da 2031n. Hala ere, uste 25 urtetik beherako biztanleriaren ehunekoa
egonkor mantenduko dela aldi horretan. Egoera oso antzekoa da Euskadi osoan.

2000. urtetik 2018. urtera, adinekoen arretarako gastu publikoa % 3,1eko urteko batez besteko tasara igo
da Araban. Hazkunde horrekin bat etorriz, egiaztatu da gizarte arretako zentroetako plazen eta
erabiltzaileen kopurua bikoiztu egin dela aldi berean.
Garrantzitsua da azpimarratzea, aurreko belaunaldietan ez bezala, adineko pertsonek erosteko ahalmen
handiagoa dutela gaur egun: Araban, batez bestez, 65 eta 70 urte bitarteko pertsonek urteko 23.000
eurotik gorako errenta pertsonala dute.
Datu orokorrek, aldiz, erakusten dute alde nabaria dagoela sexuen artean, 65 eta 70 urte arteko
emakumeen errenta erdia da gizonenarekin alderatuta (gizonek 31.313€ eta emakumeek 15.933€).
Bestetik, gizonen batez besteko errenta gizonezko guztien batezbestekoaren gainetik mantentzen da 80
urtetara arte, eta emakumeen batez besteko errenta, 65 urtetik aurrera, emakumeen batez besteko
errenta baino txikiagoa da.

Arabako biztanleriaren piramidea 2020an eta 2031rako proiekzioa
Iturria. Eustat

Errenta mailetan dauden aldeek, emakumeen bizi itxaropen handiagoarekin batera (88 urte, eta gizonen
artean 81 urte), agerian uzten dute zahartzearen fenomenoak genero osagai garrantzitsua duela.
.
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Biztanleen lurralde bat sortzea
ARABAKO EGOERA

Gizarte arretako zentroen erabiltzaile diren adinekoen kopurua 10.000 biztanleko

Gizarte arretako zentroetako plazen eta erabiltzaileen bilakaera 1994-2018 artean.
Eustat

Adinekoen arretarako gastu publikoaren bilakaera Araban. 2000-2018
Eustat
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Bi saioen ondorioz,
zainketen lurralde bat
eraikitzeari buruzko bi
ondorio garrantzitsu
nabarmentzen dira.

Biztanleen lurralde bat sortzea
ONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN
BIZITZAREN ZIKLOAREN KONTZEPTUA
Zainketei buruz hitz egitean,
hirugarren adinera mugatzeaz gain,
ikuspegi holistikoa izatea beharrezkoa
da, eta adin guztiak hartu behar dira
kontuan, hau da, belaunaldien arteko
ikuspegi bat.
Horrela, ez da zahartzea
estigmatizatzen

AUKERAK PROBESTEA
Ondorioztatzen da egungo
bizikidetza banaketaren eredua
konbinatu beharko litzatekeela arreta
zerbitzuak finantzatuko dituzten
neurri berriekin eta asistentzia eredu
berri batekin.
Horrek hainbat aukera ematen ditu
Araban, enpresa handiek ez ezik,
ETEek ere lurraldean ekarpenak egin
ditzaten.
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Adineko pertsonak
baloratzea eta
aktibatzea, bizitzaren
fase honetan
autodeterminazio
pertsonalerako
mekanismo gisa,
belaunaldi arteko
justiziarako tresna gisa
eta Lurraldearentzako
aberastasun iturri gisa.

Biztanleen lurralde bat sortzea
ERALDAKETARAKO PALANKAK
• Adinekoen bizitza aktiboa eta erabatekoa
erraztea, gero eta handiagoa den biztanleria
sektore horren esparru politikoan, sozialean
eta ekonomikoan.
• Adinekoekiko diskriminazio positiboko
ekimenak sustatzea zahartzaroari modu
positiboan aurre egiteko beharrezkoak diren
gaitasun eta trebetasun berriak ikasteko
sarbidean

• Zahartzen diren pertsonen autonomia eta
independentzia sustatzea, bizi proiektuari
buruzko erabakiak hartzea erraztuko duten
zeharkako prebentzio politikak ezartzearen
bidez.
• Adinari lotutako diskriminazio oro
ezabatzea, eta pertsona zaharren eskubideen
babesa sustatzea: etxebizitza egokia, banku
kreditua, osasun aseguruak, laguntza
juridikoa, edo norberaren errealizazioa
lortzeko beharrezkoak diren beste ondasun
eta zerbitzu batzuk eskuratzea.

• Zahartzeari buruzko zeharkako
ikuspegia sustatzea lurraldean jarduten
duten botere publikoetatik.
• Ekintza boluntarioaren eta lankidetza
komunitarioko mugimendu parte
hartzaileen hazkundea bultzatzea,
zahartzen diren pertsonekin batera eta
baita haien artean ere
• Bete-betean zahartzeko praktikak eta
aukerak sustatzea.
• Biztanleen lurraldea. Ekonomia,
gizartea eta administrazioaren laguntza
emateko zerbitzuak prestatzea,
mendekotasuna duten adineko gero eta
pertsona gehiagori duintasunez eta
eraginkortasunez erantzuteko.
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Bi palankaren
garrantzia
nabarmentzen da:

Biztanleen lurralde bat sortzea
FUNTSEZKO PALANKA GARRANTZITSUAK:

Bizitza aktiboari eta beteari mesede
egitea

Gizartea aktibo mantentzen duten
zerbitzuak bultzatzeko aukera
nabarmentzen da, ariketa fisikoaren,
dieten eta ohitura osasungarrien bidez.
Gizarte politikak sustatzea, adibidez.

onura fiskalak.

Zahartzen diren pertsonen
autonomia eta independentzia
bultzatzea

Ikuspegia aldatzearen garrantzia
azpimarratzen da, eta ez bakarrik
mendekotasuna estaliko duten
zerbitzuetan inbertitzea, baita
hirugarren adinekoen autonomia
indartuko duten zerbitzuetan ere.
Haien ahalduntzea bilatzea, eta
ekimenari lagun diezaiotela haien
aktibitatearen bidez.
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1. AUKERA: HELDUAK
POSITIBOAN
Informaziorako eta
sentsibilizaziorako kanpainak edo
jarduerak abiaraztea,
zahartzaroaren irudi sozial
positiboa lortzeko.
Zahartzaro osasuntsu bat
erakustea eta aktibo izatearen
onurak aurkeztea.

Biztanleen lurralde bat sortzea
EKIMEN INTERESGARRIA

2. AUKERA: ETXEKO ZAINTZAK

Adibidea
Nafarroako Osasun
Departamentuak
2017an abiarazitako
kanpaina.

Zaintzak emateko ingurune bat
sortzea etxeetan, eguneko
zentroen eta egoitzen osagarri
gisa.

Adibidea
Sistema de cuidados
gratuitos de Escocia.

GAKOA: Gaur egungo eta etorkizuneko biztanleriaren profilak kontuan hartzea, estrategia eta estrategia
hori gauzatzeko programak definitzerakoan.
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Sarbidea, gozamena eta sorkuntza kulturan.
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
Kultura da gizakiaren eta gizartean duen bizitzaren esentzia nagusia. Horrek ahalbidetzen du gu ezagutzea
eta gure bizimodua ulertzea. Gure balio kolektiboen sistemaren oinarria da, eta kide izateko eta identitate
kolektiboko sentimenduen oinarria.
Herrialde guztiek dituzte berariazko tresna publikoak kulturaren garapena bultzatzeko, hari balioa emateko,
gainerako kulturekin etengabeko elkarrizketa bultzatzeko eta gizarte osoak goza dezan bultzatzeko.
Administrazio publikoekin batera, gizarte zibilak gero eta garrantzi handiagoa du gizarte garatuetan kultura
sustatzeko.
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Bestalde, kultura sektore ekonomiko garrantzitsua da, inbertsioari eta enplegua eta aberastasuna sortzeari
dagokionez duen eraginagatik. Publizitatearen, arkitekturaren, arteen, eskulanen, diseinuaren, modaren,
zinemaren, musikaren, arte eszenikoen, publizitatearen, I & D-ren, softwarearen, jokoen eta jostailuen,
telebistaren eta irratiaren eta bideo jokoen balio kateek osatzen dute Kultura eta sormenindustria (KSI)
deritzona, eta KSIaren dimentsio ekonomikoa Europako Balio Erantsi Gordinaren % 6,8 da.
KSIaren garrantzia bere pisu ekonomikoaz haratago doa, izan ere, bere eragina sektore ekonomiko
guztietan mantentzen da, berrikuntzarako eta produktibitaterako gaitasuna hobetuz. Era berean, KSIa
funtsezko aktiboa da berrikuntza sozial, ekonomiko eta politikorako, eta zuzenean eragiten du ongizate
sozialean eta indibidualean.
Ildo horretan, ekimen kulturalak sustatzea eta kulturaren zein sormenaren industria propioa bultzatzea,
pertsona guztientzako aukeren berdintasuna bermatuz, gizarte eta lurralde kohesiorako tresna indartsua da.
Euskal Herrian, kultura sustatzeak garrantzi handia hartzen du, berezko hizkuntza gutxitua izateagatik, eta
beharrezkoa da hizkuntza hori indartzea eta balioestea gero eta globalizatuagoa eta digitalizatuagoa den
mundu batean, kultura multinazional menderatzaileak baitaude, eremu lokalagoko adierazpen kulturalak
bideratzeko joera dutenak.
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Sarbidea, gozamena eta sorkuntza kulturan.
ARABAKO EGOERA
2020an bukatu egin zen Arabako Kulturaren Plan Estrategikoa 2017-2020 delakoaren indarra.
COVID-19aren pandemiak eragindako geldialdia kontuan hartzen duen diagnostiko berri
baten faltan, adierazleek bilakaera apur bat positiboa erakusten dute 2017arekiko, une
horretan kulturak oraindik ziurgabetasun eta ezegonkortasun egoera bat bizi baitzuen
2008ko krisi ekonomikoaren ondorioz.
Euskal Autonomia Erkidegoan, kulturako gastuaren bolumen handiena udaletan
kontzentratzen da (gastu osoaren % 62,0 2018an). 2014an hasitako joerarekin jarraituz,
Arabako udalen kulturako gastua % 5,5 hazi da 2016tik 2018ra, baina oso urrun dago 2008ko
krisi ekonomiko handiaren aurreko mailetatik.

Udalek kulturan egindako gastu publikoaren bilakaera, biztanleko, Araban, 2012-2018

Biztanleko, Arabako udalen kulturako gastua EAE osokoen % 68,6 da.
Udalen kultura gastuaren egitura oso antzekoa da Euskal Autonomia Erkidegoko hiru
lurraldeetan. Araban, % 62,4 arteetara eta industrietara bideratzen da, % 19,4 ondarera eta %
14,5 jaietara eta kultura herrikoira.
Kulturaren Euskal Behatokiaren datuen arabera, euskal kulturaren industriak susperraldi txiki
bat izan du (2017ko datuak) ia kategoria guztietan (ikus-entzunezkoak, diskoetxeak, ikusentzunezko erakusleak, musika eta arte eszenikoen programatzaileak, arte galeriak eta
kontzertu aretoak). Hori gertatu da agente berriak sartu direlako ( % 7ko igoera), enplegua
handitu delako ( % 4,3) eta enpresen errentagarritasuna hobetu delako.

Udalek kulturan egindako gastu publikoa, biztanleko, Euskadin 2018

Euskarazko kulturak joera desberdina du eremuen arabera 2009 eta 2017 artean.
• Euskararen presentzia hazi egin da, bai produkzioan, bai arte eszenikoen programazioan,
eta produkzioan haren presentzia bikoiztu egin da.
• Euskararen ikus-entzunezko produkzioa gutxitu egin da. Haren presentzia % 40koa zen
2009an, eta % 18,2koa 2017an.
• Argitaletxeetan euskarazko produkzioa apur bat gutxitu egin da 2009tik, baina azken
urteetan badirudi egonkortu egin dela.

Euskadiko udalen kulturako gastu publikoaren
egitura lurraldez lurralde, 2018.
Iturria. Eusko Jaurlaritza eta Kulturaren Euskal
Behatokia

Iturria. Eusko Jaurlaritza eta Kulturaren Euskal Behatokia
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Bi
saioen
ondorioz,
kulturaren
sarbideari,
gozamenari
eta
sorkuntzari buruzko bi
ondorio
garrantzitsu
nabarmentzen dira.

Sarbidea, gozamena eta sorkuntza kulturan.
ONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN
IKUSPEGI KOMUNITARIOA
Kultur eskaintza egokitzeko, Arabako
errealitate sozial eta kultural guztiak
kontuan hartuko dituen begirada
komunitarioa hartzeko beharra
nabarmentzen da.
Eskaintza gehiena hiriburuan
zentratzen den arren, formatu berrien
alde egin beharra dago landaguneak
suspertzeko.

HARREMAN ESTUA GIZARTE
KOHESIOAREKIN
Azpimarratu da kulturarako
sarbidearen, gozamenaren eta
sorkuntzaren aurretik lurraldean
sustatutako gizarte kohesioa eta
berdintasuna daudela. Ildo horretan,
ezinbestekotzat jotzen da hiriaren
diseinuaz hitz egitea, kohesio sozial
handiagoa lortzeko, berdintasun
handiagoa lortzeko, gizarte zerbitzuak
auzoetara hurbiltzeko, adineko eta
mendeko pertsonentzako oztopoak
hausteko eta, horrela, kultura eta
zerbitzuak herritar guztiei
berdintasunez hurbildu ahal izateko.
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Kulturarako eta
kulturaren
sorkuntzarako sarbidea
bermatzen duen
lurralde bat eratzea,
errealizazio pertsonal
eta kolektiborako
mekanismo gisa

Sarbidea, gozamena eta sorkuntza kulturan.
ERALDAKETARAKO PALANKAK
• Herritarrek kulturako ondasunetarako
sarbide unibertsala izan dezaten bultzatzea,
kontsumoa sustatuz, programazioaren
iraunkortasuna eta kalitatea sustatuz eta
lurraldean zehar kultura ekipamenduak
aprobetxatuz.

• Lurraldean kultura zabaltzeko jarduerarik
esanguratsuenak sustatzea, Araba markaren
bide gisa eta herritar guztiei arte
adierazpenak eskuratzeko mekanismo gisa.

• Euskal kultura ulertzea eta zabaltzea,
nortasun propioaren, benetakoaren eta
partekatuaren ikur gisa.

• Kulturaren sorkuntza palanken bidez
sustatzea, lurraldean kultura zabaltzeko
dauden apustu handiekin.

• Arabako ondare kulturala ulertzea
ezberdintasunen eta aniztasun kulturalaren,
aniztasunaren aberastasunaren eta gero eta
handiagoa den lurraldearen kulturaren
aniztasunaren multzo integratzaile gisa.

• Gasteizko oinarrizko gizarte, kultura eta
kirol eredua Arabako kuadrilla eta eskualde
guztietara zabaltzea, herritarrak kulturarekin
batera bizitzeko eta harekin elkartzeko
formula gisa.

• Kultura sortzeko prozesuak sendotzea,
diziplina artistiko guztietan oinarrituta.
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Bi palankaren
garrantzia
nabarmentzen
da:

Sarbidea, gozamena eta sorkuntza kulturan.
FUNTSEZKO PALANKA GARRANTZITSUAK:

Arabako ondare kulturala multzo
integratzaile gisa ulertzea

Kulturaren alde egitea, gizarte
kohesioa
eta
lurraldearen
berdintasuna
bultzatzen
duen
elementu gisa. Eskaintza zabala izatea,
egun dauden profil sozial eta kultural
guztiak kontuan hartuta.

Kulturaren ondasunetarako sarbide
unibertsala erraztea

Arabako kultura desberdinei
zuzendutako kultur programa
askotarikoa eskaintzearen garrantzia
nabarmentzen da. Gainera, kultura
hori unibertsala eta formatu eta kostu
aldetik eskuragarria dela ziurtatzearen
garrantzia nabarmentzen da.
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Sarbidea, gozamena eta sorkuntza kulturan.
EKIMEN INTERESGARRIA

1. AUKERA: ZEHARKAKO
AUKERAK
Arabak kulturaren bidez dituen
erronken zeharkakotasuna
bilatzen duten proiektuak
sustatzea. Adibidez, giza
eskubideak lantzea sorkuntza
artistikoen eta herritarren parte
hartzearen bidez.

Adibidea:
Deialdiak
Gasteizko
Udalaren
garapenerako
lankidetza

GAKOA: Programak egokitzea unean uneko beharretara eta haien potentzialtasunetara
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Berdintasuna ziurtatzea
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
Gaur egungo gizarteak gero eta gehiago aintzatesten dira aniztasunean eta desberdinen arteko
berdintasunean. Berdintasunari ekiteak desberdintasun estruktural zein sistemikoei kontzienteki
aurre egitea dakar, gizartetik eta administrazio publikotik.
Lehenik eta behin, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna gizartearen eraikuntza
historikoaren isla da, gizonak emakumearekiko duen nagusitasunean oinarrituta rol eta funtzio
guztietan: gizartean, familian eta lanean.

17
HELBURUETARAKO
EKARPENA 2030

EKONOMOA ETA ENPLEGUA SUSPERTZEA
GOBERNANTZA ETA PARTAIDETZA
GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK
EKOLURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO
EKINTZAK

Denboraren poderioz, emakumea gizonarekiko desabantaila erlatiboan uzten duen sistema sozial
bat egituratu da, desberdintasun eta kalteberatasun handiagoan, eta indarkeria matxistaren biktima
izanik.
Gizartean badira beste desberdintasun batzuk, hainbat kolektibotako pertsonei kalte egiten
dietenak. Normatiboa edo hegemonikoa ez den orientazio/identitate sexuala duten pertsonek
desberdintasunak jasaten dituzte herritartasun heteronormatiboaren eta zisgeneroaren aurrean.
Pertsonek ere diskriminazioa jasaten dute etnia, jatorri edo sinesmenagatik. Migratzaileek, arraza
desberdinekoek, ijitoek edo musulmanek, besteak beste, desberdintasun handiagoak dituzte
mendebaldeko gizarteetan. Dibertsitate funtzionala duten pertsonek ere desberdintasuna jasaten
dute beren egoera pertsonalagatik.
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Berdintasuna ziurtatzea
ARABAKO EGOERA
Genero indarkeria da gure gizarteak gaur egun pairatzen duen desberdintasunaren adierazlerik handiena. Araban 2019an salatutako
indarkeriako kasuak 25etik gorakoak dira 10.000 biztanleko, eta 2018an, berriz, 23tik gorakoak ziren. Araba Bizkaiaren azpitik dago, baina
Gipuzkoaren gainetik. Zifra horiek zerora iritsi beharko dute etorkizunean, biolentziarik gabeko gizarte aske bat lortu arte.
Gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna argi eta garbi ageri da errenta pertsonalaren mailetan ere. Bizitza osoan zehar,
emakumeen errenta beren adin talde bereko batez besteko errenta osoaren azpitik dago. Aitzitik, gizonak adin tarte guztien gainetik
daude, eta erosteko ahalmen handiagoa dute bizitzan zehar, bai lanetik datozen errentei dagokienez, bai kapital higigarri eta
higiezinaren etekinei dagokienez.

Genero indarkeriako kasuen guztizkoa, 10.000 biztanleko eta lurraldeko

Emakumeen lan mundurako sarbidea nabarmen handitu da 2000tik ( % 15). Hala ere, okupazio tasak gizonena baino % 10 txikiagoa
izaten jarraitzen du, eta beren lanean baldintza prekarioenak dituztenak dira: aldi baterako kontratuen eta kontraturik gabeko lanen
ehuneko handiagoa daukate.
Araban eta lurralde osoan emakumeak arduratzen dira gehienbat etxeko lanez. 1993an, emakumeek etxeko lanen % 79 egiten zuten, eta
gizonek, aldiz, % 21. 2018an, zifra hori hobetu da, eta orain emakumeek % 67 egiten dute eta gizonek % 33. 2030erako % 50 lortu behar
dugu, emakumeen eta gizonen arteko banaketa orekatua izan dadin.
Espainiako Gobernuko Lehendakaritza, Gorteekiko eta Berdintasunerako Ministerioak gida bat garatu du, ADIM LGBT+ Gida izenekoa,
enpresetan eta erakundeetan sexu aniztasuna eta identitatea sartzeko. Bertan jasotzen denez, LGBT+ biztanleriari eragiten dioten beste
desberdintasun onartezin batzuk daude lan merkatuan.
Espainian, LGTB kolektiboko pertsona guztien % 38 baino ez dago “armairutik kanpo” haien lanetan. LGTB pertsonen % 86k noizbait
entzun ditu txisteak, iruzkinak edo zurrumurru homofoboak edo transfoboak, eta % 31k maiz entzuten ditu bere lanetan.

Gizonen eta emakumeen errenta osoa, adin tartearen arabera, 2017an.

Araban etxerik gabeko pertsonen % 56 atzerritarrak dira, eta lurraldeko atzerritarrak ez dira biztanleria osoaren % 9,9ra iristen.
Ez dago informazio estatistiko nahikorik beste desberdintasun batzuk ezagutzeko eta horien jarraipen zuzena egiteko. Gorrotozko
delituak hori neurtzeko modu bat dira, baina egitateak minimizatzen direnez, errealitatearen zati txiki bat baino ez dute islatzen. 2016an
Euskadin gorrotozko 141 kasu egon ziren. % 45 arrazismoarengatik eta xenofobiarengatik izan ziren, % 28 ideologiarengatik, % 22 sexu
orientazioarengatik, eta geratzen diren % 2 eta % 1 sinesmenengatik eta aporofobiarengaitk, hurrenez hurren.

Eustat
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Bi saioen ondorioz,
berdintasuna
ziurtatzeari buruzko bi
ondorio garrantzitsu
nabarmentzen dira.

Berdintasuna ziurtatzea
ONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN
GIZARTE KOHESIOA ERRONKA
BATERATU GISA
Ondorioztatzen da berdintasuna eta
gizarte kohesioa batera tratatu
beharko liratekeela, proiektu aberatsa
eta arrakastatsua sortzeko.
Berdintasuna oinarri gisa ziurtatzen
bada, gizarte kohesioa bermatuta
dago.
Ildo horretan, ezinbestekotzat jotzen
da udalerri barruko ikuspegi batekin
tratatzea, Lurralde Kohesioaren kasuan
bezala.
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Eskubideetan eta
betebeharretan
berdinak eta libreak
diren herritarrek
osatutako lurraldea
eratzea

Berdintasuna ziurtatzea
ERALDAKETARAKO PALANKAK

• Indarkeriarik ez. Genero indarkeria
ezabatzea lurralde osoan.
• Genero berdintasuna. Genero
ikuspegia duen lurralde feminista
eraikitzea. Genero indarkeriaren
biktimei arreta ematea. Leku seguruak
eskaintzea herri eta hirietan. Genero
indarkeriari eta desberdintasunari
buruzko hezkuntza eta kontzientziazio
kanpainetan inbertitzea. Soldaten eta
zainketen arrakalaren itxiera
bultzatzea.

• Langabeziarik ez. Langabeziaren
gaitzari aurre egitea, eta sustatzea
pertsona guztientzako kalitatezko
enpleguak sortzea
• Arrazismorik ez. Migratzaileak eta
errefuxiatuak hartzeko eta gizartean
integratzeko behar beste tresna.
Hegoaldeko beste lurralde batzuekin
lankidetzan aritzeko programak,
laguntzak eta proiektuak sustatzea.
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Palanka baten
garrantzia
nabarmentzen da:

Berdintasuna ziurtatzea
PALANKA KLABE NABARMENAK:
Arrazismorik ez.
Nabarmentzen da garrantzitsua eta
beharrezkoa dela kultura aniztasunaren
onarpenarekin lan egitea eta
immigrazioaren gaia tresna
eraginkorrekin lantzea, berdintasunezko
eta sozialki kohesionatutako lurraldea
lortzeko.
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Berdintasuna ziurtatzea
EKIMEN INTERESGARRIA

1. AUKERA: SENTSIBILIZAZIOA
Arabako errealitate sozialak ezagutu eta
integratzea ahalbidetuko duten
sentsibilizazio programak abiaraztea.
Xede talde bakoitzari egokitutako
formatuarekin, programak hitzaldiak,
jarduerak, bideoak eta blogak izan
ditzake, kultura guztien inklusioa eta
onarpena lantzeko informazio baliagarria
bildu eta sortuko dutenak.

Adibidea:
AntiRumores
Gasteizko Udalak
abiarazitako
programa.

GAKOA: Programek Araban dauden kultura guztiak ordezkatzen dituzten partaidetza espazioak izatea.
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Gizarte kohesioa indartzea
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
Gizarte kohesioari buruz ari garenean, gizarte batek, lehendabizi, ongizatea bermatzeko duen
gaitasunari buruz hitz egiten ari gara, desberdintasunak kenduz, eta banakako eta taldeko duintasuna
bermatuz. Bigarrenik, guztion lankidetza erraztu behar du, partekatutako gizarte helburuak betetzeko.
Azken batean, gizarte kohesioa da gizarte garapen jasangarria eta bidezkoa legezkotzen eta errazten
duena.
Gizarte eta Ekonomia Kohesioari buruzko Lehen Txostenean (1996), Europako Batzordeak ezarri zuen
gizarte kohesioa aktiboki sustatuko zela berariazko politika publikoen bidez, helburu honekin:
“berdintasun handiagoa lortzea Estatu kide, eskualde eta gizarte taldeen arteko ekonomia eta gizarte
desberdintasunetan”.
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Hori horrela, agintari publikoek gizarte baldintza ekonomiko, politika eta kulturalak sortu eta bideratu
behar dituzte, pertsonek erakundeetan konfiantza izan dezaten, deliberazio prozesuetan parte har
dezaten, eta komunitateko kide izatearen eta ahultasun egoeretan daudenekin elkartasun sentimendua
gara dezaten.
Gizarte kohesioa zailtzen duten faktoreen artean daude gizarte, ekonomia eta kultura desberdintasunak,
pertsonen talde desberdinen artean; baita balio falta ere. Bestalde, nahi baino
Kasu gehiagotan ematen da gizarte bazterkeria edota segregazioa, gizarte garatuetan, oro har, eta
Araban, bereziki. Espainian bakarrik, diotenez, faktore horiek, 15 milioi pertsonari eragiten diete.
Hala ere, gizarte kohesioa ez da nahitaez kultura aniztasunarekin, pertsonen berezitasunekin edo iritzi
aniztasunarekin alderatu behar, gizarte modernoen ezaugarrietako bat direlako. Gizarte kohesioak ez du
esan nahi gizarte bateratua eraikitzea, baizik eta aniztasunean aberatsa den gizarte batek pertsona
guztientzat baliagarria den gizarte eredu bat eraikitzea eta bizimodua aurkitzea.
29
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Gizarte kohesioa indartzea
ARABAKO EGOERA
Araba lurralde indartsua da, baina arindu behar diren pobrezia gertakariak ere baditu.
Araba lurralde indartsua da, biztanleko PBG % 25 da, Europako batezbestekoaren aldean (27ko EB). Hala ere, 2018. Urtean,
familien % 7,7k ez zuten baliabide ekonomiko nahikorik izan, epe laburrean, oinarrizko beharrak asetzeko, elikagaien,
etxebizitzaren, jantzien eta oinetakoen gastuekin lotutakoak bereziki. Lurraldearen pobreziak nabarmen egin zuen gora 2008ko
krisi ekonomikoarekin, hala ere, 2014. urtean egoera hobetzen hasi zen. Krisiaren aurreko mailak oraindik ez dira berreskuratu.
Arabaren egoera Euskadikoaren oso antzekoa da, eta Europarekin alderatuz, baztertzeko arriskuan dagoen populazioa 28 EBren
batezbestekoa baino zertxobait hobea da.
Lan merkatu ahula krisiarengatik, eta ziurgabetasun handiei aurre egin behar die.
Baztertzeko arriskua ekartzen duten faktoreen artean, lan merkatuaren egoera garrantzitsuenetako bat da. Haien egoera ez da
egokiena, eta 2008. urteko depresio handiaren eraginak oraindik nabaritzen dira. Arabako gizonezkoen zein emakumezkoen
langabezia tasa 2019an bi zifratakoa zen oraindik. Langabeei erdiak baino gehiago 12 hilabete edo gehiago daramatzate enplegua
bilatzen (iraupen luzeko langabezia), eta etxeetan lanik gabe bizi diren adingabeen ehunekoa % 8,3 da, EAEko batezbestekoa
baino % 9,2 handiagoa. Horrez gain, garrantzitsua da nabarmentzea 18-34 urteko gazteek jasotzen duten soldata % 40 handiagoa
izan beharko litzatekeela erosketaren kasuan; % 114, alokairuan, etxebizitza libre bat eskuratzeko aukera izateko, gehienez,
hileko soldataren % 30 inbertituz. Egoera larriagoa da emakumeen kasuan.
Azkenik, garrantzitsua da nabarmentzea 2020. urtean eta hurrengo urteetan, lan merkatuaren egoera ez dela batere ona, izan
ere, COVID 19aren pandemiaren ondorioei aurre egin behar zaie. Ekonomiaren sektore guztietan shock oso larriak eragiten ari da.
Atzerritar gutxi daude, baina azkar handitzen ari da kopurua.
Arabako atzerritar jatorriko biztanleen ehunekoa % 9,7 da, hala ere, EAEren batezbestekoaren zertxobait gainetik dago. Dena
den, oso urrun dago Kataluniarekin edo Valentziako eskualdekoarekin alderatzen baditu, ia bikoitza delako. Egoera arruntak
baino, denboran duen bilakaerak ezartzen du egoeraren garrantzia. 2000. urtetik aurrera, erkidegoan bizi diren jatorri
atzerritarreko pertsonen kopurua ia 7 aldiz handitu da, eta azken hiru urteetako urteko batez besteko hazkunde tasa % 6 baino
handiagoa da.
Genero berdintasunaren adierazleak hobera egin du, baina genero tarte handia adierazten duten osagaiak ditu.
Eustatek kalkulatutako Arabako genero berdintasunaren indizea 71,0 puntukoa da (28ko EB baino 3,6 puntu hobeto), eta ia EAEren
batezbestekoaren berdina. Adierazlearen tamaina kontuan hartzen badu, Araba arlo hauetan nabarmentzen da: osasuna (93,7),
osasun egoera (98,0) eta jokabide osasungarria (84,3). Hala ere, ezagutzaren arloan, batezbestekoaren azpitik dago (64,0), bai
lorpenean eta partaidetzan (70,9) zein segregazioan (57,8). Gainerako dimentsioetan EAEko balioetatik oso hurbil dago. Genero
desberdintasuna nabarmenago adierazten den esparrua boterearena da (58,6), botere ekonomikoa batez ere (39,2). Atzetik,
jadanik aipatutako ezagutzaren segregazioa dago.

GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK
3

Bi saioen ondorioz,
gizarte kohesioa
sendotzeari buruzko
ondorio garrantzitsu
bat nabarmentzen da..

Gizarte kohesioa indartzea
ONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN

GIZARTE KOHESIOA ERRONKA BATERATU
GISA
Ondorioztatzen da berdintasuna eta
gizarte kohesioa batera tratatu
beharko liratekeela, proiektu aberatsa
eta arrakastatsua sortzeko.
Berdintasuna oinarri gisa ziurtatzen
bada, gizarte kohesioa bermatuta
dago.
Ildo horretan, ezinbestekotzat jotzen
da udalerri barruko ikuspegi batekin
tratatzea, Lurralde Kohesioaren kasuan
bezala.
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Bidezko gizartea
duen lurraldea
eratzea, herritar
berdinen arteko
lankidetza eredu
baten inguruan.

Gizarte kohesioa indartzea
ERALDAKETARAKO PALANKAK
 Gizarte zerbitzuen berezko eredua eta
¬ Hizkuntza anitzeko gizartea. Hizkuntza
aurreratua. Gizarte zerbitzuen eta esku hartze
anitzeko gizartea duen lurraldea, gizarte
sozialeko berezko eredua gauzatzea,
harremanetan euskararen presentzia aktiboa
kontsolidatuta dagoena eta ekonomikoki
duena. Euskararen erabileraren normalizazioa
jasangarria dena, gero eta handiagoa den
bultzatzea bizitzaren hainbat esparrutan
eskaeraren aurrean kalitate oneko mailak
(enpresa, administrazioa, hezkuntza sektorea,
mantentzeko gaitasuna duena.
kultura, gizarte harremanak), eta lurraldeko
zenbait eremutan.
 Etengabeko prestakuntza. Prestakuntza eta
ezagutza sustatzea, gizarte emantzipazioko
¬ Biztanle gazteak. Biztanle gazteak
tresna demokratiko gisa.
ahalduntzea, haien emantzipazioa errazteko,
beren bizitza pertsonaleko proiektuak eta
jaiotza tasa garatzeko, etxebizitza eta kalitateko
 Kalitateko enplegua. Kalitateko enplegua eta
enpleguak izateko aukerekin.
enplegu integratzailea sortzen laguntzea,
emakume eta gazteen garapen profesional eta
pertsonalari arreta berezia jarriz.
¬ Erantzunkidetasuna pertsona ahulenekin.
Duintasunez artatzea mendeko pertsonak,
gaixoak, askatasunik ez duten pertsonak, eta
 Pobrezia energetikorik ez. Birbanaketa
gure lurraldera etortzen diren migratzaileak.
mekanismoak ezartzea, inor atzean ez dela
uzten bermatzeko (ez enpresa lehiakorrak, ez
eta ahultasun energetikoko arriskuan dauden
pertsonak ere).
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Palanka
baten
garrantzia
nabarmentzen
da:

Gizarte kohesioa indartzea
FUNTSEZKO PALANKA GARRANTZITSUENAK

Biztanleria gaztea..
Gazteen emantzipazioa eta autonomia
lantzearen garrantzia nabarmentzen
da. Politika zehatzak diseinatzea
egungo joera aldatzeko
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Bizikidetza balio berriak zabaltzea
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
“Araba Helburu” da etorkizun bikaina taldeko eraikitzeko tresna: gizarte hobea, aukera
gehiagorekin, bidezkoagoa, pertsona guztiak barne hartzen dituena, inor bidean utzi gabe.
Ziurgabetasuna, arriskuak eta aldaketa dira, hala ere, bidean egiteko geratzen direnak: industria
iraultza berria ekartzen duten teknologia disruptiboak, pixkanaka agortzen den planeta, eta gero eta
globalizatuago eta desberdinago dagoen gizartea; baita gero eta zaharragoa ere.
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Aurreko kapituluetan azaldu ditugun erronka handiak kontuan hartzen baditugu, alde batetik, gure
betiko balioak indartu behar ditugu, gizarte gisa definitzen eta gauden tokira ekarri gaituztenak.
Bestetik, beste batzuk eraiki behar ditugu, gure funtsezko eskubidea indarrez defenda ditzagun,
gogogabeziak eraman ez gaitzan. Gure gizarteak gizarte kontratu berria behar du, balio eta
eskubideen aitorpena, arlo publiko, pribatu eta publiko-pribatuaren artean, aurre egin behar diogun
munduaren konplexutasunerako prestatuta egon gaitezen.
Kontratu sozial bat:
Demokrazia goraipatzen duena, gure erakundeak aberasteko, gero eta handiagoak diren lankidetza
eta partaidetzaren bidez, herritarrek libreki adieraz ditzaten beren lehentasunak ordezkari politikoak
hautatzeko, baina baita guztion artean eztabaida sozial aberats, dinamiko eta jarraitua eraikitzeko,
erabakiak hartzeko prozesu bidezkoagoak eta konstruktiboagoak egon daitezen.
Askatasuna, norberaren autonomia nagusi izatea, langabeziaren esklabotasunetik, kultura ezetik,
gizarte bazterkeriatik aske dauden pertsonekin, bere etorkizuna erabaki dezaten, eta gizarte zibil
aberats eta dinamiko batean antola daitezen. Hor, erkidegoko kide izatearen sentimendua
funtsezkoa da, guztion onerako.
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• Askatasuna.
Langabeziarik gabeko,
kultura ezarik eta
bazterkeriarik gabeko
lurraldea.
• Demokrazia Gobernu
irekia, lankidetza
publiko-pribatuko
eremuak, aurrekontu
parte hartzaileak,
informazioa eta
gardentasuna

• Elkartasuna. Lurralde
irekia, solidarioa, parte
hartzailea, konprometitua,
sarean.
• Aktibismoa. Lurralde
ekintzailea, langilea,
solidarioa, zibila, aktiboa,
kidea, parte hartzailea,
integratzailea,
osasungarria, euskaltzalea,
europazalea.

• Lankidetza. Lankidetzako
• Ekologia. Erantzukizun
eredu ekonomikoa eta
ekologikoa eta
bidezkoa. Lankidetza eta
konpromiso etikoa
partaidetza praktikaldia
ingurunearekin. CO2-rik
erabakiak hartzean.
gabeko lurraldea,
Enpresen arteko
hondakinik gabeko,
lankidetza sustatzea.
erresilientea, bertakotua,
jasangarria eta
o Zientzia eta teknologia
energetikoki
arloko lankidetza
eraginkorra.
enpresarekin
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Bizikidetza balio berriak zabaltzea
ARABAKO EGOERA
Barruan gauden ingurune naturalarekin konpromiso etikoa nabarmentzen duena, bizitzen uzten gaituena,
eta bizimodua aldatzea eskatzen diguna, jasangarriagoa den beste baten ordez. Gure erabakiek eta gure
jokabideak ezin dute baldintzatu hurrengo belaunaldien bizitza, geuk bezala, baliabide naturalak beharko
dituztelako garatzeko: kontsumo jasangarria, zaindua eta natura errespetatzen duena, erantzukizun
partekatua klima aldaketaren aurka borrokatzeko. Horiek guztiak, nahi dugun gizarte berria sortzeko behar
ditugun balio garrantzitsuak dira.
Migratzaileak kontuan hartzen dituena, gizarte ireki, demokratiko, askotarikoa eta abegitsua eraikitzeko,
erronkei positiboki erantzunez, izan ere, gizarte gisa, gure konpromiso etikoa delako, uko ezina, gure historia
eta nortasun kolektiboko funtsezko partea delako, eta immigrazioa behar dugulako gure lan eta demografia
erronkei erantzuteko. Azken batean, kultura eta jatorri desberdineko pertsonez osatutako gizartea aldezten
dugulako, kultura arteko pluralismoaren balioekin konpromisoa duena, herritar inklusiboak sortzeko.
Pertsonak sustatu eta erdian ipintzen dituena. Ekintzailetza, banaka eta taldeka lan egiteko gaitasuna,
sormena, autonomia, irudimena, emozioa eta elkartasuna funtsezko balioak dira gero eta automatizatuago
dagoen eta teknologiaren eragina handia den munduan. Pertsonek irizpidea beharko dute proiektuak
aktiboki bultzatzeko eta erabakiak aktiboki hartzeko, bizi baldintzak hobetzen dituztenak.
Euskal kultura eta euskara indartzen dituena, Europako herrialde eta eskualdeekin benetako lankidetza
eraginkorrari uko egin gabe, giza jardueraren esparru guztietan: ekonomia, gizartea, ingurumena eta kultura.
Elkarlaneko eredu ekonomiko baten alde egiten duena, maila guztietan, non erabakiak batera hartzen diren.
Enpresan, aurrera egiteko eta lan harremanetan oreka bilatzeko. Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren
esparruan, gizarte arazoak konpontzeko ezagutzaren transferentzia laguntzen duen alderdi askoren
ekarpena orekatzeko. Oro har, maila guztietako lankidetza ekintza kolektiboko modu gisa, gizarte arazoei
aurre egiteko eta gizarte proiektu eraldatzaileak sustatzeko.
50

GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK

• Askatasuna.
Langabeziarik gabeko,
kultura ezarik eta
bazterkeriarik gabeko
lurraldea.
• Demokrazia Gobernu
irekia, lankidetza
publiko-pribatuko
eremuak, aurrekontu
parte hartzaileak,
informazioa eta
gardentasuna

• Elkartasuna. Lurralde
irekia, solidarioa, parte
hartzailea, konprometitua,
sarean.
• Aktibismoa. Lurralde
ekintzailea, langilea,
solidarioa, zibila, aktiboa,
kidea, parte hartzailea,
integratzailea,
osasungarria, euskaltzalea,
europazalea.

• Lankidetza. Lankidetzako
• Ekologia. Erantzukizun
eredu ekonomikoa eta
ekologikoa eta
bidezkoa. Lankidetza eta
konpromiso etikoa
partaidetza praktikaldia
ingurunearekin. CO2-rik
erabakiak hartzean.
gabeko lurraldea,
Enpresen arteko
hondakinik gabeko,
lankidetza sustatzea.
erresilientea, bertakotua,
jasangarria eta
o Zientzia eta teknologia
energetikoki
arloko lankidetza
eraginkorra.
enpresarekin

2

Bizikidetza balio berriak zabaltzea
ARABAKO EGOERA
Barruan gauden ingurune naturalarekin konpromiso etikoa nabarmentzen duena, bizitzen uzten gaituena,
eta bizimodua aldatzea eskatzen diguna, jasangarriagoa den beste baten ordez. Gure erabakiek eta gure
jokabideak ezin dute baldintzatu hurrengo belaunaldien bizitza, geuk bezala, baliabide naturalak beharko
dituztelako garatzeko: kontsumo jasangarria, zaindua eta natura errespetatzen duena, erantzukizun
partekatua klima aldaketaren aurka borrokatzeko. Horiek guztiak, nahi dugun gizarte berria sortzeko behar
ditugun balio garrantzitsuak dira.
Migratzaileak kontuan hartzen dituena, gizarte ireki, demokratiko, askotarikoa eta abegitsua eraikitzeko,
erronkei positiboki erantzunez, izan ere, gizarte gisa, gure konpromiso etikoa delako, uko ezina, gure historia
eta nortasun kolektiboko funtsezko partea delako, eta immigrazioa behar dugulako gure lan eta demografia
erronkei erantzuteko. Azken batean, kultura eta jatorri desberdineko pertsonez osatutako gizartea aldezten
dugulako, kultura arteko pluralismoaren balioekin konpromisoa duena, herritar inklusiboak sortzeko.
Pertsonak sustatu eta erdian ipintzen dituena. Ekintzailetza, banaka eta taldeka lan egiteko gaitasuna,
sormena, autonomia, irudimena, emozioa eta elkartasuna funtsezko balioak dira gero eta automatizatuago
dagoen eta teknologiaren eragina handia den munduan. Pertsonek irizpidea beharko dute proiektuak
aktiboki bultzatzeko eta erabakiak aktiboki hartzeko, bizi baldintzak hobetzen dituztenak.
Euskal kultura eta euskara indartzen dituena, Europako herrialde eta eskualdeekin benetako lankidetza
eraginkorrari uko egin gabe, giza jardueraren esparru guztietan: ekonomia, gizartea, ingurumena eta kultura.
Elkarlaneko eredu ekonomiko baten alde egiten duena, maila guztietan, non erabakiak batera hartzen diren.
Enpresan, aurrera egiteko eta lan harremanetan oreka bilatzeko. Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren
esparruan, gizarte arazoak konpontzeko ezagutzaren transferentzia laguntzen duen alderdi askoren
ekarpena orekatzeko. Oro har, maila guztietako lankidetza ekintza kolektiboko modu gisa, gizarte arazoei
aurre egiteko eta gizarte proiektu eraldatzaileak sustatzeko.
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3

Bi saioen emaitza
gisa, ondorio
garrantzitsu bat
nabarmendu da,
balio berrien
inguruan.

Bizikidetza balio berriak zabaltzea
ONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN
TERMINOLOGIA
Ondorioztatu da balioak lantzean,
immigrazioa kasu, terminoak zaindu
behar direla, balizko errealitateak ez
eragozteko.
Gainera, bikaintasunaz hitz egitean,
ondorioztatzen da sistemaren puntu
itsuak identifikatu eta azaleratzeko gai
den tresna gisa ulertu behar dela,
horrela, arazo horiei heldu eta aurre
egin ahal izateko.
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2. FASEA. ARABAN ETORKIZUN
PARTEKATUA ERAIKITZEKO
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