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Aurkezpena
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Nafarroako Gobernua, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak azterketa po-
toloak egiten ari dira zerbitzu sozialen alorrean garatu beharreko estrate-
giari buruz; aztergai daude alor pribatua eta publikoa uztartzen dituen
eredua, kudeaketa-eredua, ordainketa-formulak, eta eskumenak erakun-
deen artean banatzeko era. Dena dela, azterketa horiek guztiak ez datoz
bat beharrezkoak diren baliabide ekonomikoen eskaintzekin. Krisi-garai
honetan, zerga politika eta aurrekontu publikoak pertsonen arazoak kon-
pontzeaz baino kezkatuago ikusten ditugu finantza-sistemaren arazoen-
gatik. 

Zerbitzu sozialak garatzeko plan estrategiko bat egin nahi dute, baina Eu-
ropak alor horretara bideratzen dituen baliabideen erdia, BPG ehunekotan
neurtuta, soilik bideratuta; eta horrek baditu bere ondorioak: unibertsalta-
sunaren oinarrizko irizpidea haustea; korrespondentziarik ez egotea es-
kaintza publikoaren eta eskari sozialaren artean; ordainketa konpartitua-
ren igoera; lan-kostuen murrizketa lan-baldintza prekarioagoen bitartez;
eta kalitatearen jaitsiera, arretaren ratioak eta zerbitzuen kartera murriz-
tuz.

Euskal Herrian zerbitzu sozial publikoen sare egokia behar dugu, pertso-
nei bizi-baldintza duinak eskuratzea ahalbidetzeko xedez. Gure per capi-
ta errenta Europako handienetakoa den bitartean, gastu sozialaren azken
postuetan egotea guztiz bidegabea da; baita diskriminatzailea ere zerbi -
tzuak eskuratzeko orduan zein lan-baldintzei dagokienez. Ezin dugu ahaz-
tu lan horiek emakumeen bizkar geratzen direla gehienbat eta ez dela ka-
sualitatez gertatzen.

Aurkezten dugun koaderno sindikal honek borroka ideologiko eta sindi-
kalean lagungarri izan nahi du, aipatutako helburuei begira, hots, zerbitzu
sozial unibertsal, publiko eta kalitatekoak defendatzeko eta bestelako jen-
darte eredua eraikitzeko, non pertsonak merkatua baino garrantzitsuago-
ak diren eta langileak kapitala baino garrantzitsuagoak. 



A
6

1.1. ONGIZATE ESTATUA.

Ongizate Estatuaren sorrera, mobilizazio sozialei esker lortutako konpromiso his-
toriko, sozial eta politikoaren emaitza da. Bere ezaugarrietako bat babes sozialeko
sistema finkatzea da, osasun, hezkuntza eta pentsioen alorrean sistema publikoak
garatzearen bidez, lan-merkatutik baztertutako sektoreei laguntzeaz batera.

Espainiar estatuan, sistema horren eraketa berandu iritsi zen. 80ko hamarkadatik
aurrera hasi zen beste herrialde batzuetan aspalditik funtzionatzen zuenaren itxu-
ra hartzen. Era horretan, Ongizate Estatuaren hiru zutabeetaz hitz egiten hasi zen:
osasuna, hezkuntza eta pentsioak.

1.2. ZERBITZU SOZIALAK.

Eremu honetan, 80ko hamarkadara arte, ekimen oso sakabanatuak aurkitu ditugu:
- Gehienbat erakunde erlijiosoek zuzendutako ekimenak (Caritas), kongregazio
erlijiosoek kudeatutako asiloak eta ongintza. Hau da, izaera asistentzialeko eki-
menak.
- Ekimen sozialak, batez ere desgaitasunen bat duten pertsonen alorrean; eragi-
leak senideak izaten ziren, administrazioaren esku-hartzeak alor horretan zuen
hutsunea bete nahirik.
- Garapenerako nazioarteko lankidetza eta boluntariotza.

Horrenbestez, egoera hori gainditzeko asmoz, zerbitzu sozialei buruzko legeak
onartu ziren Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan, Estatuko gainerako to-
kietan bezala. Helburua babes-ekintzak abiatzea zen, besteak beste pertsonen
garapena errazteko, haien beharrak asetzeko, eta bazterketa sozialaren jatorrian
dauden faktoreak prebenitzeko eta biguntzeko.

Legegintza-ekimen horien ondorioak hauexek dira:
- Saski-naskia bilakatu dira, gainerako sistemek bere gain hartzen ez dituzten
egoera eta behar ugari bildu baitira bertan: adinekoentzako arreta, etxebizitza
eskuratzea, lan mundutik baztertuta dauden eta baliabide ekonomikorik ez du-
ten pertsonak, desgaitasunak dituzten pertsonak, tratu txarrak pairatzen dituz-
ten haurrak,…
- Ez dute izaera unibertsalik, zerbitzu sozialak premia larrian dauden pertsonen-
gana soilik zuzentzen direlako; izaera asistentzialista erakusten dute, eta ba-
tzuetan diskrezionala ere bai. 
- Ondorioz, zerbitzu sozialetara bideratzen den aurrekontuak argi erakusten du
bigarren mailako gaia dela, hau da, ez dela lehentasunezkoa.
- Alor publikoaren pisua oso txikia da.
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1. Aurrekariak



1.3. ONGIZATE ESTATUAREN “LAUGARREN ZUTABEA”
DERITZANA.

Azken urteotan, zerbitzu sozialei dagokienez diskurtso berria entzuten ari
gara administrazioen ahotik. Horren guztiaren atzean, bi gai aurkitzen ditu-
gu:

- Aldaketa soziologikoak, hala nola emakumeak soldatapeko lan mun-
duan sartu izana, biztanleriaren zahartzea eta iraupen luzeko mendeta-
sunen agerpena, lan-prekarietatea, pobrezia-poltsak –etengabe haz-
ten ari batira-, familia barneko gatazken inpaktuaren igoera, familiari
eta jaiotzari buruzko politikak, etxebizitzaren arazoa, immigrazioa, in-
darkeria matxistaren ondorioak… Azken batean, behar- edo gatazka-
egoeretan dauden pertsonen kopuruak gora egin du, zerbitzu sozialen
arreta jasotzen zuten talde tradizionaletatik haratago. 

- Aplikatzekoa den europar araudiaknolabaiteko homologazioa dakar
zerbitzu sozialen alorrean, eta horrek legeak aldatzera, eguneratzera
eta molde europarretara egokitzera behartzen du. Zeintzuk dira euren
araberako doikuntza exijitzen duten molde horiek? Funtsean, nagusi -
tzen den ikuspegi neoliberala zerbitzu sozialei aplikatua:

- Estatua eta administrazio publikoek nahiago dute politika sozialen
aplikazioa merkatuan oinarritutako prestazio bat izatea, eta hor ira-
bazi-asmoa duten enpresek ere parte hartzea.

- Estatuak eta administrazio publikoek rol bermatzailea jokatu behar
dutela eta haien zeregin bakarra behar indibidualak asetzea dela
esaten bada ere, kontua da hori aurrekontu-asignazioaren mende
dagoela, zerbitzu publikoen irizpide merkantilistaren mende hain
zuzen ere.

Eskubide sozial berrien koartadaren atzean, aldarrikatzen den eskubide
subjektiboaren atzean, salatu beharreko planteamendu guztiz maltzurra
ezkutatzen da.

Gizarte-ongizatearen erantzukizuna pertsonaren eskuetan uzten da soilik.
Izan ere, Estatuaren eta administrazio publikoen zeregin bakarra zuzene-
ko laguntza ekonomikoak ematea da, jendeak bere arazoak konpondu di -
tzan, ahal edo nahi duen moduan; edota, ekimen pribatuaren sarrera erraz-
tea, lehiaketa publikoen bitartez, lehiaketen xedea betetzen ote den kon-
trolatu gabe, zerbitzuen kalitatea kontrolatzeari uko eginez, pertsonen on-
gizatea zaindu gabe, beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide
teknikoak segurtatu gabe… 

Testuinguru horretan, zutabe hori konfiguratzera zuzendutako Lege ba -
tzuk onartu dira.
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Estatuko legea da eta autonomia pertsonala bultzatzea, eguneroko bizimoduaren
funtsezko jarduerak gauzatzeko zailtasunak dituzten pertsonen beharrak asetzea
(higienea, arropa, janaria, laguntasuna…) du helburu. 

Eskubide subjektibo berri bezala planteatzen da: mendetasun-egoera aitortzen
denean (izan daiteke mendetasun handia, larria edo apala), pertsonari eskubide
hauek aitortzen zaizkio:

- Prestazio multzo bat, dela legeak lehentasunezkotzat jotzen duen zerbitzumul -
tzo bezala: telelaguntza, etxeko laguntza zerbitzua, eguneko zentroa, egoitzak. 

- Dela prestazio ekonomiko bezala, familia-inguruneko zaintzengatik edo kan-
poko zerbitzuren bat kontratatzeagatik. Horren asmoa da familia-inguruneko
emakumeak izatea –orain arte bezala- zaintza-lanak beren gain hartzen dituz-
tenak, edo kanpo-kontratazioetara jotzea, kasu gehienetan emakumeak bal-
dintza prekarioetan hartuz, nahiz eta legeak dioen egoera horiek salbuespenak
izan behar direla.

Estatuko lege honek estatu osoan nahitaez bete behar diren gutxieneko puntu ba -
tzuk planteatzen ditu: balorazioaren baremoa, laguntza ekonomikoak eta ordain-
keta konpartitua; azken horrek ezartzen du zenbateko ekarpena egin behar duen
pertsona bakoitzak zerbitzu jakin batzuk eskuratzeko.
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2. Mendetasunaren legea



Lehenik Nafarroan eta gero Euskal Autonomia Erkidegoan onartutako zer-
bitzu sozialei buruzko legeek ideia berdinak jasotzen dituzte, funtsean, eta
bat datoz lehen esan dugunarekin:

- Asmoa da zerbitzu sozialen sistema eratzea, titulartasun publikoko eta
pribatuko programa eta ekipoekin.

- Haren jarduerak askotarikoak dira: bizi-kalitatea eta autonomia pertso-
nala hobetzea, kohesio soziala bilatzea, bazterketa prebenitzea, men-
detasunetik ondorioztatzen diren beharrei erantzutea …

- Zerbitzu sozialak eskuratzeko eskubide unibertsala bermatu nahi da,
Administrazioei exijitu ahal zaizkien prestazioak sartuta. Gainera, pres-
tazio horiek auzitegien aurrean eskatu ahal izango dira, azkeneko au-
keran.

- Eskubide eta betebeharrei buruz hitz egiten da, egoitza-zerbitzuak era-
biltzen dituzten pertsonenak barne; adibidez: egiazko informazioa ida -
tziz jasotzeko eskubidea, arretarako plan indibiduala izatea, erreferen -
tziazko profesionala aukeratzea, partaidetzarako eskubidea, intimitate-
rako eskubidea, geldiarazte-praktiken edo tratamendu farmakologiko-
aren mende ez egoteko eskubidea, medikuek hala agintzen ez badute
eta ikuskapenik gabe …

- Toki erakundeen titulartasunekoa den oinarrizko zerbitzu sozialen egi-
tura, sistemara sartzeko ate gisa; eta beharren tipologiaren arabera es-
pezializatutako zerbitzu sozial batzuk, lurraldean sakabanatuta (udale-
rrian, eskualdean…).

- Gobernuaren, aldundien eta toki erakundeen finantziazioaz gain, zer-
bitzu sozialak erabiltzen dituzten pertsonek prestazio jakin batzuen za-
ti bat ordainduko dute, beren ahalmen ekonomikoaren arabera.
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3. Zerbitzu sozialen lege berriak
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Zerbitzu sozialen karteran, Nafarroako edo EAEko administrazioek gutxienez es-
kaini behar dituzten prestazioak biltzen dira, hau da, administrazio horien erantzu-
kizuna diren eta gutxienez eskaini behar diren prestazioak.

Horrenbestez, kartera horretan sartzen dira bai Mendetasunaren Legetik ondo-
rioztatzen diren prestazioak eta zerbitzuak eta bai Zerbitzu Sozialen Legeetatik on-
dorioztatzen direnak. Era horretan, badira prestazio bermatuak, eskubide subjek-
tibo bezala exijitu daitezkeenak, eta bermatu gabeko prestazioak, aurrekontua
egonez gero soilik exijitu ahal izango direnak. 
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4. Zerbitzu sozialen kartera



5.1. POLITIKA SOZIALAREN IKUSPEGI INTEGRATUA.

Gizarte-ongizateari edo politika sozialei ez zaie zerbitzu sozialetatik soilik
heldu behar.

Politika sozialen helburua duintasunez bizitzeko eskubidea bermatzea da,
bai pertsonei eta bai kolektiboei, eta horretarako euren bizi-beharrak ase
behar dituzte. Horregatik, politika sozialak erreferentziazko esparrua izan
behar du eta euskal Administrazioaren egiturak eta sistemak bertan koka-
tu behar dira: hezkuntza, osasuna, enplegua, etxebizitza, gizarte seguran -
tza, zerbitzu sozialak. 

Hau da, gizarte-ongizatearen sustapena helburutzat duen sistema: pertso-
nen gaitasunak eta aukerak garatzea, bizi-baldintza duinak izatea ahalbi-
detzen dieten baliabideak eskuratzea eta kontrolatzea xedetzat hartuta,
hori eragozten duten gizarte- eta genero-desberdintasunak ezabatuz.

5.2. EUSKAL ZERBITZU SOZIALEN SISTEMA. 

Planteatzen dugun zerbitzu sozialen sistemak bizitza duin eta autonomoa
izateko baldintzak bermatu behar dizkie pertsona guztiei, elkarren osaga-
rri diren hiru jardunbideren bitartez:

5.2.1. Diru-sarreren bermea.
- Soldata diferitutik datozen diru-sarreren bermea, pentsio formakoa, kali-
tateko enpleguaren ondorioz sortua. 
- Diru-sarrera nahikoen bermea pentsio kontributiboen sistema publikora
ezin iritsi daitezkeen pertsonentzat, hau da, beren lan-bizitza etxeko eta
zaintzako zereginetan emateagatik sistema horretara ezin iritsi daitezke-
en pertsonentzat.
- Oinarrizko errenta pobreziaren mugaren gainetik, lanposturik edo pen -
tsio nahikorik ezin lortu dezaketen pertsonentzat.

5.2.2. Zerbitzu sozial publiko, unibertsal, doako eta kalitatekoen
sarea.

Zerbitzu sozial publikoak:
- Zerbitzu publikoen titulartasuna eta haien prestazioaren kalitatearen
erantzukizuna publikoak izan behar dira.
- Zerbitzu horien kudeaketa komunitatearekin konpartitu behar da.
- Irabazi-asmoa duten enpresak zerbitzu sozialen prestaziotik kanpo utzi
behar dira.
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Zerbitzu sozial unibertsalak:
Zerbitzu sozialen unibertsaltasunaren etengabeko aldarrikapenak ez du inolako
zerikusirik hori gero gauzatzearekin. Bai Estatuak eta bai autonomia erkidegoeta-
ko gobernuek diseinatu eta aplikatzen dituzten politika publikoek zerbitzu sozia-
len izaera asistentziala betikotzen dute. 

Prebentzio edo sustapen izaera duten zerbitzuak eskaini beharrean, aurrekontu-
partida da kartera determinatzen duena. Hortaz, benetako unibertsaltasuna ber-
matzen duten tresna juridikoak behar dira, unibertsaltasun hori ez dadin egon bal-
dintza eta betekizunen mende. Hau da, pertsona guztiak hartu behar dira zerbitzu
sozialen hartzailetzat, eta ez pertsonen kategoria batzuk soilik.

Doako zerbitzu sozialak: 
Zerbitzu sozial publikoak, aurrekontu publikoen bidez finantzatuak. Doakotasuna
da bermerik onena unibertsaltasunaren baldintza lortzeko.

Finantziazio-eredu egonkorra, gorabehera politikoen gainetik bidea ematen due-
na prestazioak eta zerbitzuak segurtatzeko. Hau da, oraingo zerga politika alda -
tzeko beharra planteatzen dugu, progresibotasun-neurriak txertatuz zergetan, iru-
zur fiskalaren kontra borrokatuz eta erreforma fiskalek ezabatutako zerga jakin
batzuk berreskuratuz, hots, ondarearen eta dirutza handien gaineko zergak. 

Zerbitzuen ordainketa konpartitua gaitzestea, horrelako praktikak zeharkako zer-
gak baitira. Ongizatearen hiru zutabeetan, inon ere ez da errentari eta ondareari
lotutako ordainketa konpartituko formularik aurreikusten.

Kalitateko zerbitzu sozialak:
Lan-baldintza duinak: 
Zerbitzu sozialen kalitatea lan-baldintza egokiak ezartzearen mende dago, neurri
handi batean. Zerbitzuaren merkantilizazioaren eraginez, lana ekoizpenaren kos-
tu hutsa kontsideratzen da, eta horrek lanaren prekarizazioa dakar berekin, eta
baita zereginen metaketa, zerbitzuetako pertsonalaren ratioen jai tsiera eta des-
kualifikazioa ere.  

Zerbitzu sozialen sare publikoak beren lana gauzatzeko prestakuntza eta egon-
kortasuna dituzten pertsonak behar ditu. Horretarako, euskal zerbitzu sozialen
araudiak elementu hauek hartu behar ditu: zerbitzuetako langileen kontratazio pu-
blikoaren eredua, pribatizatutako zerbitzuak publifikatzeko prozedura eta lan-bal-
dintzak parekatzeko eta homologatzeko bideak.

Gure lehentasuna zerbitzuen sare publiko bat eratzea denez, pribatizazioa gai -
tzesten dugu eta lehentasuna eskatzen dugu zerbitzuen sare publikoa garatzeko.
Eta, gaur egun izaera pribatuko erakundeak daudenez, gure errebindikazioa en-
presa horietako langileen lan- eta soldata-baldintzak sare publikoko langileen bal-
dintzekin homologatzea da. Halaber, zerbitzuen plangintza eta gauzapena irizpi-
de publikoen mende egotea exijitzen dugu.

Parte-hartze soziala.
Euskal zerbitzu sozialen araudia garatzean, zerbitzuen ebaluazioa eta gizarte-
kontrola hartu behar dira kontuan; bestalde, eredua deszentralizatua izan behar
da, udaletan oinarritua; eta, azkenik, partaidetza-organo bat eratu behar da, hel-
buru horiek gauza daitezen.Ko
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Eskatzen duguna ez da aurretik hartutako erabakiak apainduko dituen
euskarri formal hutsa, baizik eta politika publikoen eta haien jardute-tres-
nen garapena adostuko eta ebaluatuko duen organo bat, sindikatuen iritzia
kontuan hartuta. Eragile sindikal eta sozialen partaidetza erreal eta efekti-
boa bermatu behar da.

Zentroetako autogestioan oinarritutako kudeaketa soziala, hots, zentroeta-
ko gestioa erabiltzaileen eta langileen eskuetan uzten duena.

Zerbitzu sozialen deszentralizazioa.
Zerbitzuak beren errealitate hurbilenera eraman behar dira; hots udale-
rrietara. Jardute-irizpideak bateratzea eta antolakuntza eta partaide tza
deszentralizatzea planteatzen dugu. Udalei finantziazio nahikoa ematea,
haiek baitira eskaria jasotzen duten lehenengo erakundeak. Gaur egungo
araudiek desberdintasunak sortzen dituzte, bai lurraldeen artean eta bai
landa-eremuen eta metropoli-eremuen artean, eta horrek desberdintasu-
nak sortzen ditu pertsona erabiltzaileen artean, zerbitzuak eskuratzeari
dagokionez. 

Prestazioen kartera nahikoa eta irekia.
Eskari errealei erantzuten dien kartera bat eratzea, bai alor prebentiboan
eta bai arretaren alorrean; gainera, erabiltzaileei aukera eskaini behar zaie
jakiteko zer prestazio eta zerbitzu eskura ditzaketen.

Gastu publikoa.
Aurrekontuen bidezko finantziazioa handitzea. Gastu soziala handi tzea,
Europako batez bestekoarekin parekatuz, zerbitzuen eskaintza publikoa
jendartean dagoen eskariari egokitzeko helburuarekin. 

Zerbitzu sozio-sanitarioak euskal osasun sare publikoan sartzea.

5.2.3. Arautzeko eskumen-ahalmen osoa.
Zerbitzu sozial publikoen sistema eratu ahal izateko, botere publikoek be-
har bezainbeste neurri hartu behar dituzte osoko arautze-ahalmena izan
dezagun alor horretan; halaber, neurriak hartu behar dituzte haien plan-
gintza eta finantziazioa euskal instituzioen eta Euskal Herriko gehiengo
sindikal eta sozialen eskuetan egon dadin.

Horrenbestez, arau-esparru propioa izan behar dugu kalitateko zerbitzu
publiko unibertsalen sare publikoa arautu ahal izateko, sare horren bidez
pertsonen aukera-berdintasuna, arreta eta ongizatea bermatzeko eta he-
rri honek dituen beharrak asetzeko. 
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