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Aurkezpenaren egitura

1. Inklusiorako V. Euskal Planaren aurrekariak eta prozesua

2. Beharren diagnostikoa: elementu nagusiak

3. Plana egiteko oinarrizko irizpideak

4. Lehentasunezko erronkak eta espero diren emaitzak

5. Ardatzak eta helburuak

6. Ebaluazioa eta gobernantza

7. Hurrengo urratsak



• Inklusiorako lau plan autonomiko, 2003az geroztik, hainbat

iraunaldi eta izen dituztenak.

• Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko egungo Legearen

arabera, planaren helburua da “bazterketa-egoeran dauden

pertsonak inklusiorako administrazio eskudunen jarduera

bideratu behar duten esku hartzeko eta jarduteko ildoak eta

jarraibideak modu koordinatu eta orokorrean biltzea”.

Aurrekariak eta egiteko prozesua



• Plana egitea Inklusiorako Erakunde arteko Batzordeari

dagokio. Batzorde horretako kide dira Eusko Jaurlaritzako bi

sail, hiru Foru-Aldundiak eta udalen ordezkaritza bat.

• V. Plana egiteko kontuan hartu dira:

• IV. Planaren ebaluazioaren emaitzak

• 2021eko abenduan egindako oinarrien dokumentuari

egindako ekarpenak

Aurrekariak eta egiteko prozesua



• 2022ko uztailean, lehen zirriborroa egin zen, eta ekarpenak

jasotzeko prozesuari ekin zitzaion. Bertan, Elkarrizketa Zibilaren

Mahaia osatzen duten erakundeek, Inklusiorako Euskal

Kontseiluak eta Inklusiorako Erakunde arteko Batzordeak parte

hartu dute.

• Gaur egun bigarren zirriborroa garatzen ari da, ekarpen

horietako asko biltzen dituena, eta azaroaren hasieran Planaren

behin betiko bertsioa onartzea aurreikusten dugu, Inklusiorako

Euskal Kontseiluaren nahitaezko txostenaren ondoren.

Aurrekariak eta egiteko prozesua



Legeak dio planak eduki behar dituela:

 Beharren diagnostikoa

 Helburuak, ardatz estrategikoak eta ekintzak

 Ebaluazio sistematiko eta jarraituaren mekanismoak

 Memoria ekonomikoa

Aurrekariak eta egiteko prozesua



• Gero eta gehiago dira gizarte-bazterketa larriko egoerak,

euskal biztanleen %9ri eragiten diotenak.

• Pobrezia larriko egoerak hazi egin dira, biztanleriaren %6,1i

eragiten diotenak (2008an baino bi aldiz gehiago), BPGa

handitu arren.

• Desberdintasun-tasak hazi egin dira, %20 pobreenaren

diru-sarrerak gainerako %80koak baino askoz gutxiago

hazi direlako.

Diagnostikoaren datu nagusiak



• Jarduera- eta okupazio-tasei eutsi zaie, eta langabezia-tasak

murriztu egin dira, COVIDak eragina izan arren.

• Etxebizitza-eskaera murriztu egin da, baina etxebizitza

erosteko eta alokatzeko prezioak igo egin dira.

• Etxegabetze kopurua murriztu egin da, baina, itxuraz,

etxegabetasun egoerek gora egin dute.

Diagnostikoaren datu nagusiak



• Osasunari, heriotza-tasari eta hezkuntza-emaitzei lotutako

desberdintasun sozioekonomikoek bere horretan diraute.

• Ezgaitasuna, generoa, adina eta jatorria oraindik ere arrisku-

faktoreak dira pobreziari eta bazterketari dagokienez.

• Etorkinen kopurua hazi egin da 2015etik, baina pandemiak

migrazio-fluxuak moteldu egiten ditu.

Diagnostikoaren datu nagusiak



V. Euskal Plana inklusiorako politika publikoetan aldaketa

garrantzitsuak planteatzen diren testuinguruan garatzen da:

 IMV eta LSVGII berriaren onespena

 Enpleguaren Euskal Legearen aurreproiektua

 Etxebizitzaren aldeko Itun Soziala onartzea

Aldaketak politika publikoetan



 Hezkuntzari buruzko Legearen

aurreproiektua;

 Gizarte Zerbitzuen II. Plan Estrategikoa.

 Energia Kontingentziaren Plana;

 Erronka demografikorako estrategia;

 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako

Legea aldatzea.

Aldaketak politika publikoetan



• Erakundearteko eta dimentsio anitzeko ikuspegia.

• Plana trakzio-gaitasuna edo ahalmen eraldatzailea duten

proiektu edo jardueretan ardaztea

• Izaera estrategikoa eta orientatzailea eta, aldi berean,

operatiboa.

• Dinamikoa eta malgua, egoeraren arabera helburu eta neurri

berriak sartzeko irekia.

• Ebaluazio- eta berrikuntza-jarduerak bultzatzea eta Planaren

gobernantzarako egiturak sendotzea

Planaren oinarrizko irizpideak



• Esparru estrategikoa, lehentasun komunak, helburuak eta

gomendioak dituena, inklusiorako politiketan parte hartzen

duten eragile guztien politikak bideratzeko.

• Bi plan operatibo (23/24 eta 24/25), administrazio publikoek

eta hirugarren sektoreak sustatutako berariazko jarduera eta

proiektu bultzatzaileak dituztenak.

• Lan eta Enplegu Departamentuak berariazko finantzaketa

lerro bat eratuko du, V. Inklusiorako Euskal Planaren

esparruan proiektu eragileak abian jartzea sustatzeko.

Planaren artikulazioa



Lehentasunezko erronkak eta espero

diren emaitzak

Planak 40 erronka eta 32 emaitza aurreikusten ditu, eta hauek

lortzeko ahalegina egin behar da:

• Gizarteratzearekin zerikusia duten politiketan gertatu behar

diren aldaketa eta aurrerapen nagusiak adostasunez

lehenestea.

• Gizarteratzearekin zerikusia duten alderdi guztiei

dagokienez, euskal biztanleen egoeran egin behar diren

aldaketen definizio adostua.



Lehentasunezko erronkak eta espero 

diren emaitzak

Espero diren emaitzak:

• Prestazio sistemaren eraginkortasuna areagotzea: diru-

sarrerak bermatzeko prestazio ekonomiko guztien oinarrizko

pobrezia murrizteko gaitasuna handituko da.

• Langabezia murriztea: emakumeen eta gizonen artean

langabezia-tasak murriztuko dira, bereziki iraupen luzeko

langabeziari lotutakoak.



Lehentasunezko erronkak eta espero 

diren emaitzak

• Enpleguko pobrezia murriztea: lan-pobreziaren tasa

murriztuko da, bai emakumeentzat, bai gizonentzat, bai eta

DBEren esparruan enplegurako pizgarrien sisteman sartzen

diren soldata txikiko biztanleen ehunekoa ere.

• Etxebizitzako gehiegizko gastua murriztea: bere

errentaren %40 baino gehiago etxebizitza-gastuetarako

erabili behar duen biztanleriaren portzentajea murriztuko da.



Lehentasunezko erronkak eta espero 

diren emaitzak

• Egoitzako bazterketa larria murriztea: egoitza-bazterketa

larrian dauden pertsonen kopurua murriztuko da (kalean,

aterpetxeetan eta egonaldi laburreko zentroetan dauden

pertsonak).

• Etxebizitzarako eskubide subjektiboa gauzatzea: sustapen

publikoko alokairuko etxebizitzetan bizi diren pertsonen kopurua

handituko da, baita etxebizitzaren prestazio ekonomikoa

jasotzen duten pertsonen kopurua ere.



Lehentasunezko erronkak eta espero

diren emaitzak
• Gizarte-zerbitzuek gizarte-bazterketaren arloan jarduteko duten

gaitasuna indartzea, eta gizarte-bazterkeriarekin zerikusia duten

zerbitzuen estaldura lurralde historiko bakoitzean EAEko batez

besteko estalduraren %85 izatea.

• Pobrezia energetikoari aurrea hartzea, pobrezia energetikoko

egoerak jasaten dituzten biztanleen ehunekoa murriztuz.

• Hilkortasunari, hautemandako osasunari, gaixotasun kronikoen

prebalentziari eta osasun mentaleko egoerari dagokienez,

osasunean dauden desberdintasunak prebenitzea errenta-maila

desberdineko lurraldeen artean eta maila sozioekonomiko

desberdinetako pertsonen artean.



Oinarrizko bost ardatz

1. ardatza. Herritartasun-eskubideak eskuratzea: enplegu-

politiken irismena zabaldu eta diseinua hobetzea, diru-sarrerak

bermatzea, gizarte-zerbitzuak, hezkuntza, osasuna eta etxebizitza,

herritar guztiei eta, bereziki, gizarte-bazterketako egoeran edo

arriskuan dauden pertsonei erantzun egokia emateko.

2. ardatza. Desberdintasuna murriztea: sexuaren, adinaren eta

pertsonen jatorriaren arabera gizarte-eskubideak eskuratzeko sortzen

diren era guztietako arrailak murrizteko konpentsazio-politikak

garatzea.



Oinarrizko bost ardatz

3. ardatza. Berrikuntza, koordinazioa, artikulazioa eta

gobernantza: berrikuntza sustatzea zerbitzuak ematean eta

politikak antolatzean, sektoreen arteko koordinazioa hobetzea

eta inklusiorako politiken arloan esku hartzen duten eragileen

artikulazio hobea bermatzea.

4. ardatza. Erantzunkidetasuna, parte-hartzea, aktibazio

komunitarioa eta sentsibilizazioa. Herritar guztiek

inklusiorako politiketan duten erantzunkidetasuna bultzatzea,

bazterketa-egoerei ematen zaizkien erantzun komunitarioak

indartzea eta pobrezia, bazterketa eta desberdintasun-egoerei

buruz herritarrak sentsibilizatzea.



Oinarrizko bost ardatz

5. ardatza. inklusiorako politikak lurraldeka banatzea.

Lurraldean txertatzeko politikak artikulatzea, tokiko eta

eskualdeko ekintza-sareak garatuz eta premia sozioekonomiko

handienak dituzten udalerri eta auzoen beharrizanetara

bereziki bideratutako politikak aplikatuz.



Ebaluazioa, jarraipena eta gobernantza
• Planaren ebaluazioaz, jarraipenaz eta gobernantzaz arduratzen diren

erakundeak Lan eta Enplegu Departamentua eta Inklusiorako Erakunde arteko

Batzordea dira. 

• Horretarako, honela artikulatuko dira:

• Jarraipen Batzordea, Lan eta Enplegu Departamentuko, Erakunde arteko

Batzordeko eta Kontseiluko ordezkariekin.

• Urteko jarraipen txostenak

• Bazterturik dauden pertsonek parte hartzeko mekanismoak

• Pobrezia-, bazterketa- eta desberdintasun-egoeren segimendua egiteko

adierazleen aginte-taula

• Azken ebaluazioaren txostena.



2022an egin beharreko urratsak

1. Estrategiaren zirriborro berri bat egitea, kontsultatutako eragileek

egindako ekarpenak bilduko dituena.

2. Erakunde arteko Batzordeak behin betiko dokumentua prestatzea.

3. Inklusiorako Euskal Kontseiluaren nahitaezko txostena.

4. Eusko Jaurlaritzak onartzea eta Eusko Legebiltzarrera bidaltzea.

5. Lehenengo plan operatiboa egiteko prozesua (23/24). Plan horrek

jarduera espezifikoak eta Planari lotutako eragile guztien proiektu

bultzatzaileak izan behar ditu.




