EUSKADIRAKO DEMOKRAZIAREN ETA
HERRITARREN PARTE-HARTZERAREN
PARTE HARTZERAREN
LIBURU ZURI BATERANTZ

PROZESUARI HASIERA EMATEKO JARDUNALDIAREN
ONDORIOAK
2013KO ABENDUAREN 18A

Sarrera
2012-2016
2016 aldirako Eusko Jaurlaritzaren programak, Herri Administrazio eta Ogasunaren
atalean, proposatzen ditu lerro estrategiko batzuk Administrazio eraginkorra eta gardena, eta,
aldi berean, Administrazio irekia lortzera bideratutakoak.
Helburuen artean,
an, proposatzen du gardentasuna, herritarrei entzutea eta kontsulta sustatzeko
mekanismoak martxan jartzea, eta, besteak beste, jasotzen du "Euskadirako Demokraziaren
eta Herritarren Parte-hartzearen
hartzearen Liburu Zuri" bat lantzeko ekimen bat martxan jartzea, euskal
eu
gizartearekin lankidetzan, nazioartean jada badauden –Europar
Europar Batasunean batez ere–
ere
demokraziako eta parte-hartzeko
hartzeko praktika ezberdinak jasotzen dituena, Euskadiko Herri
Administrazioetan eta haientzat egokitu daitezkeenak.
Baina, zer da Liburu Zuri bat?
Liburu Zuri bat agiri bat da, politika espezifiko bati eta gizartearentzako oro har interes handiko
bati buruzko proposamen ofizial bat biltzen duena (ekintza zehatzak eta konpromisoak),
herritarren parte-hartzea,
hartzea, esaterako, eta politika horren inguruko
inguruko baterako ekintza eta ekintza
espezifikoko proposamenak barne hartzen dituena. Txostenok erabiltzen dira, batetik, arazo
bat konpontzeko edo erabaki bat hartzeko erreferentzia-txosten
erreferentzia txosten gisa , eta, bestetik, gobernuen
lehentasunak aurkezteko tresna gisa, legea sartu baino lehen; hala, Liburu Zuri bat
argitaratzeak balio du iritzi publikoak gai politiko batekiko duen giroa probatzeko, eta, gisa
horretan, gobernuak haren eragin gertagarria neur dezake.
Zer lortu nahi da Euskadirako Demokraziaren eta Herritarren
Herrit
Parte-hartzearen
hartzearen Liburu
Zuriaren lanketarekin?
Administrazio moderno batek ezin ditu bere jarduna eta gaitasuna zerbitzuak arautzera eta era
eraginkorrean ematera soilik mugatu; aitzitik, herritarren galdeei erantzuna emateaz eta bere
kudeaketa moduaz
az eta lortzen dituen emaitzez kontuak emateaz ere arduratu behar du.
Eskubideak dituzten herritarrek konpromisoak hartzen dituen Administrazioa behar dute, eta,
beraz, Jaurlaritzatik interakzio-prozesu
interakzio prozesu bat martxan jarri da, inplikatutako aktoreekin eta
adostasunaren
ostasunaren gainean eraikitzeko oinarrizko premisarekin. Prozesu horretan, alderdiek
konpromisoa hartzen dute elkarrekin zerbait eraiki eta ikasteko, izan ere, taldearen lana
lankidetzan eta komunikazioa eta negoziazioa prozesuko faktore-giltzarri
faktore giltzarri gisa aintzat
ain
hartuz
egiten bada soilik lor baitaiteke eraiki eta ikasi beharrekoa.
Euskadirako Demokraziaren eta Herritarren Parte-hartzearen
Parte hartzearen Liburu Zuri honen lanketarekin,
Eusko Jaurlaritzak bi helburu ditu: lehenik, herritarrengan sinesgarritasuna sortzea abiarazi
duen moduko prozesu bat martxan jarriz, erakusten duena Jaurlaritzari egiazki interesatzen
zaiona herritarrek gaietan eta erabaki publikoetan parte hartzea dela, eta, bigarrenik, haren
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eraginkortasunean konfiantza handiagoa sortzea, Euskadiko herritarrekin
rekin konfiantzakonfiantza eta
tolerantzia-giroa
giroa sortuz eta sustatuz.
Bestalde, Jaurlaritzak espero du euskal herritarrek erantzukizunez jokatuko dutela partehartzeko eskabideetan, haien eskubideez baliatuz eta haien betebeharrak haien gain hartuz,
eta, era berean, errespetu-- eta hurbiltasun-egoerak eta Administrazioarekiko herritarren
konpromisoa ere sortuz.
Abiarazi den proiektuak nahi du aktore sozial ezberdinekiko harremanak birpentsatzea
(herritarrak eta elkarte-sareak,
sareak, politikariak, teknikariak, interes-taldeak),
interes ldeak), horiek lidergo
partekatu bat sortzera orientatuz. Dena den, horrek ez du esan nahi politikarien, teknikarien
eta herritarren rolak, erantzukizunak eta eskubideak nahasi behar direnik. Proposatzen den
prozesuaren formulazioan eta aplikazioan, ahalik eta pertsona eta erakunde gehien txertatu
nahi dira. Horren ondorioz, gardentasun handiagoa eta parte-hartzaile
parte hartzaile guztien erantzukizunerantzukizun
hartze handiagoa izango da.
Baina, gainera, lortu nahi dena da jardueren eta konpromisoen agiri bat, gure errealitate
instituzionalera,
stituzionalera, sozialera, kulturalera eta linguistikora, gure esparru juridikora eta parte-hartze
parte
sozialean eta komunitarioan dugun ibilbidera egokitua. Agiri teoriko eta kontzeptual bat da,
baina Liburu Zurian aurreikusten den ekimen bakoitzerako neurri eta jarduera zehatzak ere
badituena, eta "jarduerara bideratua eta jarduera zehatzekin".
Azkenik, eta abiarazi dugun prozesuarekin hauek ere lortu nahi ditugu: sustatzea eragileeragile
giltzarriak eta oro har herritarrak parte-hartzearen
parte hartzearen bidez ahalduntzea, parte-hartzea
part
herritarren ikasprozesu gisa ulertuta, eta herritarrekin; konplizitateak eta sinergiak sortzea
erantzukizun partekatuko balore publikoa sortzeko ikuspegitik lanean ari diren eragileen
artean, eta adieraziak partekatzea eta ikuspegi eta hurbilketa dibergenteak erakustea, baina
emaitza hobeak lor daitezela ahalbidetzeko gutxieneko izendatzaile komun batekin.
Liburu Zuriaren eraikuntzarako ekarpen eta eztabaida guztiak Eusko Jaurlaritzaren IREKIA
plataforman eskuragarri izango dira eta era berean, prozesuan
prozesuan zehar martxan jarriko diren
internet bidezko eztabaidetan parte hartzeko aukera izango da ere hurrengo estekan:
http://www.irekia.euskadi.net/eu/debates/946
http://www.irekia.euskadi.net/eu/debates/946-euskadiko-demokraziari-eta-herritarren
herritarren-partehartzeari-buruzko-liburu-zuria
zuria
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Prozesuaren hasiera
Joan den abenduaren 18an abiarazi zen Euskadirako Demokraziaren eta Herritarren ParteParte
hartzearen Liburu Zuria lantzeko prozesua.
Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justiziako sailburu den Josu Erkorekak Liburu Zuri
hau prestatzeko erronka jaurti zien herritarrei, 130 bat lagun eta herritarrengandik
eratorritako hainbat erakunde bildu ziren jardunaldi parte-hartzaile
parte hartzaile batean, herritarren eta
herri-erakundeen parte-hartzean
hartzean adituak denak ere.
Irekiera hitzaldian, arduradun politikoen konpromiso argia
argia jarri zuen abiapuntu gisa sailburuak,
eta, ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak demokrazian eta herritarren parte-hartzean
parte hartzean sakontzeko
duen konpromiso irmoa adierazi zuen, erregenerazio-politikoko
erregenerazio politikoko prozesu baten lider izanez eta
elkarrizketa- eta gardentasun-printzipioa
gardentasun printzipioa biziberrituz. Herritarrekiko elkarrizketa-prozesua
elkarrizketa
arazoei heltzeko, entzuteko eta irtenbideak partekatzeko, eta baita gardentasun-prozesua
gardentasun
ere,
herritarrek uneoro politika publikoei buruzko informazioa izan dezaten, autokritikatik eta
umiltasunetik,
unetik, etengabe hobetzeko espirituarekin.
Era berean, Joaquim Brugué partaidetzan adituak prozesuari hasiera emateko hitzaldi bat
eman zuen “Herri partaidetza: hain zaila, hain beharrezkoa” izenburupean eta han esandakoak
5 ardatz nagusitan banatu zituen:
zitue zergatik gobernatu behar den era parte-hartzailean,
hartzailean, zer da
partaidetza, eredu aldaketaren beharra eta edozein prozesu parte-hartzailetik
parte hartzailetik eratortzen diren
emaitza eta etsipenak.
Jardunaldiaren baitan eta hasierako eztabaida kokatzeko, “Parte-hartzeare
“Parte hartzearen korapiloak”
izenburua duen argitalpen elektronikoaren berri eman zen. Innobasque-Euskal
Innobasque Euskal Berrikuntzaren
Agentziak bere Gobernabide i-Taldearen
i Taldearen bidez sustatutako lan honetan parte-hartze
parte
prozesuak
martxan jartzerako orduan gainditu beharreko korapilo edo arazo
arazo ohikoenak zeintzuk diren
zehazten dira. Txostena parte-hartze
parte hartze egoera errelak aintzat hartuz egina dago eta uharrak
saihesteko bidelagun izateaz gain, besteen esperientziatik, gaur egungo edo etorkizuneko
norberaren egoeraren inguruan hausnartzeko tresna
tresna ere izan nahi du. Argitalpena
eskuratzeko: http://www.innobasque.com/partaidetzakorapiloak/index.html
Egin asmo den bezalako Liburu Zuria lantzeak Euskadiren eraikuntza demokratikoan
demokrati
aurrera
egitea dakar, ezen, herritarren parte-hartzea
parte hartzea kudeaketa publikoan txertatzeak gobernuak
indartzen baititu, politika publikoak legitimatzen, aniztasun soziala sartzen, interes sozialak
agenda publikoan sartzea laguntzen, herritarrak bizitza publikoa
publikoa ordenatzeko prozesuetan
nahasten eta gizarte zibilaren funtzioa indartzen. Gizarteek ez dute etengabeko gogoeta
kolektiboa egitea eta euren ahalmena erabiltzea beste aukerarik, horrela, ikuspegi partekatu
baten bidez, herritarren komunitatea giza garapen
garapen jasangarri baten alde elkartzeko.
Eta gogoetako eta eraikuntza kolektiboko prozesu honen esparruan, prozesua bultzatzeko
lehen jardunaldi hartan, herritarren parte-hartzea
parte hartzea terminoaren inguruko "esanahiak
partekatzen" saiatu ziren. Jardunaldi hartan, bertaratutako guztiek helburu den prozesua
hasteko garrantzitsuak direla iritzitako 3 gai landu zituzten. Hauek dira, zehazki:

4

•
•
•

Zer da eta zer ez da herritarren parte-hartzea?
parte
Zer da parte-hartzea
hartzea Administrazioarentzat? Eta herritarrentzat?
Zer barne hartu behar du Liburu Zuriak praktikotasuna izateko? Azken agirirako
aurkibide baten proposamena.

Ondoren, galdera bakoitzarentzat eta bertaratutakoen arteko lankidetzaren bidez,
jardunaldian lortu ziren ondorioak eta ekarpenak aurkezten ditugu.
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1. GALDERA

Zer da eta zer ez da herritarren
parte-hartzea?

ZER DA herritarren parte-hartzea
parte
, bada, kontzeptu honi buruzko ekarpenak hiru atal
nagusitan bildu daitezke, eta hauei egiten diete aipamena:
aipamena
•
•
•

parte hartzeko beharrezko jarrerei,
bere prozesuko dimentsioari,
dimen
parte-hartzeari
hartzeari lotutako eskubide-betebehar dikotomiari.

Parte-hartzeak JARRERAREKIN oso hertsiki uztarturik dauden elementuak ditu. ParteParte
hartzeak berekin dakartza autonomia, askatasuna eta, orobat, erantzukizuna. Parte-hartzea
Parte
izatea da, beraz, nahitaezkoa da parte hartzeko / esku hartzeko / eta parte izateko beharrezko
baldintzak ahalbidetzea.
Berarekin dakar, orobat, on kolektiboaren bilaketaren aurreko jarrera irekia, borondatezkoa
eta eskuzabala, eta komunikazio handia, elkarrizketa eta entzute
zute aktiboa, informazioa eta
gardentasuna eskatzen ditu.Entzutea berez da balio bat norbanakoarentzat, baina herritarren
heldutasunaren seinale ere bada, eta parte-hartzea
parte hartzea bultzatzen du, enpatiatik egiten bada,
betiere (parte hartzeko lehenengoetariko pausu
pausu gisa ulertuz norberaren iritzia adierazteko eta
besteenak entzuteko gaitasuna).
Konpromiso eta inplikazio-maila handia ere eskatzen du herritar-zentzua
zentzua berreskuratzeko
“bezero/erabiltzaile” ikuspegiaren parean. Parte-hartzearen
Parte hartzearen bi noranzkotasuna (edo
noranzkotasun
oranzkotasun anitza) konpromiso kolektibotik soilik gauza daiteke, jardun publikoa eta
politikoa garatzeko motor gisa berau sustatzen duten erakunde batzuetatik eta errealitate
hurbilenean partaide aktibo izateaz kezkatzen eta arduratzen diren herritar batzuengandik.
bat
Horregatik, partaidetza eta hurbiltasun sentimenduak komunitatearekiko, komunitatekoa
denarekiko eraikitze partekatu bat eskatzen du lehenik, ondoren antolaketa kolektiboari
ekiteko, non pertsona guztiek euren irrikak erakuts baititzakete eta euren
euren iritziek, ideiek eta
ekintzek garrantzia dutela sentitzen baitute.
Errealitate hurbilenarekiko, haren arazo eta proiektuekiko ezagupidea konfiantza-printzipiotik
konfiantza
eta jarrera aktibo eta eraikitzailetik abiatzen da, oztopoei eta arazoei heltzeko. Finean,
Finea
gatazka aukera gisa ikustean, ezberdintasuna azpimarratzean, hazkunde pertsonal eta
kolektiboaren oinarriak finkatzen dira: parte-hartzea
parte
bizi-filosofia
filosofia bilakatzen da, aginte-eredu
aginte
baino gehiago.
Baina komunitate baten parte aktibo izateko, berau osatzen duten pertsonak prestatu behar
dira, izan ere, parte-hartzeak
hartzeak eskatzen baitu zertarako galdetzea: ez dago parte-hartze
parte
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baliotsurik eraiki nahi den horri buruzko edukirik ez bada, zeren parte hartzea
hartze etorkizuna
diseinatzea baita, iritziekin eta, batzuetan, erantzun atipikoekin.
Norbere mugak eta denarentzat erantzunik ez dugula onartzeko, umiltasuna behar da.
Edonoren gaitasuna aitortzeko, bere "kargu" edo "posiziotik" haratago balore publikoa
emateko eta parte-hartzeko
hartzeko adierazpide guztiak onartzeko. Honela, parte-hartzearekin
parte
hertsiki loturik, laguntasun zibikoa terminoarekin egiten dugu topo, berreskuratu beharrekoa
den terminoa. Aristotelesek zioenez, gizarteek aurrera egiteko, "lege eta erakunde
erakund justuak,
agintari zuhurrak eta epaile zintzoak behar dituzte, baina baita beste osagai bat ere, zeina gabe
bizitza publikoak ezin baitu funtzionatu: laguntasun zibikoa".Laguntasun
".Laguntasun zibikoa estatu bateko
partaide izate hutsagatik helburu komunak lortu behar
behar dituzten herritarren aitortza da.
Elkartzen dituen eta helburu horiek lortzen saiatzera eramaten dituen lotura bat eragiten du
horrek, ezberdintasun legitimoak errespetatuz eta neurri bakarrarekin neurtu gabe, betiere.
Herritartasun kontzeptu unibertsal batetik abiatzen da, beraz, zeinetan herritarrak baitira
parte-hartzearen
hartzearen oinarri. Parte-hartzea
Parte hartzea da pertsona zaurgarriak "herritar" horren parte gisa
aintzat hartzea; pertsona horiek ez dira zerbitzuen jasotzaile edo onuradun soilik, gizartearen
aktore ere badira. Interes berdintsuak dituzten pertsonak dira (ez interes komunak, izan ere,
komunek parte-hartzea
hartzea urruntzen baitute), elkarrekin erabakitzeko konpromisoa partekatzen
dutenak, inor baztertu gabe.
hartzeaPROZESU bat ere bada. Lehen aipatu bezala, prozesu batek
Baina, gainera, parte-hartzea
inklusiboa izan behar du, espazioa eta ahotsa emanez pertsona guztiei, egon daitezen eta
eraginkorrak izan daitezen, aniztasun-balioa
aniztasun balioa (soziala, politika, adina, generoa...), eta, orobat,
erresistentzia posibleak txertatuz, ikuspegi partekatuetara ailegatzen saiatzeko.
Jardunaldiko ekarpenetan nabarmentzen da prozesu jarraitua eta transbertsala izateko
beharra, eta proiektu eta politikak aldatzeko gai diren jarduera iraunkorrak sortuko dituena,
esparru publikoan funtsezko presentzia izango dutenak, "une jakinetako" dinamika gaindituz
eta haren eskalagarritasuna sustatuz (prototipoekin, esperientziekin hasiko dena eredu bat
eraikitzen joateko). Dena den, eta eredu-ideia
eredu ideia honi dagokionean, zalantza batzuk sortzen dira
di
denboran eusteko duen gaitasunari buruz.
Parte-hartzea,
hartzea, beraz, harremanak, erantzunak, pertsonak... eraldatzea bilatzen duen prozesu
bat da, ez bakarrik formari dagozkion aldaketak sustatuz, baita hondoan ere, eta jarduera
politikoa indartzea laguntzen
n duen prozesu bat ere bada. Parte-hartzeak
Parte hartzeak elkarrekin eraikitzea
dakar, iritzia ematetik haratago, eta horregatik eskatzen du pentsamolde irekia eta
prozesuaren beraren eta emaitzaren arteko koherentzia handia. Eskatzen du beharrizanak
antzematea eta konplexutasuna
lexutasuna eta ziurgabetasuna kudeatzeko gaitasun handia.
“Statu quo” aldatzeko eta erronka konplexuei aurre egiteko gaitasun horrek beharrezko egiten
du parte-hartzeak
hartzeak berarekin ekartzea uztardura- edo erabaki-dimentsio bat (moldagarria izan
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daitekeena, egindako ekarpen askoren iritziz). Erabakitzeko gaitasun hori gabe, txeragabetasun
eta frustrazio handiagoa sortzen da, eta erabilera publikoaren zentzua desagertzen. Beraz,
parte-hartzeko
hartzeko prozesuak, eraldaketa-prozesu
eraldaketa prozesu gisa ulertuak, ezin dira kontsulta egitekoak
e
soilik
izan, eta parte hartzen duten guztiei eskaini behar diete aukera eta bermea eragiten dieten
erabakiak hartzerakoan gisa batera edo bestera alderdi aktibo izateko.
Ikuspegi horretatik, parte-hartzeak
hartzeak ahalduntzea ere bilatzen du, eta pertsona
pertso
herritar
bilakatzen den une gisa ulertua izan daiteke.Partekatu, erabaki... , finean, erabaki ahal izateko
espazioetan egotea, zoritxarrez, ez baita aski praktikatzen. Besteengandik ikasteko modua da,
iritzi-aldaketak
aldaketak ahalbidetzen ditu, eta, era berean, mekanismo sinplea eta eraginkorra da
ezagutza partekatzeko, oreka berrien bilaketan inteligentzia kolektiboa azpimarratzeko.
Baina, bertaratuen ustez, eraikuntza-prozesu
eraikuntza
hau erantzukizun partekatuaren eta
kooperazioaren bidez soilik gauzatu daiteke. Balio
Balio publikoa sortzeko, herritarrek erantzukizun
partekatuaren bidez ekiten diote parte-hartzeari,
parte hartzeari, botere tradizionalaren logika hausten da,
non adituari egiten baitzitzaion kontsulta. Eraldatzea bilatu nahi da fokua gizartea osatzen
duten pertsonengan ipiniz,
z, herritar-zentzua,
herritar zentzua, inguruaren eta ondasun komunaren kide
izatearen eta horiekiko konpromisoaren zentzua sustatuz. Berrikuntza publikoko prozesuek
herritarrak txertatu behar dituzte, ez soilik azken erabiltzaile gisa, diseinatzaile eta ezartzaile
gisa baizik,
zik, arazoa jasaten dutenen edo beharrizanak eta/edo irtenbideak ikusten dituztenen
ikuspegi anitzetik.Parte-hartzea
hartzea botere-banaketa
botere banaketa da, ez alde bakarreko erabakiak.
prozesu bat da, ez top down, ez bottom up,, egiazko topaketa bat eduki
Halaber, kooperazio-prozesu
nabariekin eta egiazko konpromisoarekin, eta banatua eta bi noranzkokoa behar lukeena.
Elkarrekikotasun harreman berriak eta kooperazio eredu berriak sortzea ahalbidetuko dute
jauzia ematea "mikrotik", egun gertatzen den bezala,
bezala, "makrora", hantxe baitago erronka.
Interes kolektiboak interes pertsonalari aurre egingo dion konfiantza-giroan
konfiantza giroan balio publikoko
sorkuntza partekatua gerta dadin, garrantzitsua da informazio partekatua eta gardentasuna
egotea eta baita ikuspegi kolektibo bat egotea ere (baina ez horregatik homogeneoa),
ikuspegirik kritikoenak barne hartuko dituena sormen eta kudeaketa partekatuaren prozesuan.
Dena den, parte-hartzea
hartzea gertatzeko, beharrezkoa da parte hartzen jakitea, nahi izatea eta ahal
izatea, baina, baita
ita ere, prozesu guztietan bezala, planifikatzea eta erantzutea zeri (tema), nori
(rolak), nola (metodoa), zer baliabiderekin (IKT, aurrekontua…), noiz (denborak), zergatik
(arrazoiak), zertarako (helburuak), joko-arauak
joko arauak eta konpromisoak argiki definituz prozesuan
p
zehar, eta bukaeran ere bai. Gardentasunak jasotako ideien edo proposamenen itzulketa edo
erantzuna ere barne hartu behar du.
Azkenik, eta herritarren parte-hartzearen
parte hartzearen definizioaren bilaketa honetan, parte-hartzea
parte

ESKUBIDE gisa planteatzen da, baina
b
baita BETEBEHAR bezala ere.
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Parte-hartzea
hartzea berezkoa du pertsonak, bere izaera humanoaren parte da, eta bizitzaren esparru
guztietan ematen da. "Desiratua" izan behar du, eta "eskubide" bat den heinean, posible izan
behar da pertsona ororentzat arautzea.
arautz
Beraz, eskubidea jarduera eta erabaki publikoetan parte aktibo izateko aukeraren, eta
herritarren funtsezko presentzia bermatzearen azpian dago. Baina, hain justu ere, horregatik
sortzen dira parte-hartzea
hartzea borondatezkoa izan behar den ala ez zalantzak.
zalantzak. Ezin ukatua da,
interes anitza, diziplina eta iritzia, etengabeko ikaskuntza eta erakundeen inplikazioa eskatzen
dituela. Eta hori gabe, onartu beharko litzateke baten batek parte hartu nahi ez izatea. Parte
sentitzen denak parte hartzen du, eta parte hartzea
hartzea ez parte hartzeko modu bat ere bilaka
daiteke.
Hau esanik, eta jasotako ekarpenen ondorio gisa, parte-hartzea
parte hartzea inoiz baino beharrezkoagotzat
jotzen da une hauetan, eta, gainera, egungo segiziozaletasuna espazio publikoaren
utzikeriaren eta ondasun komunen ukazioaren sorburu izan daitekeela uste da.
Parte-hartzea
hartzea jarduera publikoaren aurreko beharrezko baldintzatzat hartzen
da.Administrazioak
Administrazioak bide bat ireki behar dut herritarrekiko, klase politikoaren eta
e erakundeen
egungo aldentzea eta deslegitimazio-prozesua
deslegitimazio
ikusirik. Parte-hartzeak
hartzeak bere zentzua aurkituko
duen espazio publikoa definitu behar du, eta, jardun politikoaren esentzia berreskuratzeko,
babestu egin behar du herritarren desio eta borondateak gobernuaren
gobernuaren jardunari gehitzean,
baina pareen arteko harreman-ikuspegia
harreman
duen parte-hartzearen
hartzearen agenda baldintzatu gabe.
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ZER EZ DEN

parte-hartzea
hartzea definitzeko atalean, ekarpen nagusiak kontzeptuen laino

honetan biltzen dira:
EZ DA NORABIDE
BAKARREKOA

•
•
•
•

•

Ez da nik zer nahi dudan
galdetzea
Ez da erantzun zuzena
izatea
Ez da hondatutakoa
konpontzea
Ez da iritzia edo aholkua
eskatzea, ez iritzia ematea
ere
Ez da galderei erantzutea
soilik
Ez da beldurra izatea / nork

EZ DA MAKILLAJEEKINTZA BAT

Ez da maniobra politiko bat
Ez da manipulazioa
Ez da partiduen motibazioek
herritarrak
instrumentalizatzea
Ez da kosmetika-ariketa
ariketa bat,
erakusleiho bat...
Ez da propaganda
Ez da segiziozaletasuna
Ez da populismoa

•
•
•

•
•
•
•

EZ DA
ESPONTANEOA

EZ DA DESOREKAK
SORTZEA

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Ez da kontzesio bat
Ez da inposaketa bat
Ez da botere-erlazio
erlazio bat
Ez da delegatzea
Ez da jada hartutako
erabakiak justifikatzea
Ez da inposatzea
Ez da kontsentsuaren
bilaketa obsesiboa
Ez da noranzko bakarrekoa

EZ DA MODA
Ez da moda bat
BAT
Ez da marketina, ezta
publizitatea ere
Ez da iritzi-kultura
Ez da prozesu elitista bat
Ez da administrazioak
sortutako zerbait
Ez da (soilik) demokrazia
zuzena, ezta biltzar bat ere
Ez da inoren jabetzakoa,
zakoa, ez
inongo partidu politikorena
ere
Ez da burokrazia, ez dira
izapideak
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•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

Ez da araurik gabeko prozesua
Ez da jarduera zehatz eta
puntual bat
Ez da zentzua eta mugak argi
ez dituen prozesu batean
sartzea
Ez da itxaropen faltsuak
sortzea

EZ DA GAUZA
Ez da sinplea, konplexua da
SINPLE BAT
Ez dira monosilaboak,
elkarrizketa, iritzia eta
kontrasteak eskatzen ditu
Ez da helburu bat, bide bat
da Baina ez da bide huts bat
ere: filosofia bat da
Ez da gomita abstraktu bat,
gutxi definitua
Ez da azken emaitza,
hausnarketa prozesu bat da
Ez da helburu bat, helburu
horretara nola heltzen garen
baizik

2. GALDERA:

Zer
da
parte
parte-hartzea
Administrazioarentzat?
Eta herritarrentzat?

ADMINISTRAZIOARENTZAT
Jardunaldian bildutako ekarpenak balioetan, jarreretan, Administrazioaren

IZATEAN bertan

dakartzan eraldaketen inguruan dabiltza, eta baita parte-hartzeak
parte hartzeak Administrazioaren

EGITEKOETAN

dituen eraginetan ere. Jaurlaritzaren jardunaren

EMAITZETAN

ere

laburki nabarmentzen da parte-hartzearen
parte
eragina.
Parte-hartzea balio aldaketa bat da Administrazioarentzat. Konpromisoan eta
erantzukizunean sakontzea dakar jardun publikoaren transzendentziatik abiaturik, enpatiatik
(parte-hartzea
hartzea norbera bezala pentsatzen ez duten pertsonei entzutea baita) eta
umiltasunetik(erantzun
(erantzun guziak ez ditugula jakinik), elkarrizketaren eta lankidetzaren euskarri
diren eskumen emozional berriak landuz.
Bildutako ekarpen gehienen arabera, parte-hartzeak
parte hartzeak gardentasun handiagoa dakar
Administrazioarentzat. Informazioa irekitzea, eskura jartzea era ulergarrian eta hainbat
mailatan, finean, informazio egiazkoa, nahikoa eta argia ematea denbora errealean, ez edukiei
buruzkoa soilik, baita baldintzei eta inguruari buruzkoa ere, faktore garrantzitsutzat jotzen da.
Soilik gardentasunaren-printzipiotik,
zipiotik, informazioa eta mugen eta eskumenen definiziotik eraiki
daiteke Administrazio hurbila eta konfiantzazkoa,
konfiantzazkoa, erantzukizun partekatua sustatzen duena.
Halaber, parte-hartzeak
hartzeak berarekin dakar aniztasuna, eta aukeren berdintasuna sustatzen du.
Dena den, parte-hartzeak
hartzeak bere beldurrak, ziurgabetasuna eta arriskua hobeto kudeatzera ere
behartzen du Administrazioa. Behartzen du gauzak egiteko moduak aldatzera eta lanlan eskemak
birpentsatzera, autokritika garatzera, proiektu bakoitzaren ezberdintasuna eta berezko
b
deriba
onartuz (tango
tango batean bezala, non kontrolik eza dagoen itxura batean).
batean Parte-hartzea,
horrenbestez, erabaki hobeak hartzeko eta gauzak beste era batera egiteko aukera bat da
Administrazioarentzat.
Parte-hartzeak politika proaktiboago bat sortzen
rtzen duela uste da, zeinetan berreskuratzen baitu
herritarrekiko zerbitzuaren esentzia, eta lortzen baitu, finean, herritarren kexei, beharrizanei,
eta abarrei buruzko informazio handiagoa eta hobea. Egindako zenbait ekarpenen arabera,
dena ez da parte-hartzearen
rtzearen bidez garatzekoa, baina onartzen dute arazo konplexuei heltzeko
aukera ematen duela parte-hartzeak.
hartzeak.
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Horretarako, nahitaezkoa da Administrazioa iragazkorragoa izatea, herritarrekiko etengabeko
elkarrizketa eta lankidetza sustatuko dituena. Egungo administrazio-eredua
eredua krisian dagoela
antzematen da, eta indar handia egin beharra du entzuteko, aztertzeko, erantzuteko eta parteparte
hartzeko prozesuetatik ondorioak ateratzeko, horiek informazio gehiago ematen baitigute
erabakiak hartzeko. "Herritarrentzako herritarrik gabe" ari da lanean, eta egoera hau ez da
jasangarria.
Espazio publikoa birdefinitu nahi da, oinarri harturik espazio publikoa ez dela
Administrazioarena soilik, herritarrena ere badela. Beharrezkoa da pertsonen eta kolektiboen
ahalduntze-prozesuak aktibatzea, eta, "antolatu-agindu-kudeatu"
"antolatu
kudeatu" norabide bakarreko
eredutik, eredu irekiago eta parte-hartzaileago
parte hartzaileago batera pasatzea, zeinetan, sarritan, bideratzaile
papera jokatzen baita (auzoeraketa,
auzoeraketa, auzolana)
auzolana gidari-papera
papera baino gehiago. Honek, alditan,
alditan
ekar lezake Administrazioak boterea galdu edo lagatzea, izan ere, botere partekatu bilakatzen
baita berdinen arteko harremanean oinarriturik eraikitzen dena eta erabakien zilegitasuna
indartzen duena. Erronka esperientziak "proposatu-eskaintzeko"
"proposatu
erantzukizuna
kizuna hartzean eta
"gertakari parte-hartzaileak"
hartzaileak" onartu/hartzean datza.
erabaki
Nahitaezkoa da espazioak sortzen sakontzea ekarpen berriak lortzeko, erabaki-hartze
partekatuaren onerako izango diren duten ideia eta perspektiba berriak (horretarako tresnak
eskainiz),
niz), baina, era berean, jada badauden parte-hartzeko
parte hartzeko prozesuak aintzat hartzea ere
eskatzen du, eta horiek administrazioaren berezko prozesuetan sartzea. Herritarrengana
hurbiltzeak (ikuspegian zein hizkuntzan, herritarrekiko etengabeko komunikazio-kanalak
komunikazio
garatuz) argitasuna eskatzen du: bai landu beharreko gaietan eta prozesuaren helburuetan,
itxaropen faltsuak ez sortzeko, eta bai joko-arau
joko arau eta emaitzetan eta prozesuen ondorengo
ebaluazioan.
Horretarako, beharrezkoa da erakundeen barne-egitura eta -antolaketa eraldatzea, izan ere,
sarritan oztopo handia baitira parte-hartzea
parte hartzea eraginkorra izan dadin, eta zeharkakotasuna
(kutxa estankoen ikuspegi teknokratatik askoz ere orokorrago batera pasatzea, non sailek
euren artean baitihardute, denbora eta baliabideak
baliabideak behar diren lekuan ezarriz) eta
malgutasuna ematea. Malgutasun hori ez du egitura ez hain zurrunak hartzeak soilik ekarriko,
antolaketa-kultura aldaketa bat ere beharko da, sormena eta parte-hartzeko
hartzeko prestakuntza
ahalbidetuko (eta akuilatuko) dituena,
dituena non parte-hartzea
hartzea gure administrazioen barnebarne
errealitate bat ere izango baita.
Parte-hartzeak erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko eta akordio eta konpromiso
politikoak bilatzeko premia agerian uzten du, epe laburrera baino haratago. Epe luzerako
prozesuak
rozesuak planteatzea da, osoki eta estrukturalki; beraz, legegintzaldi bat baino gehiagotara
helduko den planifikazio estrategikoari ekin behar zaio. Parte-hartzearen
hartzearen erabilgarritasunaren
aitortza nahitaezkoa da aldaketa horiek sortzeko, eta, beraz, beharrezkoa
beharrezkoa da horrek
emaitzetan duen eragina azpimarratzea. Parte-hartzeak
Parte hartzeak berarekin dakartza erabaki hobeak
(aberatsagoak,
justuagoak,
anitzagoak,
partekatuagoak,
sortzaileagoak...),
eta
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Administrazioaren eraginkortasuna hobetzen du. Ondo eginez gero, gainera,
gainera bozak ere
erakartzen ditu.

HERRITARRENTZAT
hartzeak hau dakarrela uste da:
Herritarren kasuan, parte-hartzeak

- Garapen pertsonaleko esperientzia bat
hartzaileek kezkak eta arazoak beste pertsona batzuekin partekatzea
Prozesu parte-hartzaileek
ahalbidetzen dute, eta, beraz, aberasgarriak dira. Era kooperatiboan lan egiteak aitzakiak
bistaratzen ditu, eta, hari esker, "ergel" izateari uzten diogu (Quim Burgue jardunaldiko
hizlariak azpimarratu zuen bezala). Abilezia pertsonalak eta sozialak garatzen laguntzen digu,
entzuteko
uteko gaitasuna, enpatia edo komunikazio-gaitasuna
komunikazio gaitasuna esaterako, eta ezagutza berriak
erdiesten, eta aldarrikapenetatik haratago eramaten gaitu, geure errealitatean erasateko
borondatea zirriborratuz. Dena den, nabarmentzen dena da ez zaigula parte hartzen irakatsi,
i
eta, horregatik, prestatu egin behar garela eta nola egiten den ikasi: zuk defendatzen duzuna
gertatzeko zain egon gabe, eta jakinik zeure parte-hartzeak
parte hartzeak beste emaitza batera ailegatzeko
balio izan duela.

- Geure inguruan paper aktiboagoa jokatzea ahalbidetzen digu
Lehenago aipatu dugun bezala, parte-hartzeak
parte hartzeak politiken subjektu pasibo izatetik subjektu
aktibo izatera pasarazten gaitu (jarrera-aldaketa
(
ahalbidetzen du). Entzunak izate hutsak,
arazoen ebazpenean herritarren ahotsa eta papera aitortze
aitortze hutsaren ondorioz, herritarrak
gehiago inplikatzen dira eraikuntza kolektiboko proiektuetan, eta politikarekiko eta horretan
diharduten pertsonenganako konfiantza berreskuratzen dute.
Sinplifikatzen laguntzen duen "izaki sozialaren berreskurapeneko" prozesu
prozesu horretan, publikoa
denak paper erabakigarria du kultura-aldaketan.. Jardunaldian parte hartu dutenek adierazten
duten bezala, paradigma oso indibidualean gaude, eta beharrezkoa da kolektibismora
itzultzea.. Parte hartzeko motibazioa eta interesak dakar "hau ez dagokit niri" ideia aldatzea,
eta "parte hartu nahi eza" nondik datorren ulertzea ere bai. Parte hartzeko, egiten duguna
onuragarria dela sentitu beharra daukagu, zertaz den jakin, informazioa eta inguru argia izan.
Parte-hartzea,
hartzea, beraz, hormak eraisteko
eraisteko aukera bat da, baina baita egungo lokartze-egoeratik
lokartze
ateratzeko aukera bat ere.
-

Publikoa/kolektiboa denarekiko konpromisoa dakar berekin

Parte-hartzea
hartzea indibidualismotik ateratzeko eta taldean pentsatzeko konpromiso, ahalegin gisa
ulertzen
badugu,,
parte
parte-hartzeak
erantzukizuna
eta
konpromisoa
dakartza.
Eskuordetze/segiziozaletasun dinamika eten behar dugu, eta, hein batean, herriaren
Eskuordetze/segiziozaletasun-dinamika
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gobernagarritasuna geure gain hartu espazio publikoan jardutean. Espazio publikoa
berreskuratzeak denbora, esfortzua eta dedikazioa ekarriko du, "lan estra", finean, baina baita
galdutako balioak eta geure komunitatearen partaide izatearen sentimendua berreskuratzea
ere.

ETA BAI ADMINISTRAZIOARENTZAT ETA BAI HERRITARRENTZAT, PARTEPARTE
HARTZEA DA
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3. GALDERA: Zer barne hartu behar du Liburu
Zuriak praktikotasuna izateko?
Galdera honen xedea da Liburu Zuria prestatzean aintzat hartu beharreko edukien aurkibide
bat lortzea, burutuko diren parte-hartzeko
parte
prozesuko hurrengo jardunaldietan ekiteko gaien
gida bat ere izango
zango dena, orobat.
Edukiei dagokienez,, jasotako ekarpenetatik hainbat puntu kritiko behin eta berriz
ondorioztatzen dira, eta, beraz, Liburu Zurirako aurkibide zirriborro gisa plantea daitekeela
uste da. Dena den, eta talde gehientzako aldamio komun hauetatik
tatik abiatuz,
abiatuz jasotako
ezberdintasun zenbait ere azpimarratuko da.
Zenbait ekarpenek azpimarratzen dute liburu hau praktiko egin dezaketen nolakotasunak
definitzeko garrantzia, bai eduki horiek jasotzeko moduan (prozesuaren azken emaitzak
aplikagarria etaa ulergarria izan behar duela uste izanik); beste batzuek, aldiz, nabarmentzen
dute Liburu Zuriaren parte-hartze
hartze prozesua bera izan behar den praktikoa eta ulergarria.

Ze eduki izan behar du Liburu Zuri honek?

Jarraian, jardunaldian jasotako ekarpenei jarraikiz, Liburu Zurian jaso beharreko edukien
eskema aurkezten da:
1. Liburu Zuriaren helburuen azalpena
2. Marko kontzeptuala: oinarri komun bat
3. Analisia eta prospektiba:
prospektiba: hasi baino lehen, non gauden eta nora heldu nahi dugun.
4. Parte-hartzea:
hartzea: nork eta zertarako?
5. Zertan parte hartu: parte-hartzearen
parte
eremuak eta dimentsioak
6. Nola parte hartu:: kanalak, espazioak, mekanismoak eta metodologiak.
7. Parte-hartzearen eraginak eta ondorioak eta aldaketa-prozesuak
8. Egiazki hasiera diren ondorioak:
ondorioak eta nik zer egin dezaket?
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Hainbat ekarpen bildu ziren puntu horietako bakoitzerako, puntu bakoitzean landu beharreko
aspektu kritikoak agertzen zituztenak (definitzea, mugatzea, eraikitzea, ñabartzea...). Ekarpen
horietan, eraikuntza partekatuko prozesu hauetan gertatu ohi diren bet-egiteak
bet
zein
desadostasunak ageri dira.

1. Liburu Zuriaren helburuen
helburu azalpena
Atal honen xedea Demokrazia eta Herritarren Parte-hartzeari
Parte hartzeari buruzko Liburu Zuri honen
zergatia definitzea litzateke, zer lortu nahi den bere lanketa parte-hartzailearen
parte
earen bidez eta zein
den haren planteamenduan dagoen apustu eta borondate politikoa: Euskadirako gobernatzeko
eredu berri bat zirriborratzeko eta ezartzeko beharra, etorkizunik onenera bideratzen
lagunduko diguna herritarren partea-hartzearen
partea
esentziaren bidez.
Europako testuinguruan eta parte-hartzearen
parte hartzearen esparruan, Europako hainbat erakundek
(Batzordea, Komitea...) burututako lanean kokatu beharko litzateke, europar izaerako beste
ekimen batzuekin lerrokatuz.
Azpimarratu behar da haren praktikotasuna eta egoera eta espazio ezberdinetan moldatzeko
eta aplikatzeko duen gaitasuna. Aplikatzekoa, erabiltzekoa eta jardun publikokoa izan behar
du, eta ez da Administrazioarentzat soilik balio duen eta gidari den erreferentzia gisa planteatu
behar. Halere, Administrazioak,
trazioak, arau gisa, Liburu Zurian jasotzen dena bere gain hartzeko
konpromiso etikoa (eta baita legezkoa ere) hartu behar luke, edukiari eta formari
dagokionean.

2. Marko kontzeptuala: oinarri komun bat
Atal honetan, beharrezkotzat jotzen da hurrengo kapituluen oinarriak ezarriko dituen marko
kontzeptual bat zirriborratzea, oinarrizko kontzeptuak eta horien irismena definituz.
definituz Partehartzea zer den eta zer ez definitu behar da ahalik eta soilen, eta ahalik
ahalik eta argien utziz zertaz
dihardugun eta zertaz ez.
Atal honetan, interesgarritzat jo da dauden parte-hartzeko
parte
eredu ezberdinak zein diren jakin
eta azaltzea, haren alde on eta txarrak (hainbat eragilerentzako inplikazioak,
administrazioarentzat eta herritarrentzat,
herri
batez ere), eta parte-hartzetik
hartzetik sortzen diren balioak
erakustea (etika, gardentasuna, konpromisoa, sormena...), berrikuntza sozialaren berezko
balioak direnak.
hartzeko ereduei dagokienean, adierazten da landu nahi den Liburu Zurian planteatzen
plan
Parte-hartzeko
den parte-hartzeko
hartzeko kontzeptuak zuzeneankanpo utz dezala erabakiak hartzea, kudeaketa
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partekatua. Gobernu parte-hartzaile baterantz jotzeko unea dela uste da (gobernu irekien
prozesuetatik).
Azkenik, azpimarratzen da, prozesu honetan zehar, gehiengo
o batzuetara iriste hutsak
gutxieneko akordioetan uzten gaituela batzuetan,
batzuetan eta positiboa dela kontsentsuaren edo
izendatzaile komunaren bila jardutea, hori ez da aitzakia izan behar parte-hartzearen
hartzearen inguruan
ikuspegi ausartenak biltzearen alde egiteko.
egiteko Honela,
nela, marko teoriko partekatu argi batetik
abiatzea aholkatzen da, ez soilik gehiengoak sentitutakoa biltzen duena, orobat bilatzen duena
gutxiengoak, aniztasuna, parte-hartzeari
parte hartzeari buruzko teoria berriak barne hartzea, eta, era berean.
aholkatzen da beharrezko
ko baldintzei heltzea atal honetan parte-hartzea
parte hartzea gerta dadin
(borondatea, denbora, baliabideak, espazioak, kanalak, informazioa, eta abar).
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3. Analisia eta prospektiba
Beharrezkoa da Liburu Zurian abiaburuko egoeraren analisia edo diagnosia sartzea (hasi
(
baino
lehen, non gauden),
), Euskadin parte-hartzeak
parte hartzeak duen egungo argazkia biltzen duena: esperientzia
berriak, Euskadin parte-hartzeak
hartzeak duen tradizioa (auzolana
(
aipatzen da, esate baterako).
Horretarako, AMIA bat egitea planteatzen da, parte-hartzearen
parte
indarrak eta ahuleziak biltzeaz
gain, berau garatu ahal izateko mehatxuak eta aukerak ere aztertuko dituena, nora heldu nahi
dugun beti presente izanez.
Interesgarritzat jotzen da diagnosi hori erreferentziazko praktiken analisi batekin osatzea
(funtsezkoan, ez formari dagokionean soilik) toki-mailan
mailan zein nazioartean,
nazioartean arlo honetako
artearen egoera hobeto ezagutzeko. Arrakasta izan duten esperientziak zein "porrotak"
aztertzeko aukera ere planteatzen da.

4. Parte-hartzea:
hartzea: nork eta zertarako?
Atal honen izenburuak adierazten duen bezala, beharrezkoa da parte-hartzearen
parte hartzearen zergatia eta
prozesu-mota
mota hauetan pertsona bakoitzak hartzen duen inplikazioa definitzea. Bi parte-hartze
mota nabarmentzen dira: Administrazioek bultzatutakoa eta herritarrek
herritarrek bultzatutakoa
(autogestionatua).
). Biak artikulatu behar dira, batari edo besteari betoa jarri edo bata bestea
baino gehiago baloratu gabe.
Ideia honi loturik dago konpromisoak (errealak) hartzea eta parte-hartzeko
parte hartzeko prozesuei lotutako
edo lotu gabeko
beko erabakitzeko gaitasuna, partziala edo osoa. Parte-hartzeko
Parte hartzeko prozesuen mugak
eta mugaketak (zein diren, baldin badaude) eta parte-hartzeko
parte
parametroak eta joko-arauak
definitzeko beharra ezein parte-hartzeko
parte hartzeko dinamika edo prozesu abiarazi baino lehen (are
(ar
gehiago, parte-hartzea
hartzea "egituratzea" bilatzen bada).

Parte-hartzeak,
hartzeak, publikoa denaren ekarpen gisa ulertua, harekin dakartza bermatu eta bete
beharreko eskubideak eta betebeharrak, eta eginkizunak, konpromisoak eta balioak hartzea.
Marko horretan, beharrezkoa
rrezkoa da parte-hartzearen
parte hartzearen eragileak identifikatzea, erakartzea,
aktibatzea, artikulatzea... Parte-hartzearen
Parte hartzearen bi jatorri horiek (Administrazioak sustatutakoa eta
herritarrek sustatutakoa) parte-hartzeko
parte
bide ezberdinetara garamatzate, zeinetan eragileek
(administrazioek,
administrazioek, erakundeek, herritarrek) sustatzailearen zein parte-hartzailearen
parte hartzailearen rola har
baitezakete berdin-berdin,
berdin, eta parte-hartzearen subjektu eta objektu izan daitezke aldi
berean (parte-hartzeak
hartzeak eragile publikoak eta pribatuak bildu behar dituela ahantzi
a
gabe,
betiere).
Jasotako ekarpen batzuek dikotomia horrek parte-hartzearen
parte hartzearen perbertsioren bat ekar dezakeela
diote (eraikuntza partekatuaren eredu gisa ulertua), eta, honela, parte-hartzearen
parte hartzearen esparruan
intereseko taldeak edo berariazko eragileak egoteari
egoteari buruzko eztabaida irekitzen da (kasu
zehatz bakoitzerako).
Edonola ere, akordio zabala dago, batetik, aniztasunen (generoa, ezintasuna, sexua,
immigrazioa...) presentzia bermatzeko beharraren inguruan, izan maila indibidualean zein
kolektiboan (interes indibidualen eta/edo kolektiboen adierazgarri, ondasun komuna) eta
parte-hartzeko
hartzeko prozesu osoan eta, bestetik, helburu argiak, betegarriak eta maila guztietan
(diseinuaren fasea funtsezkoa da) emaitza neurgarriak izateko beharraren inguruan.

5. Zertan parte hartu
Parte-hartzearen
hartzearen esparruei dagokienean, ez dago bertaratuen
bertaratuen arteko adostasun argirik
prozesu parte-hartzailearen
hartzailearen edukia (edo objektua) zenbait esparrutara soilik mugatu behar
izateari buruz (denari ekin dakioke parte-hartzetik?)
parte
Zenbait esparrutara mugatze posible hori argudiatua dago, zenbait kasutan, erreferentziatzat
err
prozesuari edo erabaki-motari
motari lotutako erabaki-maila
erabaki maila hartuta, eta, besteetan, berarekin
dakartzan jardueren izaeraren arabera ("estrategikoaren" eremuko parte-hartzearen
parte
derrigortasuna planteatuz, ez kudeaketaren eta burutzapen operatiboaren dimentsioan).
Parte-hartzeak
hartzeak zein erabaki publikotan duen zentzua eta zeinetan ez erabakitzea litzateke,
finean.
Talde batzuetan esparruen zerrenda bat ere planteatzen da, interes orokorreko eta ondasun
publikotzat hartuak, nahitaez partaidetuak behar luketenak
luketenak (hirigintza, hiri-plangintza,
hiri
berdintasuna eta osasuna, gaztaroa eta zahartzea, bizi osoko ikasketa, lana, ingurumena...)
Dena den, parte-hartzearen
hartzearen inguruabarrei buruzko (haren irismena, helburua -kontsulta
egitekoa, erabakitzekoa...-)) argitasunaren
argitasunaren garrantzia nabarmentzen da oro har, itxaropenak ez
zapuzteko.
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6. Nola parte hartu:
hartu
Nola parte hartu galderari ekitea zer galderari ekitea bezain garrantzitsua da, eta horrelaxe
islatzen dute parte-hartzaileen
hartzaileen ekarpenek. Prozesu parte-hartzaileen
parte
kanal eta espazioen,
mekanismo eta metodologien inguruan eztabaidatzea planteatzen da, egoera bakoitzaren
abantailak eta desabantailak aztertuz.
Azpimarratzen da toki-mailan
mailan zein lurralde-mailan
lurralde mailan garatzen diren prozesuei bideek erantzuna
ematearen garrantzia, prozesuen eskalari lotutako berezitasunei erantzunez. Halaber, eta
kanalei dagokienean, kanal presentzialak eta ez-presentzialak
ez presentzialak konbinatzeko beharra
zirriborratzen da, gisa horretan parte-hartzaileak
parte hartzaileak hautatzea ahalbidetuz. Irekiera horri eusteari
dagokionean, aniztasunaren formatu egokiak planteatzea proposatzen da, denek eskuratu eta
ulertzeko modukoak eta euren diseinuan aniztasuna barne hartzen dutenak (generoa, adina,
soziala...) eta prozesuetan egitura arin batekin sustatzen direnak , burokraziarik sortzen
so
ez
duten administrazio-eskakizunik
eskakizunik gabe.
Metodologiei ekiterakoan, nola egin nabarmentzea proposatzen da, malgutasun eta
hurbiltasunetik betiere, eta jada badauden kanal eta espazioak optimizatuz, metodologiaren
garrantzia azpimarratuz, baina definitu
defin gabe, galderei erantzutera iritsi gabe. Kontua ez da
jarraibide zehatzak ematea, horiek sortzea baizik, egindakoa nabarmentzea eta prozesuak
"kopiatzea" saihestea. Informazio-fluxuaren
Informazio fluxuaren kudeaketa dinamikoa eta bi noranzkokoa
(hizkuntza, terminologia komuna,
komuna, plangintza, irisgarritasuna), era berean, bertaratuentzat,
parte-hartzeko
hartzeko prozesuei sinesgarritasuna emateko giltzarrietako bat da.

7. Parte-hartzearen
hartzearen eraginak eta ondorioak eta aldaketa-prozesuak
aldaketa
Parte-hartzea
hartzea prozesu gisa ulertzen badugu, haren eraginak
eraginak eta ondorioak aintzat hartu behar
ditugu, eta, beraz, komunikazioa, ebaluazioa, aitortza eta ikaskuntza giltzarri dira haren
eragina baloratzeko.
Komunikazio-esparruari
esparruari dagokionean, egindako ekarpenetatik ohartzen gara parte-hartzearen
parte
garrantzia eta aitortza soziala nabarmendu beharraz, giltzarri gisa. Gai izan behar dugu lan
kolektiboaren alderdi positiboak ikusteko, gure inguruko pertsonak eta eragileak informatzeko
eta motibatzeko.
Liburu Zuriak parte-hartzea
hartzea herritarrengana helarazteko eta ilusioa pizteko mekanismoak bildu
beharko ditu. Legezko zenbait alderdi sartzeak (babesa, segurtasuna...) eta Administrazioaren
eta herritarren betebeharrak eta eskubideak zehazteak publikoa denaren
denaren balioa handitzen
lagun dezakete.
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Nahitaezkotzat jotzen da parte-hartzeak
parte
sortzen ditueneraginen
eraginen ebaluazioa eta neurketa
lantzea. Horretarako, prozesua bere osotasunean neurtzeko adierazleak hartu eta/edo landu
beharko dira (ez prozesuaren amaieran bakarrik),
baka
partaidetzako jarraipen-mekanismoak
mekanismoak eta
kontuak emateko mekanismoak ezarriz (egiazko
(
gardentasuna). Epaitegi etikoaren edo
sindikoaren figurak tresna baliagarriak izan daitezke horretarako, auto-eskakizunerako
auto eskakizunerako eta
auto-ebaluaziorako
ebaluaziorako neurriak hartzeko
hartzek beharraz haratago.
Jardunaldiko ekarpenetan ikus daitekeen akordio nagusienetako bat parte-hartzea
parte hartzea baloratzeko
beharrarekin lotuta dago, ez haren emaitzengatik soilik, baita ikasprozesu gisa egiten duen
ekarpenarengatik ere, zeinetan gure balioetatik gure
gure jarrerak garatzen baititugu (ikasketaren
esparru pertsonala), esparru komuneraino eramaten gaituztenak.
hartzeak eragiten dituen aldaketa-prozesuak
aldaketa prozesuak esparru pertsonalean, antolaketari
Parte-hartzeak
buruzkoan eta sozialean gertatzen dira.Ikasketak "eseri eta entzun"
entzun" egoeratik "nik erronka
planteatzen dizut", "hemen gaude, banaiz, parte hartzen dut, ikasten dut" egoerara eramaten
gaitu. Horretarako, funtsezkotzat jotzen da hezkuntza-eragileak
hezkuntza eragileak (eskola, familia...) barne
hartzea jakin dezaten eta ikaskuntza-prozesu
ikaskuntza
honetan lagun gaitzaten (haurtzaroan zein
helduaroan, erakunde- edo administrazio-mailan
administrazio mailan zein informalean eta komunitarioan). Parte
hartzeko heztea (barne-antolaketa
antolaketa eta belaunaldi-arteko
belaunaldi arteko maila ezberdinetan) gaitzen eta
ahalduntzen gaituzten entrenamenduko abileziaabilezia eta prozesu-garapenean
garapenean laguntzea da.
hartzearen balioa ikaskuntza pertsonaleko eta irakaskuntza kolektiboko prozesu gisa,
Parte-hartzearen
haren ordain
rdain emozionalak –bertaratu
bertaratu ziren batzuek aipatzen duten bezala–
bezala "herritar"
bilakatzen gaitu "ergel" izateari uzteko. Parte-hartzea
Parte
kultura demokratikoko funtsezko
ardatzetako bat da.
Baina parte-hartzaileen
hartzaileen iritziz, aldaketa horiek egitura berriak behar dituzte, administratiboak
bereziki, parte-hartzeari
hartzeari egokituak. "Parte-hartzea burokratizatzeko" beharraz ere jarduten
da, herritar ororentzat ulergarri eta eskuragarri bilakatuz, sail-arteko,
sail arteko, erakunde-arteko
erakunde
kooperazio-printzipioetan
printzipioetan
eta
jarduera
publikoa
herritarren
beharrizanetarako
berrorientatzean finkatuz. Horretarako, barne-kudeaketako
kudeaketako prozedurak eta jarraibideak
aldatu bakarrik ez, administrazioaren barne-harremanetako
barne
parte-hartzea
hartzea inokulatu ere egin
beharko da, zilegitasuna eta erabakiak hartzeko
hartzeko ardura duten pertsonen konplizitatea bilatuz,
informatzearen kulturatik kontuak ematera eramango gaituena, gutxienez.

8. Egiazki hasiera diren ondorioak:
ondorioak: eta nik zer egin dezaket?
Liburua ixteko, proposatzen du hurrengo urratsen zerrenda bat lantzea, berau
be
lantzen parte
hartu duten pertsonak eta erakundeak konprometituko dituena eta abiarazitako prozesuari
jarduera zehatzen bidez jarraitutasuna emango dietena.
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Landu litezkeen zenbait jarduera planteatzen dira, berau betetzeko epeak (epe laburrera eta
ertainera)
rtainera) eta nahikoa baliabide ezarriz:
-

-

-

-

-

Herritarren lantaldeak eta/edo herritarren ekimenak bultzatzea kritikotzat jotzen diren
esparruetan hedadura duten 4-5
4 proiektu-pilotu
pilotu martxan jarriz (gazteak, drogadroga
mendekotasuna, lokalak, komunikabideak...) eta horien
horien lanketan lagunduz.
Dekalogo bat lantzea: zer da, zertarako da, eta, batez ere, zertara konprometitzen
gaitu berariaz.
Euskal Herrian parte-hartzearen
parte hartzearen inguruko kulturari eta jakituriari buruzko ikerketa
aplikatuko azterketa bat martxan jartzea (zein jardunbide egoki dugun eta zertan hobe
dezakegun).
Liburu Zuriaren edukiei buruzko barne-prestakuntzako
barne prestakuntzako prozesu bat Herri
Administrazioko langileen artean (teknikariak eta politikariak), bertan jasotakoa
errealitate bihurtuko duen kultura-aldaketa
kultura
bat ahalbidetzen duena.
Euskal herritarren parte-hartzea
parte
sustatzeko komunikazio--estrategiak eta
biltze/aktibazio-estrategiak.
estrategiak.
Euskadirako parte-hartzearen
hartzearen ibilbide-orri
ibilbide orri bat lantzea, Legebiltzarrean aurkeztuko
dena eta denboran iraungo duen akordio politiko eta instituzional
instituzional baten sorburu
izango diren adostasun politikoak bilduko dituena (parte-hartzea
(parte hartzea "gotortzea" eta
alderdikeriazko borrokatik ateratzea).
Parte-hartzea
hartzea erraztuko duten baliabideak identifikatzea eta publikoaren eskura
jartzea.
parte
buruzko araudia onartuz.
Parte-hartzea arautzea parte-hartzeari
Hezkuntzaren esparrurako proposamen didaktikoak (eskolatik
(eskolatik hasi beharra dugu)
dugu eta
kurrikulumean sartzea.
Kontsulta izaerako organoen ordenazioa eta funtzionamendua berrikustea berau
birmoldatzeko.

Nola landu behar dugu Liburu Zuri honen prestaketa praktiko gerta dadin?
Atal honetan, eta azken emaitzari aipamen eginez, Liburu Zuriaren idazketan sar daitezkeen
elementuak iradokitzen dira izaera praktikoagoa izan dezan, eta Liburuaren alderdi
teorikoenean lantzen denarekin koherentzian baloratu beharko da berau sartzea.
Azpimarratzekoak:
•
•

Termino-giltzarrien
en glosario bat, hizkuntza komun eta zuzenekoa.
Erreminta-kutxa
kutxa bat, ez jarraitu beharreko eredu bat emateko, baizik eta ikusten
laguntzeko eta hauek barne hartzeko balio duena:
o Ikaskuntzak

21

Prozesu bat kalitatezkoa izateko orientazio-irizpideak:
orientazio irizpideak: prozesu
ezberdinetarako,
zberdinetarako, denbora egokiak, eman beharreko informazioa,
beharrezko masa kritikoa...
o Jardun onei lotutako metodologiak
Bibliografia-erreferentziak,
erreferentziak, testu nagusiaren trinkotzea saihestuz
Adierazle bisualak euskarri publiko batean
Liburua aldakorra izan daiteke? Birpasa dadila, alda dadila... ez dadila itxia izan.
Esperientziak edo parte-hartzeko
parte
forma berriak sartu
o

•
•
•
•

Prozesuari dagokionez (nola egingo dugu praktiko, ulergarri eta eskuragarri?), jarduketa hauek
iradokitzen dira:
-

"Besteak" sartzea: eragileen eta ikuspegien aniztasuna, eztabaida herritarrei eta parte
hartu ohi ez duten pertsonei irekitzea. Partea-hartzeak
Partea hartzeak plurala izan behar du.
Prozesuan egon behar duten eragileak identifikatzea. Egon behar duten eragile guztiak
daude?
de? Aniztasun eta konplexutasun soziala ordezkatua egon dadila.
Prozesuaren kronograma eta haren mugarri nagusiak ekartzea eta komunikazioa
trinkotzea prozesuan zehar.
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