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Partaidetzak 
loteslea izan 
behar du?

• Herritarren parte-hartzeak, 
loteslea izan baino gehiago, 
eragina izan behar du gobernu-
ekintzan

• Sustatzaileak minimoen konpromiso bat hartzea 
parte hartzera deitzen dituen pertsonekin:

• Informazioa ematean: hasieratik erabaki eta 
komunikatu behar baitu zer irismen eta eragin 
izango duen azkeneko erabakian prozesuak

• Parte-hartzeak duen balioa aitortzean

• EntzuteanZer da herritarren  
iritzia kontuan 

hartzea?

• Entzutean

• Prozesuaren emaitzak berriro herritarrei 
jakinaraztean, azken erabakian zein gaik eragin 
zuzena izango duen azalduz (eta zergatik) eta 
zeinek ez duen izango (eta zergatik).

Prestatuta al 
gaude parte 
hartzeko? 

• Parte-hartzea adostasunak eta soluzio partekatuak 
bilatzea da, ez “ideia baten bozgorailu” izatea

• Parte-hartze kultura duen gizarte bat eraiki nahi 
badugu, beharrezkoa da “parte-hartze hori egitea, 
gauzatzea”



HERRITARRAK ADMINISTRAZIOAK

Denok gara parte hartzeko gai Solik sinistuz gero. Lidergoa 

eskatzen du 

Beharrezko baldintzak: nahi 

izatea, informazioa izatea eta 

Parte hartzeak sortzen dituen 

beldurrak eta zalantzak gainditu 

ERAGINA DUTEN FAKTOREAK:

- Jarrerak 

- Itxaropenak, informazioa eta 

gardentasuna 

- Nork hartzen duen parte

- Nola parte hartzen den

- Zeri buruz eta zertarako

JAKITEA

NAHI IZATEA

AHAL IZATEA
Prestatuta al 
gaude parte 

hartzeko? 

izatea, informazioa izatea eta 

konponbidearen parte sentitzea

beldurrak eta zalantzak gainditu 

behar dira

Parte hartzen ikasi behar dugu Konplexuago egiten ditu 

plangintzak eta erabakiak hartzeko 

prozesuak

Prestakuntza falta, 

Administrazioek erabili duten 

aitzakia erreza da

Politikariek sustatzen dituzten 

prozesuetan parte hartu behar 

dute

Herritarrek eurek beren buruari 

langak jarri dizkiote (ezagutza 

falta)

Bizikidetzan adituak gara: gure 

inguruan eragin handiko aktore 

politikoak 



KALITATEKO PARTE-HARTZE 

PROZESUAK GARATZEKO 

KANALAK ETA METODOLOGIAK

BIGARREN LAN ILDOA



• Sinesgogortasun eta eszeptizismo maila handia: prozesu parte-

hartzaile asko “herritarrentzat” egiten dira, ez “herritarrekin”

• Administrazioak sustatutako prozesu orok «lan pedagogikoa» egin

behar du

• Bai erakundeetan eta bai herritarren artean dagoen aldatzeari

erresistentzia gainditzeko modu bakarra, parte-hartzerako espazio

guztiz gardenak sortzea da.

• Prozesuen “itxierak” berenbiziko garrantzia dauka mesfidantza ez

areagotzeko: zer gai hartu diren kontuan, nola eta zergatik

jakinarazi behar zaie herritarrei

• Autokritika eta ebaluazio eza

Ekimen publikotik sortzen diren parte-hartze

prozesuak: erabilgarritasun handia, 

eraginkortasun txikia

Gizarte sareak: bitartekoa bat dira, ez helburua

- Zabalkundetik, entzute aktibora. Eta entzutetik

edukia partekatuak sortzera

-Parte-hartze presentzialean eta ez-presentzialean

garatutakoak bat egin

-Segurtasuna eta inkusibitatea

KONTRAKO ARRAZOIAK

• Gizarte-sareen berehalakotasuna ez da, agian, beti mesedegarri

izaten (elkarrekin gogoeta bat garatzeko zailtasunengatik)

• Sarbide unibertsaleko kanala bada ere, hainbat kolektiboren

erantzuna oztopatzen eta mugatzen du (inklusibitatea)

ALDEKO ARRAZOIAK

• Espazio fisikotik harago doazen konexioak ahalbidetzen ditu eta

abantaila hori kontuan ez hartzea hutsegite bat litzateke

• Gaur gaurkoz, “parte hartzeko espazio” gisa erabiltzeko baino

“mobilizatzeko” erabilgarriagoak direla uste da

ERRONKAK



Lehentasuna: parte hartzen duten pertsonen 

ahalduntzea sustatzen duten euskarriak 

sustatzea

• ENTZUN eta EKARPENAK EGIN:

• Hiru dimentsiotan eragiteko: pertsona, erakundea eta

lurraldea

• Herritarren pentsamoldean aldaketa bat sustatzeko

• Azpian dauden botere harremanak beste era batean

artikulatzeko

• Rolak argitzeko

• GARDENTASUNA eta JARRERA IREKIA:

• Administrazioa, barrura zein kanpora begira, irekitzeko

• Politikak eta kudeaketa publikoak dituen konplexutasunak eta

mugak hobeto ezagutzeko

• Herritarren eta Administrazioen artean dagoen distantzia• Herritarren eta Administrazioen artean dagoen distantzia

txikitzeko, kexaz harago doazen prozesua osagarriak

sustatzeko

• EGITEKO MODUENTAN ANIZTASUNA:

• Partaidetza eskuragarria, erabilgarria eta ezaguterraza izan

dadin, eta helburuen arabera moldatzeko

• Prozesuek ez diote arazo/soluzio mekanikari soilik erantzun

behar, baizik eta plangintzarekin, segimenduarekin eta/edo

ebaluazioarekin lotuago egon behar dute

• Osorik eta modu koordinatuan KUDEATU herritarren esku jartzen

dituen euskarri eta mekanismo guztiak
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