
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUSKADIRAKO DEMOKRAZIA

HERRITARREN 

BURUZKO LIBURU ZURIA

 

 

KONTRASTERAKO JARDUNALDIEN ONDORIOAK

GETXO, 2014KO AZAROAREN 17

GASTEIZ, 2014KO 

ZARAUTZ, 2014KO AZAROAREN 28

EUSKADIRAKO DEMOKRAZIARI

HERRITARREN PARTE-HARTZEARI 

BURUZKO LIBURU ZURIA

- Abiapuntua -  

KONTRASTERAKO JARDUNALDIEN ONDORIOAK

GETXO, 2014KO AZAROAREN 17 

GASTEIZ, 2014KO AZAROAREN 21 

ZARAUTZ, 2014KO AZAROAREN 28 

 

RI ETA 

HARTZEARI 

BURUZKO LIBURU ZURIA 

KONTRASTERAKO JARDUNALDIEN ONDORIOAK 



 

                                                                    

SARRERA - KONTRASTE PROZESUAREN HELBURUAK ETA IRISMENA

 

Azaroko hilabetean zehar hiru kontraste

baino gehiagok parte hartu dute “Euskadirako Hiritarren 

Zuri bat. Abiapuntu bat” Ire

bikoitzarekin: 

o Liburu Zuriaren edukia legitimatzea, hura eraikitzen parte hartu duten pertsona eta 

erakundeekin kontrastatuz ea 

jasotzen dituen. 

o Liburu Zurian jaso gabeko

identifikatzea eta haren hedatze

Partaidetza-prozesu horren helburua e

funtsezko aldaketak proposatzea, baiz

egindako partaidetza-lana bere hedapenean 

Lehen aipatutako kontraste-prozesuar

Zuriko gorputz nagusiari ideiak edo eduki

funtsaren aldaketa garrantzitsua. Ideia

Zuriari kontraste-prozesuaren emaitza bezala, honako hau ulertuz: Liburu Zuria lantzean behar 

adina garatu ez diren ardatzak  direla, haien hedatze

Ildo horretatik 10 faktore identifikatu dira, eta horien gainean lanean jarrait

hurrengo fase batean Liburu Zuriaren edukia osatzeko:

1. Egitura eta dinamika kolektiboak identifikatu, tarteko kanalak barne

sindikatuak, federazioak, elkarteak) eta haien balore

lankidetza-dimentsioan, 

2. Euskadin burututako

3. Euskadin dauden partaidetza

Kontseilu eta organo parte

garrantzia nabarmentzen da

ikusteko: zer balioren ekarpena egin diezaioketen edo hesi bat izan ote daitezkeen 

partaidetzarako. 

4. Teknologia berrien

partaidetzarako elementu

5. Partaidetza-prozesuen diseinua

irismen handiagokoak

partaidetza-dinamiketan (generoa, osasuna, adina, open data, hezkuntza, etab.), haren 

mugak…  

6. Nola sustatu partaidetza

kultura) eta Administraritz

KONTRASTE PROZESUAREN HELBURUAK ETA IRISMENA

Azaroko hilabetean zehar hiru kontraste-jardunaldi ireki burutu dira eta haietan 125 pertsona 

baino gehiagok parte hartu dute “Euskadirako Hiritarren Demokrazia eta Partaidetzako Libu

Abiapuntu bat” Irekian argitaratutako testua oinarritzat hartuta, helburu 

Liburu Zuriaren edukia legitimatzea, hura eraikitzen parte hartu duten pertsona eta 

erakundeekin kontrastatuz ea aipaturiko testuak prozesuan zehar landutako edukiak 

Liburu Zurian jaso gabeko edo bertan behar adina garatu gabeko aspektuak 

identifikatzea eta haren hedatze-faseari erantsi behar zaizkionak. 

prozesu horren helburua ez da izan eztabaidatutakoa eztabaidatzea edo hartan 

funtsezko aldaketak proposatzea, baizik eta “dokumentu bizi” filosofia horretatik, gaur arte 

lana bere hedapenean aberastu dezaketen aspektuak de

prozesuaren helburuekiko koherentzian, ez zaizkio erantsi Liburu 

Zuriko gorputz nagusiari ideiak edo eduki-ardatzak, zeinek proposatzen baitzuten testuaren 

funtsaren aldaketa garrantzitsua. Ideia-indar errepikarienak, horiek bai erantsi zaizkio Liburu 

prozesuaren emaitza bezala, honako hau ulertuz: Liburu Zuria lantzean behar 

adina garatu ez diren ardatzak  direla, haien hedatze-fasean  kontuan eduki beharrekoak zirela

Ildo horretatik 10 faktore identifikatu dira, eta horien gainean lanean jarraitu beharko litzateke 

hurrengo fase batean Liburu Zuriaren edukia osatzeko: 

Egitura eta dinamika kolektiboak identifikatu, tarteko kanalak barne

sindikatuak, federazioak, elkarteak) eta haien balore-ekarpena partaidetzaren 

ioan, administraritzaen eta hiritarren arteko egitura “zubi” bezala.

Euskadin burututako partaidetza-prozesuak balioan jarri eta aitortzea

uskadin dauden partaidetza-prozesu eta kanal formalen inguruko analisi kritikoa. 

organo parte-hartzaile/aholkularien berrikuspen bat egitearen 

garrantzia nabarmentzen da Liburu Zuriaren hedapenean haiek nola

ikusteko: zer balioren ekarpena egin diezaioketen edo hesi bat izan ote daitezkeen 

ien inguruan sakontzea aurrez aurreko formatuez har

partaidetzarako elementu bezala. 

prozesuen diseinua: nola egin partaidetza-prozesu erakargarriagoak eta 

irismen handiagokoak inklusio printzipioak errespetatuz, nola ekin zeharlerrotasunari

dinamiketan (generoa, osasuna, adina, open data, hezkuntza, etab.), haren 

partaidetza-kultura (nola irakatsi parte hartzen, nola ikasi, nola sortu 

Administraritzaren zeregina hura sustatzen: partaidetzako hezk
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jardunaldi ireki burutu dira eta haietan 125 pertsona 

Demokrazia eta Partaidetzako Liburu 

testua oinarritzat hartuta, helburu 

Liburu Zuriaren edukia legitimatzea, hura eraikitzen parte hartu duten pertsona eta 

zehar landutako edukiak 

edo bertan behar adina garatu gabeko aspektuak 

eztabaidatutakoa eztabaidatzea edo hartan 

a horretatik, gaur arte 

aberastu dezaketen aspektuak detektatzea. 

ez zaizkio erantsi Liburu 

ardatzak, zeinek proposatzen baitzuten testuaren 

indar errepikarienak, horiek bai erantsi zaizkio Liburu 

prozesuaren emaitza bezala, honako hau ulertuz: Liburu Zuria lantzean behar 

fasean  kontuan eduki beharrekoak zirela. 

u beharko litzateke 

Egitura eta dinamika kolektiboak identifikatu, tarteko kanalak barne-hartuz (adibidez 

ekarpena partaidetzaren 

en eta hiritarren arteko egitura “zubi” bezala. 

jarri eta aitortzea, ikasgai ikasiak. 

en inguruko analisi kritikoa. 

berrikuspen bat egitearen 

Zuriaren hedapenean haiek nola sartzen diren 

ikusteko: zer balioren ekarpena egin diezaioketen edo hesi bat izan ote daitezkeen 

aurrez aurreko formatuez harago 

prozesu erakargarriagoak eta 

, nola ekin zeharlerrotasunari 

dinamiketan (generoa, osasuna, adina, open data, hezkuntza, etab.), haren 

(nola irakatsi parte hartzen, nola ikasi, nola sortu 

aren zeregina hura sustatzen: partaidetzako hezkuntza, 



 

                                                                    

partaidetzaren aitortza soziala, solaskide legitimoen aitortza, gune eta baliabide 

partekatuak, etab. 

7. Partaidetzarako gaitasunak

egikaritzeko beharrezko trebetasunak eta jarrerak

8. Erreminta-kaxa bate

dituena abantaila eta desabantailekin,

desberdinak ere. 

9. Partaidetza-prozesuen 

errepikatzearenak, emaitzak eta inpaktuak, jarraipen

10. Administraritza-arteko lankidetza tresnen garapena

(kontseilua, batzordea

5 jarduketa-eremuen aipamen zehatz

ingurumena, gizarte-kohesioa eta garapen ekonomikoa) txosten honetan jasota geratu dira, 

eta euskarri bezala balio beharko dute eremuka hedatze

konpromisoen esparruan burutuko da

zaizkio testuari eta horiek halako zehaztasun

adierazitako ideietako batzuei, nahiz eta horrek funtse

eduki adostuaren garapena Liburu Zuria lantzeko proze

Edozein kasutan, prozesuaren o

nagusiak zehazten dira Liburu Zuriaren egitura jarraitu

planteatu zen bezala. 

 

 

partaidetzaren aitortza soziala, solaskide legitimoen aitortza, gune eta baliabide 

gaitasunak (politikoak eta hiritarrak) eta nola garatu haiek 

egikaritzeko beharrezko trebetasunak eta jarrerak. 

kaxa baten garapena partaidetza-formula desberdinak zerrendatuko 

dituena abantaila eta desabantailekin, bai eta partaidetzarako tresna eta metodologia

prozesuen ebaluaketa: adierazleak, ez-parte hartzearen arrazoiak, ez 

emaitzak eta inpaktuak, jarraipen-batzordeak, etab.

arteko lankidetza tresnen garapena hiritarren partaidetza gaian 

batzordea, foroa, etab.). 

eremuen aipamen zehatza egiten zuten ekarpen haiek (osasuna, 

kohesioa eta garapen ekonomikoa) txosten honetan jasota geratu dira, 

ala balio beharko dute eremuka hedatzeko, eta hori  Liburu Zurian 

burutuko da. Azkenik,  zuzenketa txikiak eta/edo ñabardurak egin 

zaizkio testuari eta horiek halako zehaztasun-maila bat gehitu diote aurretik testuan 

etako batzuei, nahiz eta horrek funtsezko aldaketarik ez ekarri,

eduki adostuaren garapena Liburu Zuria lantzeko prozesuan zehar. 

Edozein kasutan, prozesuaren ondorio-txosten honetan kontraste-fasean jasotako ekarpen 

zehazten dira Liburu Zuriaren egitura jarraituz (haren kapituluak) haien disei
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partaidetzaren aitortza soziala, solaskide legitimoen aitortza, gune eta baliabide 

(politikoak eta hiritarrak) eta nola garatu haiek 

formula desberdinak zerrendatuko 

etzarako tresna eta metodologia 

parte hartzearen arrazoiak, ez 

batzordeak, etab. 

hiritarren partaidetza gaian 

osasuna, ikaskuntza, 

kohesioa eta garapen ekonomikoa) txosten honetan jasota geratu dira, 

Liburu Zurian jasotako 

eta/edo ñabardurak egin 

gehitu diote aurretik testuan 

ez ekarri, baizik eta 

sean jasotako ekarpen 

z (haren kapituluak) haien diseinuan 



 

                                                                    

1) EDUKI  OROKORREN b

Oro har, lehen hurbilpen edo abiapuntu on bat dela kontsideratzen da eraikuntza partekatu 

bat abiarazteko Euskadiko partaidetzaren inguruan. Liburu Zuri bat bezala formulatua izateak 

jarduketa-esparrua oso determinaturik egotea eragiten du eta barruti politiko

gehiago zentratzea hiritarrenean baino.

Eredu partekatu bat definitzen gehiago zentratzen

ikertzen baino areago. Beharrezkoa da gogo

batzuetan haren edukia oroko

Hitz batean, honako hau nabarmentzen da: Liburu Zuriak “zer” asko biltzen dituela baina 

“nola” gutxi, eta horregatik lan egin beharra dagoela

“partaidetza nola erantsi” esplizitatuko dituzten kanal,

ekimen desberdinetan. Hori guztia Euskadin dauden 

informalen inguruko analisi krit

egitearen premia egituretan txertatutako kontseilu eta 

organoen inguruan. 

Beharrezkoa da, beraz, honako hau ikustea: egitura eta dinamika, formal eta informal horiek 

nola egokitzen diren Liburu Zuriaren hedapenean eta 

diezaioketen, edo, aitzitik, hesi bat gerta ote daitezkeen. Beraz, lehen urratsak honako honek 

izan behar du: aipatutako egitura eta dinamikak identifikatzea, tarteko kanalak

bai eta partaidetzarako tresna eta 

nahigarria litzatekeela aipatzen da, partaidetza

beren abantaila eta desabantailekin.

Honako ardatz hauek ere aipatzen dira, zeinak partaidetza

garatu beharko diren aurretik aipatutakoekin batera:

 

Partaidetza eta 
teknologia berriak. 

Aurrez aurreko 
formatuez harago

Partaidetza eta 
irismena 

/zabalkundea: 
norekin eta norentzat

Partaidetza eta 
inklusioa: soslaiak, 

diskriminazio 
positiboa

OROKORREN balorazioa 

lehen hurbilpen edo abiapuntu on bat dela kontsideratzen da eraikuntza partekatu 

bat abiarazteko Euskadiko partaidetzaren inguruan. Liburu Zuri bat bezala formulatua izateak 

esparrua oso determinaturik egotea eragiten du eta barruti politiko

gehiago zentratzea hiritarrenean baino. 

t definitzen gehiago zentratzen den testu bat da hori nola 

ago. Beharrezkoa da gogo-paradigma eta sinesteak aldatzea,

batzuetan haren edukia orokorregia eta hiritarren errealitatetik urrunduegia gertatzen da.

Hitz batean, honako hau nabarmentzen da: Liburu Zuriak “zer” asko biltzen dituela baina 

egatik lan egin beharra dagoela hura hedatzen “partaidetza nola egin” eta 

“partaidetza nola erantsi” esplizitatuko dituzten kanal, gune eta metodologietan barruti eta 

ekimen desberdinetan. Hori guztia Euskadin dauden ekimen, prozesu eta kanal, formal edo 

informalen inguruko analisi kritiko batetik abiatuz. Azpimarratu egiten da analisi bat 

egitearen premia egituretan txertatutako kontseilu eta partaidetza- eta aholkularitza

Beharrezkoa da, beraz, honako hau ikustea: egitura eta dinamika, formal eta informal horiek 

diren Liburu Zuriaren hedapenean eta horri zer balioren ekarpena egin 

, edo, aitzitik, hesi bat gerta ote daitezkeen. Beraz, lehen urratsak honako honek 

aipatutako egitura eta dinamikak identifikatzea, tarteko kanalak

bai eta partaidetzarako tresna eta metodologia desberdinak ere. Erreminta-

keela aipatzen da, partaidetza-formula desberdinak zerrendatuko dituena 

abantaila eta desabantailekin. 

e aipatzen dira, zeinak partaidetza-prozesuekin loturik, hedapenean 

garatu beharko diren aurretik aipatutakoekin batera: 

Kultura parte-
hartzailea: parte-

hartzera nola irakatsi, 
nola ikasi, kultura 

nola sortu

Partaidetzarako 
gaitasunak: politikoak 

eta hiritarrak

Partaidetza eta 
zeharlerroko 

gaitegiak: generoa, 
osasuna, adina, open 
data, hezkuntza, etab.

Partaidetza 
hiritarraren mugak
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lehen hurbilpen edo abiapuntu on bat dela kontsideratzen da eraikuntza partekatu 

bat abiarazteko Euskadiko partaidetzaren inguruan. Liburu Zuri bat bezala formulatua izateak 

esparrua oso determinaturik egotea eragiten du eta barruti politiko-instituzionalean 

den testu bat da hori nola ezar daitekeen 

paradigma eta sinesteak aldatzea, baina 

rregia eta hiritarren errealitatetik urrunduegia gertatzen da. 

Hitz batean, honako hau nabarmentzen da: Liburu Zuriak “zer” asko biltzen dituela baina 

hura hedatzen “partaidetza nola egin” eta 

gune eta metodologietan barruti eta 

ekimen, prozesu eta kanal, formal edo 

Azpimarratu egiten da analisi bat 

eta aholkularitza- 

Beharrezkoa da, beraz, honako hau ikustea: egitura eta dinamika, formal eta informal horiek 

zer balioren ekarpena egin 

, edo, aitzitik, hesi bat gerta ote daitezkeen. Beraz, lehen urratsak honako honek 

aipatutako egitura eta dinamikak identifikatzea, tarteko kanalak barne-bilduz, 

-kaxa bat garatzea 

formula desberdinak zerrendatuko dituena 

prozesuekin loturik, hedapenean 

 

Partaidetza eta 

gaitegiak: generoa, 
osasuna, adina, open 
data, hezkuntza, etab.

hiritarraren mugak



 

                                                                    

Azkenik eta hedapenaren aurretiazko izaerarekin

lan egitea: 

o Prozesuko emaitzen 

o Hiritarrak izan ditzala jomuga,

duten hiritar antolatu horiek ere bai.

o Liburuaren edukien idazkuntza eta aurkezpena pertsona guztientzat irisgarriak 

izan daitezen: forma landu, hizkuntza  irisgarriagoa, Liburu 

beste zabalkunde

o Ebaluazio-eta jarraipeneko adierazle

kualitatiboak, Liburu Zuri horrentzat.

 

o Inplementazio-estrategia

Liburu Zuri “bizi” bat nola izan daitekeen ikusteko, gure elkarte

orainalditik abiatuta. Pausoak eman benetan inplementatua izan dadin, gauzatu 

dadin  eta errealitate izan dadin.

 

 

2) ERAIKITZE PROZESUAREN  balorazioa

Liburu Zuriaren eraikitze-prozesua 

baloratzen da, nahiz eta hobetu beharreko zenbait aspektu aipatzen diren.

teorizazio konprometitu baterako abagunea

helburu nagusiari, Liburu Zuri bat sortzeari, aski den denbora

kasutan, edukiari buruzko aurreko sailean iruzkindu den moduan, azken emaitza teorikoegitzat 

jotzen da eta mekanismoak falta dira parte hartzeko eta partaidetza sustatzeko, eta horr

“labur samar” geratu da, izan ere mota horretako prozesuetan garrantzitsua baita hartan zeh

sortu diren elementu guztiei erantzuna ematea.

Erabilitako dinamika eta metodologiei dagokienez

positiboan (biziak, berritzaileak, anitzak, erakargarriak…) hala era negatiboan baloratzen dira 

(elkargainkatuak, korapilotsuak…). Dinamika batzuek aldez aurretiko prestakuntza behar 

dutela aipatzen da bertaratutako pertsonen aldetik (dokumentazioaren aurretiazko 

irakurketa), zenbait kasutan gertatu ez dena, eta horregatik zaildu egin da haiek garatzea

Diseinu orokorrari dagokionez

garrantzitsua egin dela erakargarri bihurtzeko (formatuak, lekuak, kolektiboak, etab.)

patroigintza falta bat hauteman da haren baitan.

Prozesuan parte hartu duten persona eta erakundeei dagokienez,

desberdinak daudela azpimarratzen da, beti kontuan hartu ez dena. Ez da zuzen komunikatu 

nor izan den gonbidatua parte hartzera eta zein 

izango zatekeela desiragarri 

gazteak, etab.), eta hori buru gabe geratzen da partaidetza

Aniztasunaz gainera hobetu beharreko ondorengo elementu hauek 

hedapenaren aurretiazko izaerarekin, beharrezkotzat jotzen da honako hauetan 

Prozesuko emaitzen zabalkundea: 

Hiritarrak izan ditzala jomuga, baina Liburu Zuri hau oraindik ezagutzen ez 

duten hiritar antolatu horiek ere bai. 

Liburuaren edukien idazkuntza eta aurkezpena pertsona guztientzat irisgarriak 

izan daitezen: forma landu, hizkuntza  irisgarriagoa, Liburu  Zuriaren 

kunde-formatu batzuk, bideoak, etab. 

eta jarraipeneko adierazle-eredu bat, nola kuantitatiboak hala 

kualitatiboak, Liburu Zuri horrentzat. 

estrategia bat definitu: Liburuan lanean jarraitzeko prozesua eta hori 

Liburu Zuri “bizi” bat nola izan daitekeen ikusteko, gure elkarte-ehunetik eta gure 

orainalditik abiatuta. Pausoak eman benetan inplementatua izan dadin, gauzatu 

dadin  eta errealitate izan dadin. 

ERAIKITZE PROZESUAREN  balorazioa 

prozesua prozesu koherente, ireki, zuzen eta parte

baloratzen da, nahiz eta hobetu beharreko zenbait aspektu aipatzen diren.

konprometitu baterako abagunea eman dela uste da eta ongi erantzun diola bere 

iari, Liburu Zuri bat sortzeari, aski den denbora-esparru batekin. Edozein 

edukiari buruzko aurreko sailean iruzkindu den moduan, azken emaitza teorikoegitzat 

jotzen da eta mekanismoak falta dira parte hartzeko eta partaidetza sustatzeko, eta horr

“labur samar” geratu da, izan ere mota horretako prozesuetan garrantzitsua baita hartan zeh

erantzuna ematea. 

Erabilitako dinamika eta metodologiei dagokienez balorazioa oso desberdina da: nola era 

berritzaileak, anitzak, erakargarriak…) hala era negatiboan baloratzen dira 

(elkargainkatuak, korapilotsuak…). Dinamika batzuek aldez aurretiko prestakuntza behar 

dutela aipatzen da bertaratutako pertsonen aldetik (dokumentazioaren aurretiazko 

zenbait kasutan gertatu ez dena, eta horregatik zaildu egin da haiek garatzea

Diseinu orokorrari dagokionez, honako hau nabarmentzen da: zailtasunaren barruan ahalegin 

garrantzitsua egin dela erakargarri bihurtzeko (formatuak, lekuak, kolektiboak, etab.)

patroigintza falta bat hauteman da haren baitan. 

Prozesuan parte hartu duten persona eta erakundeei dagokienez, 

desberdinak daudela azpimarratzen da, beti kontuan hartu ez dena. Ez da zuzen komunikatu 

nor izan den gonbidatua parte hartzera eta zein fasetan, eta oro har, aniztasun

 (soslai desberdinak, zabalagoa, “hautazkoa”, hiritar

gazteak, etab.), eta hori buru gabe geratzen da partaidetza-prozesu gehienetan.

hobetu beharreko ondorengo elementu hauek aipatzen dira
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n da honako hauetan 

baina Liburu Zuri hau oraindik ezagutzen ez 

Liburuaren edukien idazkuntza eta aurkezpena pertsona guztientzat irisgarriak 

Zuriaren  

eredu bat, nola kuantitatiboak hala 

Liburuan lanean jarraitzeko prozesua eta hori 

ehunetik eta gure 

orainalditik abiatuta. Pausoak eman benetan inplementatua izan dadin, gauzatu 

oherente, ireki, zuzen eta parte-hartzaile bezala 

baloratzen da, nahiz eta hobetu beharreko zenbait aspektu aipatzen diren. Oro har, 

eman dela uste da eta ongi erantzun diola bere 

esparru batekin. Edozein 

edukiari buruzko aurreko sailean iruzkindu den moduan, azken emaitza teorikoegitzat 

jotzen da eta mekanismoak falta dira parte hartzeko eta partaidetza sustatzeko, eta horregatik 

“labur samar” geratu da, izan ere mota horretako prozesuetan garrantzitsua baita hartan zehar 

balorazioa oso desberdina da: nola era 

berritzaileak, anitzak, erakargarriak…) hala era negatiboan baloratzen dira 

(elkargainkatuak, korapilotsuak…). Dinamika batzuek aldez aurretiko prestakuntza behar 

dutela aipatzen da bertaratutako pertsonen aldetik (dokumentazioaren aurretiazko 

zenbait kasutan gertatu ez dena, eta horregatik zaildu egin da haiek garatzea. 

, honako hau nabarmentzen da: zailtasunaren barruan ahalegin 

garrantzitsua egin dela erakargarri bihurtzeko (formatuak, lekuak, kolektiboak, etab.) baina 

 partaidetza-maila 

desberdinak daudela azpimarratzen da, beti kontuan hartu ez dena. Ez da zuzen komunikatu 

aniztasun handiagoa 

(soslai desberdinak, zabalagoa, “hautazkoa”, hiritargo antolatua, 

prozesu gehienetan. 

aipatzen dira: 



 

                                                                    

o Prozesuari buruzko informazio ge

izatean  prozesuaren fase desberdinetan zenbait persona gehitu zaizkiol

galduta sentitu ahal izan direl

orokorrarekiko. Nahiz eta izena eman duten persona

bidali zaizkien, komenigarri izan zitekeen informazio hori indartzea (jardunaldiaren 

aurretik persona horiei deituz edo jardunaldiaren aurretik bilera batera deituz 

hobeki testuinguratzek

pertsona batzuek uste dute ez dela n

arautegi-ahokaduraz

Legearekiko erlazioan, non jasotz

o Dauden partaidetza

txertatu. Nahiz eta Liburu Zuria 

daitekeen (aurretiaz

arte Euskadin garatutakoa

ekimenak bateratzeko edo sinergiak sortzeko, hala 

hartzeko guneak eta dinamikak

onak lankidetzan identifikatzeko dinamika

hau aipatu da: Liburu Zuriaren prozesua Euskadin 

bat  jendaurrean azaldu eta aitortzeko erabil zitekeela.

o Zabalkundea hobetu

baita. Publizitate gutxi egin da prozesuari energi

partaidetza “elitista” izan bide da egitura ordezkatzailetan zentratuz, gizartearekin  

bere orokortasunean lan egin gabe. Oro har, prozesu guztietan izaten dira 

zailtasunak kolektibo ez antolatuak biltzeko, baina lagundu egin zezakeen sare 

sozialetan presentzia handiagoa izateak  eta Irekiaren eginkizunak garrantzitsuagoa 

izan beharko zukeen (ez gordailuzkoa soilik). Edozein kasutan, nahiz eta 2.0 

euskarriek zabalkundeari 

nola bermatu behar den bitarteko digitalak erabiltzen ez dituzten 

pertsonen/kolektiboen irisgarritasuna euskarri fisiko eta errazak sortuz hizkuntza 

irisgarri eta hurbiletik sentsibilizatzen eta kont

o Hedatze-fasearen 

handiagoz ekintzak gauzatuz (zer, norekin, nola eta noiz) horiek aurkeztu eta gero 

hiritarrek konpromiso horiek betetzea eskatzeko gaitasuna izan 

prozesuaren ondoren sustatuko diren Gobernuaren ekimenetan.

batzorde ireki bat eratzea proposatzen da konpromiso horien jarraipena eta 

ebaluazioa egiteaz arduratuko dena.

Prozesuari buruzko informazio gehiago, batez ere kontuan izanik prozesu irekia 

izatean  prozesuaren fase desberdinetan zenbait persona gehitu zaizkiol

galduta sentitu ahal izan direla jarraitzen ari ziren helburua eta prozesu 

orokorrarekiko. Nahiz eta izena eman duten persona guztiei aldez aurretik txostenak 

komenigarri izan zitekeen informazio hori indartzea (jardunaldiaren 

aurretik persona horiei deituz edo jardunaldiaren aurretik bilera batera deituz 

hobeki testuinguratzeko). Halaber, nahiz eta prozesuan zehar azalpenak eman diren, 

sona batzuek uste dute ez dela nahikoa informazio eman 

ahokaduraz eta Euskal Administraritza Publikoen Legearekiko eta Udal 

gearekiko erlazioan, non jasotzen den hitirarren partaidetza. 

detza-prozesuak eta haien emaitzak eta ondorioak hedapenean 

. Nahiz eta Liburu Zuria “orri zuri batetik” abiatzearen ideia positiboa izan 

daitekeen (aurretiazko baldintzarik gabe abiatzea), garrantzitsutzat jotzen da orain 

arte Euskadin garatutakoa kontuan izatea partaidetzaren-barrutian. 

ekimenak bateratzeko edo sinergiak sortzeko, hala gaur egun dauden parte 

guneak eta dinamikak ustiatu eta balioan jartzeko. Ildo horretatik, praktika 

onak lankidetzan identifikatzeko dinamika modu egituratuagoan ezar liteke. Honako 

da: Liburu Zuriaren prozesua Euskadin ezartzeko partaidetza

bat  jendaurrean azaldu eta aitortzeko erabil zitekeela. 

Zabalkundea hobetu,  zeren soslai oso zehatzeko pertsonengana iritsi dela

gutxi egin da prozesuari energia gehiago emateko, eta batzuetan 

partaidetza “elitista” izan bide da egitura ordezkatzailetan zentratuz, gizartearekin  

bere orokortasunean lan egin gabe. Oro har, prozesu guztietan izaten dira 

ak kolektibo ez antolatuak biltzeko, baina lagundu egin zezakeen sare 

presentzia handiagoa izateak  eta Irekiaren eginkizunak garrantzitsuagoa 

izan beharko zukeen (ez gordailuzkoa soilik). Edozein kasutan, nahiz eta 2.0 

euskarriek zabalkundeari lagundu diezaioketen, halaber, beharrezkoa da begiratzea 

nola bermatu behar den bitarteko digitalak erabiltzen ez dituzten 

pertsonen/kolektiboen irisgarritasuna euskarri fisiko eta errazak sortuz hizkuntza 

irisgarri eta hurbiletik sentsibilizatzen eta kontzientziatzen lagunduko dutenak.

 gauzatze handiagoa, konpromisoez harago joa

handiagoz ekintzak gauzatuz (zer, norekin, nola eta noiz) horiek aurkeztu eta gero 

hiritarrek konpromiso horiek betetzea eskatzeko gaitasuna izan 

prozesuaren ondoren sustatuko diren Gobernuaren ekimenetan.

batzorde ireki bat eratzea proposatzen da konpromiso horien jarraipena eta 

ebaluazioa egiteaz arduratuko dena. 

 

6 

, batez ere kontuan izanik prozesu irekia 

izatean  prozesuaren fase desberdinetan zenbait persona gehitu zaizkiola eta horiek 

jarraitzen ari ziren helburua eta prozesu 

guztiei aldez aurretik txostenak 

komenigarri izan zitekeen informazio hori indartzea (jardunaldiaren 

aurretik persona horiei deituz edo jardunaldiaren aurretik bilera batera deituz 

har azalpenak eman diren, 

hikoa informazio eman Liburu Zuriaren 

Publikoen Legearekiko eta Udal 

prozesuak eta haien emaitzak eta ondorioak hedapenean 

abiatzearen ideia positiboa izan 

garrantzitsutzat jotzen da orain 

barrutian. Nola antzeko 

gaur egun dauden parte 

ustiatu eta balioan jartzeko. Ildo horretatik, praktika 

ezar liteke. Honako 

partaidetza-prozesuren 

pertsonengana iritsi dela uste 

a gehiago emateko, eta batzuetan 

partaidetza “elitista” izan bide da egitura ordezkatzailetan zentratuz, gizartearekin  

bere orokortasunean lan egin gabe. Oro har, prozesu guztietan izaten dira 

ak kolektibo ez antolatuak biltzeko, baina lagundu egin zezakeen sare 

presentzia handiagoa izateak  eta Irekiaren eginkizunak garrantzitsuagoa 

izan beharko zukeen (ez gordailuzkoa soilik). Edozein kasutan, nahiz eta 2.0 

lagundu diezaioketen, halaber, beharrezkoa da begiratzea 

nola bermatu behar den bitarteko digitalak erabiltzen ez dituzten 

pertsonen/kolektiboen irisgarritasuna euskarri fisiko eta errazak sortuz hizkuntza 

zientziatzen lagunduko dutenak. 

anez eta argitasun 

handiagoz ekintzak gauzatuz (zer, norekin, nola eta noiz) horiek aurkeztu eta gero 

hiritarrek konpromiso horiek betetzea eskatzeko gaitasuna izan dezaten  

prozesuaren ondoren sustatuko diren Gobernuaren ekimenetan. Ildo horretatik, 

batzorde ireki bat eratzea proposatzen da konpromiso horien jarraipena eta 



 

                                                                    

 

Eredu zuzena da, ez dago elementu handirik faltan, nahiz eta printzipioren batek nolabaiteko zehaztasun maila falta 

nabarmentzen da: ikuspegi inklusiboagoa islatzea bai eta administraritza

hiritarrengandik, bata bestearen zati bat izango ez balitz bezala, haustura sortuz

desberdintasuna zehaztea ere, izan ere ezin baita administraritza

positiboa egiten da, beti ere zehazten direnean, nahiz eta ereduan hiru dimentsioen artean nolabaiteko lotura falta sumatzen den erakunde publik

partaidetza erantsi ahal izateko. 

 

Jasogabeak 

o Partaidetza hiritarraren beraren printzipioak faltan hartzen dira. Gobernu onaren 

printzipioak jasotzen dira soilik. 

o Borondatezkoa ez den partaidetza definitzea. 

o Dagoeneko burututako esperientziak aitortzea eta horiek berreskuratzeko ustiatzen 

ez direnak, praktika egokietatik ikasi, helburu bikoitzarekin: aipatutako prozesuei 

buruzko informazio zehatza eta lokalizatua eskuragarri izatea (diseinua, metodologia, 

eraginak, etab.) eta partaidetza baliagarria dela erakustea.

o Partaidetza kultura eranstea, oinarrizko ideia horiek baliagarriak izan daitezen 

benetako partaidetza-beharra sortzeko: lan pedagogikoa, komunitatearen eta bere 

etorkizunaren parte izan eta sentitzea, inguratzen gaituen errealitatearekin eta 

horren eraldaketarekiko konpromisoa sortzea. Epe luzeko ikuspegia falta da, 

partaidetzan hezitzeak esan nahi duenaz. 

o Partaidetzak bi norantzatakoa izan behar duela ikustea, “goitik beherakoa” eta 

“behetik gorakoa”. Partaidetza eredu asko daudela kontuan izatea, 

prozesu antolatuak, eta partaidetza eta erkidegoa une askotan sortzen dela.

o Ez da adierazita agertzen Administraritza izatea hiritar

erabakitako politika baten erabaki eta exekuziorako arduradun bakarra. Esplizituki 

adierazi behar da. 

o Entzute enpatikoaren beharra eta errespetua jarrera aldetik.

o Kolektibo desberdinetara egokitutako metodologia desberdinak (adinak, egoerak,…).

o  Hizkuntza irisgarria. 

 

  

 

3) EREDUAREN PRINTZIPIOEN balorazioa 

, ez dago elementu handirik faltan, nahiz eta printzipioren batek nolabaiteko zehaztasun maila falta baduen. Ereduan hobetzeko aspektu bezala premia hau 

administraritza publiko desberdinen artean koordinazio handiagoa ere. Batzuetan 

zati bat izango ez balitz bezala, haustura sortuz hasieratik. Beharrezkoa ikusten da, era berean, “politikoa denaren” eta funtzio publikoaren arteko 

administraritza publikoaz eta administraritza politikoaz modu berean hitz egin. Deskribatutako hiru dimentsioen balorazio 

direnean, nahiz eta ereduan hiru dimentsioen artean nolabaiteko lotura falta sumatzen den erakunde publik

Garatzekoak

Partaidetza hiritarraren beraren printzipioak faltan hartzen dira. Gobernu onaren 

horiek berreskuratzeko ustiatzen 

ez direnak, praktika egokietatik ikasi, helburu bikoitzarekin: aipatutako prozesuei 

buruzko informazio zehatza eta lokalizatua eskuragarri izatea (diseinua, metodologia, 

kustea. 

Partaidetza kultura eranstea, oinarrizko ideia horiek baliagarriak izan daitezen 

beharra sortzeko: lan pedagogikoa, komunitatearen eta bere 

etorkizunaren parte izan eta sentitzea, inguratzen gaituen errealitatearekin eta 

eraldaketarekiko konpromisoa sortzea. Epe luzeko ikuspegia falta da, 

ikustea, “goitik beherakoa” eta 

“behetik gorakoa”. Partaidetza eredu asko daudela kontuan izatea, ez bakarrik 

une askotan sortzen dela. 

hiritarren partaidetzaren bitartez 

erabakitako politika baten erabaki eta exekuziorako arduradun bakarra. Esplizituki 

Entzute enpatikoaren beharra eta errespetua jarrera aldetik. 

egokitutako metodologia desberdinak (adinak, egoerak,…). 

o Partaidetza prozesuen diseinua, modu berezian:

 

o Ageriko konpromisoa, eskatutako eta lortutako partaidetza azken emaitzari 

eransteko. 

o Politiken diseinuan zerbitzuen garapenerako partaidetza: zerbitzu baten definizio 

/ ezarpen / ebaluaziorako metodologiak zehaztu.

o Itzultze zehaztua (zer egin den, zer ez eta zergatik).

o Jendearen egunerokotasunera partaidetza nola hurbildu: testuinguruaren 

beharra, partaidetza babesten duen giroa sortzea: gardentasun

ekonomikoa ere), konfiantza, informazioa.

o Biztanleria orokorrera heltzeko zabalkundearen beharra.

o Prozesuen erabilera politiko desegokia.

o Gutxiengoen ordezkaritza eta asetasuna

o Adibidearen balioa partaidetzaren esparruan, hori ahalbidetzen duen ingurunea 

beharrezkoa den arren. 

o Partaidetzaren eta loturaren arteko erlazioa

o Partaidetza arduraduna ahalduntze eta autonomiatik.

o Parte-hartze pertsonala eta parte

mekanismoen bilaketa 
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duen. Ereduan hobetzeko aspektu bezala premia hau 

. Batzuetan administraritza gehiegi urruntzen da 

Beharrezkoa ikusten da, era berean, “politikoa denaren” eta funtzio publikoaren arteko 

modu berean hitz egin. Deskribatutako hiru dimentsioen balorazio 

direnean, nahiz eta ereduan hiru dimentsioen artean nolabaiteko lotura falta sumatzen den erakunde publikoen administraritza prozedurei 

Garatzekoak 

Partaidetza prozesuen diseinua, modu berezian: 

eskatutako eta lortutako partaidetza azken emaitzari 

Politiken diseinuan zerbitzuen garapenerako partaidetza: zerbitzu baten definizio 

/ ezarpen / ebaluaziorako metodologiak zehaztu. 

Itzultze zehaztua (zer egin den, zer ez eta zergatik). 

Jendearen egunerokotasunera partaidetza nola hurbildu: testuinguruaren 

duen giroa sortzea: gardentasuna (baita 

antza, informazioa. 

Biztanleria orokorrera heltzeko zabalkundearen beharra. 

ra politiko desegokia. 

Gutxiengoen ordezkaritza eta asetasuna, gehiengoen eztabaidak,… 

Adibidearen balioa partaidetzaren esparruan, hori ahalbidetzen duen ingurunea 

Partaidetzaren eta loturaren arteko erlazioa 

ahalduntze eta autonomiatik. 

-hartzeko eskubidea babesten dituen 



 

                                                                    

4) PUBLIKOA DENA KOLEKTIBOTIK ERAIKITZEAREN balorazioa
 

Eduki teorikoa zuzena da, nahiz eta zehaztasuna falta zaion eta apostu handiagoa erakunde

ekintza-esparru gisa ulertuz, zeinean bai administraritzan bai eta hiritarren mailan ere partaidetzaren benetako kultura garatzea 

Jaurlaritzari egiten zaio erreferentzia, eta interesgarria izango litzateke Liburu Zuria egituren arteko aterki bat izatea

banakoaren alorrean oso zentratua dago, eta  interesgarria izango litzateke

hartzen da hiritarren prozesuetan erakundeen partaidetza garatzea ere.

 

Jasogabeak 

o Instituzioartekotasuna 

o Administraritza Publikoarekin partaidetza kanal eta bide zuzenak garatzea, internet 

eta sare sozialen eginkizuna ere aztertuz. 

o Baliabideak proposatutako aldeketentzat (ez ekonomikoak bakarrik)

o Partaidetza “espontaneoa” eta hiritarren artean  sortu eta  gar

parataidetza-prozesuetan nola izan daitekeen eta behar duen izan  tarteko.

o Guztiek ulertzeko moduko hizkuntza bat, zeinean transmitituko den konfiantza

hiritarren aldetik zein Administraritzarenetik eta nola moldatu erakundeen 

mekanismoa eta zurruntasuna eta haien prozesuak kolektibo desberdinen aurrean 

(ordutegiak, guneak, etab.). 

o Partaidetzarako lanabesak, haren zabalkundea eta sozializazioa.

o Parte hartuz parte-hartzen ikasten badugu, adibide onak behar

erantsi egin behar dira partaidetza-esperientzia onak, bai 

errepikatzeko. 

o Gogoeta egitea partaidetza formaleko organoen eginkizunaren

erabilgarritasunaren inguruan. 

o Administraritza hiritarren zerbitzura dagoen printzipioen adierazpen argia

horretan leku esanguratsuagoa izan beharko luke. 

o Administraritzaren eta hiritartasunaz gainera, dinamizatzaileen (bitartekoen) rola eta 

garrantzia azpimarratzea falta da 3.1. puntuan. 

o Administraritza-testuetan irakurterraztasuna eranstea. Hobeto islatu behar da 

administraritzak hiritartasunari informazio argia eta ulergarria helaraztearen beharra, 

hiritarrekin egiazko erlazio eta lotura emozionala sortuko duena. Indarra jarri 

gehiegizko informazioa opakutasun modu bat delakoan. 

 

UBLIKOA DENA KOLEKTIBOTIK ERAIKITZEAREN balorazioa

falta zaion eta apostu handiagoa erakunde-artekotasunaren alde, partaidetza epe luzerako hitzarmen politikoa eskatzen duen 

an bai eta hiritarren mailan ere partaidetzaren benetako kultura garatzea 

Jaurlaritzari egiten zaio erreferentzia, eta interesgarria izango litzateke Liburu Zuria egituren arteko aterki bat izatearen aukera sakontzea. Halaber, 

resgarria izango litzateke elkartze / antolatze maila, erdibideko erakundeak eta bide formalen rolean lantzea. I

prozesuetan erakundeen partaidetza garatzea ere. 

Garatzekoak

Publikoarekin partaidetza kanal eta bide zuzenak garatzea, internet 

Baliabideak proposatutako aldeketentzat (ez ekonomikoak bakarrik) 

Partaidetza “espontaneoa” eta hiritarren artean  sortu eta  garatzen diren 

prozesuetan nola izan daitekeen eta behar duen izan  tarteko. 

Guztiek ulertzeko moduko hizkuntza bat, zeinean transmitituko den konfiantza-giroa 

eta nola moldatu erakundeen 

eta zurruntasuna eta haien prozesuak kolektibo desberdinen aurrean 

Partaidetzarako lanabesak, haren zabalkundea eta sozializazioa. 

badugu, adibide onak behar dira eta horregatik 

bai eta txarrak ere akatsak ez 

Gogoeta egitea partaidetza formaleko organoen eginkizunaren eta 

printzipioen adierazpen argia. Sail 

aren eta hiritartasunaz gainera, dinamizatzaileen (bitartekoen) rola eta 

testuetan irakurterraztasuna eranstea. Hobeto islatu behar da 

ak hiritartasunari informazio argia eta ulergarria helaraztearen beharra, 

hiritarrekin egiazko erlazio eta lotura emozionala sortuko duena. Indarra jarri 

o Administraritzaren jarrera, entzute aktibotik hasiz eta antolakuntza eta jarreren 

aldaketa bateranzko egiazko konpromisotik aurrera eginez. Borondate politikoa 

egotea beharrezkoa da baina baita Administraritza

pertsonen jarrera mesedegarria ere. Burokrazia eta susmoak gainditzeko 

prozeduretako partaidetzari erantsi beharra dago. 

iragazkorra eta infludentziagarria transmititu behar du, kritikarekiko posizio 

zaurgarria. 

o Partaidetzarekiko motibazioa eta konpromisoa hiritarren aldetik: mentalitate 

aldaketa, hiritartasuna partaidetzarantz ilusionatzeko dinamiken diseinuak…

o Partaidetzaren “prezioa”, denbora gehiago eta baliabide gehiago. Ondo egindako 

partaidetza errentagarria eta efizientea da amaieran baina lehen inbertsio bat 

behar du. 

o Gardentasuna: oraindik “defentsa” ireki beharra dago.

o Partaidetza ahalbidetzen duten topalekuak, egiturak eta pertsonak, non gizarte 

beharrak/eskaera sozialak biltzen eta lantzen diren, agintaritzan d

politikoari jarramon egin gabe. 

o Deskribatutako ekintzek jarraitzen dituzten helburuak (batzuetan ekintzek berek 

helburuak dirudite). 

o Prozesu gorakorrak, Administraritzak aldaketa ausarten aldeko apustua egin 

beharko luke. 

o Ebaluazio prozesuak erantsi. 
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UBLIKOA DENA KOLEKTIBOTIK ERAIKITZEAREN balorazioa 

epe luzerako hitzarmen politikoa eskatzen duen 

an bai eta hiritarren mailan ere partaidetzaren benetako kultura garatzea ahalbidetzen duen. Modu nagusian Eusko 

ren aukera sakontzea. Halaber, hiritarren partaidetza 

elkartze / antolatze maila, erdibideko erakundeak eta bide formalen rolean lantzea. Interesgarritzat 

Garatzekoak 

aren jarrera, entzute aktibotik hasiz eta antolakuntza eta jarreren 

aldaketa bateranzko egiazko konpromisotik aurrera eginez. Borondate politikoa 

koa da baina baita Administraritza Publikoetan lan egiten duten 

pertsonen jarrera mesedegarria ere. Burokrazia eta susmoak gainditzeko 

prozeduretako partaidetzari erantsi beharra dago. Administraritzak posizio 

iragazkorra eta infludentziagarria transmititu behar du, kritikarekiko posizio 

zarekiko motibazioa eta konpromisoa hiritarren aldetik: mentalitate 

aldaketa, hiritartasuna partaidetzarantz ilusionatzeko dinamiken diseinuak… 

Partaidetzaren “prezioa”, denbora gehiago eta baliabide gehiago. Ondo egindako 

zientea da amaieran baina lehen inbertsio bat 

Gardentasuna: oraindik “defentsa” ireki beharra dago. 

Partaidetza ahalbidetzen duten topalekuak, egiturak eta pertsonak, non gizarte 

beharrak/eskaera sozialak biltzen eta lantzen diren, agintaritzan dagoen talde 

Deskribatutako ekintzek jarraitzen dituzten helburuak (batzuetan ekintzek berek 

ak aldaketa ausarten aldeko apustua egin 



 

                                                                    

5) ZEHATZETIK  HASTEA: GAI BARRUTIEN BALORAZIOA

Gai-barrutiei dagokienez, balorazio orokorra honako hau da: planteatutako ekintzen eta helburuen 

planteamendua egokia eta sostengatua delarik, 

edo partaidetza-prozesuari erantsiko zaion moduan.

komun hauek nabarmentzen dira barruti guztietan:

o Desoreka planteatutako ekintzetan, horietako batzuk izaera oso orokorrekoak direlarik eta 

beste batzuk guztiz zehatzak

o Jasotako hiritarren ekintzak, izaera banakoa dute n

haren eraldaketareko ahalmena lausoturik geratzen da. Batez ere, ez dago hiritar a

eta tarteko eragileen eginkizuna jasotzen duten ekintzarik.

o Landutako barrutien zeharlerrotasunik ez da begiesten, 

garapena. Nahiz eta partekatu planteamendu horrek zerbitzu eta politiken

inplementazioan eta parte hartzea 

nabarmentzen da: silo-politika bat bukatzea “gaien” bana

duen premiei era integralean ez ekitea

o Ez dira begiesten barruti

partaidetzaren, metodologien eta abarren

nabarmentzen da: beharrezkoa dela aurreko legegintzaldietan bai beste instituzio batzuek 

edo mugimendu hiritarrek burututako prozesuak aitortzea.

o Partaidetza eransteko lehentasunezko bezala aurkezten diren lerroak orientagarri  bezala 

hartu beharko lirateke partaidetza

barruti bakoitzerako, non pertsona

izan dezan. 

 

 

 

HASTEA: GAI BARRUTIEN BALORAZIOA 

barrutiei dagokienez, balorazio orokorra honako hau da: planteatutako ekintzen eta helburuen 

planteamendua egokia eta sostengatua delarik, zehaztasuna falta dela ezarriak izango diren moduan 

prozesuari erantsiko zaion moduan.  Halaber, era zabal samarrean honako elementu 

komun hauek nabarmentzen dira barruti guztietan: 

Desoreka planteatutako ekintzetan, horietako batzuk izaera oso orokorrekoak direlarik eta 

zehatzak. 

Jasotako hiritarren ekintzak, izaera banakoa dute nagusiki, eta horregatik kolektibo bezala 

haren eraldaketareko ahalmena lausoturik geratzen da. Batez ere, ez dago hiritar a

eginkizuna jasotzen duten ekintzarik. 

Landutako barrutien zeharlerrotasunik ez da begiesten, eta Sail zehatzekin lotzen da haien 

garapena. Nahiz eta partekatu planteamendu horrek zerbitzu eta politiken

parte hartzea integratzea izan duela helburu, honako premia hau ere 

politika bat bukatzea “gaien” banaketa bati lotua, zeinek eragiten 

duen premiei era integralean ez ekitea. 

sten barruti horietan dagoeneko burututako prozesuak, zeinek balio lezaketen 

zaren, metodologien eta abarren praktika onak argitzeko. Ildo horretatik honako hau 

nabarmentzen da: beharrezkoa dela aurreko legegintzaldietan bai beste instituzio batzuek 

edo mugimendu hiritarrek burututako prozesuak aitortzea. 

Partaidetza eransteko lehentasunezko bezala aurkezten diren lerroak orientagarri  bezala 

lirateke partaidetza-prozesu espezifikoak zabaltzearen kontura deskribatutako 

non pertsona, eragile eta abarren kopuru handiagoak parte hartu ahal 
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barrutiei dagokienez, balorazio orokorra honako hau da: planteatutako ekintzen eta helburuen 

izango diren moduan 

era zabal samarrean honako elementu 

Desoreka planteatutako ekintzetan, horietako batzuk izaera oso orokorrekoak direlarik eta 

agusiki, eta horregatik kolektibo bezala 

haren eraldaketareko ahalmena lausoturik geratzen da. Batez ere, ez dago hiritar antolatuen 

ekin lotzen da haien 

garapena. Nahiz eta partekatu planteamendu horrek zerbitzu eta politiken diseinuan, 

honako premia hau ere 

keta bati lotua, zeinek eragiten 

prozesuak, zeinek balio lezaketen 

praktika onak argitzeko. Ildo horretatik honako hau 

nabarmentzen da: beharrezkoa dela aurreko legegintzaldietan bai beste instituzio batzuek 

Partaidetza eransteko lehentasunezko bezala aurkezten diren lerroak orientagarri  bezala 

prozesu espezifikoak zabaltzearen kontura deskribatutako 

, eragile eta abarren kopuru handiagoak parte hartu ahal 



 

                                                                    

 

Jasogabeak 

 

o Ez daude begietsita era parte-hartzailean zerbitzuak edo politikak diseinatzeak 

eskatzen dituen  baliabideak (ekonomikoak, pertsonalak) ez eta denbora ere. 

o Bitarteko eragileei eranstea falta da. 

o Alor sozio-sanitarioa planteatzerakoan, gizarte-langileak

integralagoa egin dadin. 

o Osasun-zentroetan teknologia berriak aplikatzea. 

o Osasunaren alorrean egiten den partaidetza, gaur egun foro tekniko eta aholkuen 

bitartez bakarrik kanalizatzen da eta askotan kexak eta eskaerak jasotzera soilik 

mugatzen da.   

o Alor honetako esperientzia arrakastatsuak. 

o Elkarteen eta kolektiboen ahalduntzea erantzunkidetasunerako.

o Partaidetza toki-mailan lantzearen beharra, tokiko administraritz

zentroaren arteko erlazioa zehaztuz. 

o Dauden protokoloen zabalkunde handiagoa bai eta osasun irtenbide hautazko 

desberdin batzuen artean hautatzeko aukera. 

o Komunitate kultural desberdinak kontuan hartzea. 

o Osasun arloko profesionalen funtsezko eginkizuna.  

o Nola egin partaidetza osasunaren arloan bere barruti propioa gainditu

irekitzea (gaixotasun prebentzioa, ohiturak,…). 

o Osakidetza birdefinitzea, osasun-laguntzaz harago. 

o Gaixoen elkarteak eta haien senitartekoenak kontuan hartzea falta da.

o Ohitura osasungarrien eta prebentzio sail bat falta da. Prebentzioa azp

beharrezkoa da. “Hobe prebenitzea sendatzea baino”. 

o Osasunaren integrazioa politika publiko guztietan, ekintza publiko guztiek osasun 

publikoan duten eragina jasoz (adibidez, Pasaiako kanpo-portua).

o Aurreko agintaldian egindakoa balioan jartzea, hiritar partaidetzan egindakoa 

zuzendaritza sailetan egituratuta. 

 

 

OSASUNA 

Garatzekoak

zerbitzuak edo politikak diseinatzeak 

eskatzen dituen  baliabideak (ekonomikoak, pertsonalak) ez eta denbora ere.  

langileak eranstea kudeaketa 

Osasunaren alorrean egiten den partaidetza, gaur egun foro tekniko eta aholkuen 

bitartez bakarrik kanalizatzen da eta askotan kexak eta eskaerak jasotzera soilik 

Elkarteen eta kolektiboen ahalduntzea erantzunkidetasunerako. 

administraritzaren eta osasun 

andiagoa bai eta osasun irtenbide hautazko 

Nola egin partaidetza osasunaren arloan bere barruti propioa gainditu eta  gizartera 

Gaixoen elkarteak eta haien senitartekoenak kontuan hartzea falta da. 

Ohitura osasungarrien eta prebentzio sail bat falta da. Prebentzioa azpimarratzea 

Osasunaren integrazioa politika publiko guztietan, ekintza publiko guztiek osasun 

portua). 

hiritar partaidetzan egindakoa 

 

Elementu informatzaileak (ez bakarrik kostuak) gardenta

prozeduren soiltasun eta sinplifikaziotik eta hizkuntza irisgarritik.

o Osasunaren ikuspegi zabalagoa, bizitza

Osasun mentala eta emozionala, soziala, 

birsortze sozio-hiritarra: hiri adiskidekorrak.

o Erantzunkidetasunaren ikuspena gehitzea ondo dago (osasuna ez da Osasun 

Sailaren monopolioa), baina beti ere argi uzten bada erantzunkizuna ez dagoela 

berdin banatua (osasun publikoa Administraritz

o Gaixotasun kronikoen prozesuen eta heriotzaren hurbileko fasearen kontsiderazio 

handiagoa. 

o Nola eraiki eta doitu makineria: Osasun-

Elkarteak. 

o Gehiago azpimarratu partaidetza nola sortzen

eskaerak egiteko, iradokitzeko, etab. 

o Beste Administraritzekiko lankidetza. 

o Osasun arloko profesionalen artean parte hartzeko gaitu

o Gaixoa eragile aktibo bezala. Osasun-sisteman herritarra laguntza

daiteke zentzu zabalean, bai eta erabaki partekatuak hartzen ere (medikuaren 

ezagutza gaixoaren esperientziarekin bat egitean adib

o Osasunetik ongizateranzko zeharlerrotasuna (gizarte
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Garatzekoak 

Elementu informatzaileak (ez bakarrik kostuak) gardentasunean sakontzeko 

soiltasun eta sinplifikaziotik eta hizkuntza irisgarritik. 

bizitza-ohituretatik harago doazen faktoreak. 

nala, soziala, laborala… Hirigintzari lotutako osasuna, 

: hiri adiskidekorrak. 

gehitzea ondo dago (osasuna ez da Osasun 

monopolioa), baina beti ere argi uzten bada erantzunkizuna ez dagoela 

Administraritzaren erantzunkizuna da). 

Gaixotasun kronikoen prozesuen eta heriotzaren hurbileko fasearen kontsiderazio 

-zentroak- Gizarte-Zerbitzuak- Hezkuntza- 

Gehiago azpimarratu partaidetza nola sortzen eta kanal gehiago nola bideratu 

parte hartzeko gaitu eta  gaitasunak garatzea. 

sisteman herritarra laguntza-eragile izan 

daiteke zentzu zabalean, bai eta erabaki partekatuak hartzen ere (medikuaren 

ezagutza gaixoaren esperientziarekin bat egitean adibidez). 

arlerrotasuna (gizarte-ikuspenaren eransketa). 



 

                                                                    

Jasogabeak 

 

o Komunitatean egiazko eragina izango duena partaidetza espiritua ikasi eta garatzeko 

metodoak. 

o Partaidetzari etekina ateratzeko eta ondorio bideragarriak eta berrikus

eskuratzeko kanalak eta formak. 

o Hezkuntza-sistemari edukien ardatz moduan partaidetza eranstea, lehen 

hezkuntzatik hasita haurren gaitasunak indartzeko: partaide

balioen heziketa. 

o Irisgarritasuna eta aniztasuna liburuetan. 

o Iragazkortasun handiagoa hezkuntzaren arloan.  

o Beharrezko  Gaitasun beharrezkoak: sormena, espiritu kritikoa,…

o Teknologia berriak (horiek kudeatzen eta horiekin lan egiten ikasi).

o Kontsumo arduratsua. 

o Prestakuntza-zentroak eta heziketa-zentroak partaidetza lantzeko guneak izateko 

beharra aniztasunaren arabera. 

o Errentagarritasun positiboa. 

o Egunerokoan moldatzen ikastea. 

o Zeregin garrantzitsua duten barrutiak ez dira islatzen (eskola

o Nola desikasi. 

o Aldaketaren beharra hezkuntza-ereduan. 

 

 

  

 

IKASKUNTZA 
 

Garatzekoak

Komunitatean egiazko eragina izango duena partaidetza espiritua ikasi eta garatzeko 

dorio bideragarriak eta berrikusgarriak 

sistemari edukien ardatz moduan partaidetza eranstea, lehen 

hezkuntzatik hasita haurren gaitasunak indartzeko: partaidetza- eta hiritartasun- 

Beharrezko  Gaitasun beharrezkoak: sormena, espiritu kritikoa,… 

Teknologia berriak (horiek kudeatzen eta horiekin lan egiten ikasi). 

zentroak partaidetza lantzeko guneak izateko 

Zeregin garrantzitsua duten barrutiak ez dira islatzen (eskola-kontseiluak, etab.) 

 

o Ardatzen zehaztasun eta sakontasun handiagoa, modu berezian ezarpenari 

dagokionean. 

o Hiritarren ekintzak orokorregiak dira. 

o Erakundeen arteko lankidetza. 

o Eskola partaidetza-gune bezala (“parte

pedagogia parte-hartzailea. 

o Hizkuntza irisgarria, erraza, ulergarria. 

o Irakasleriaren rol berria eta hari loturiko gaitasunak.

o Enpresen eta gizarte eragile esanguratsuen ikuskera berekin daraman partaidetza

eredua eta bere papera hezkuntza eragile 

o Barne-komunikazioa Jaurlaritzako Sailen barruan.

o Ikaskuntza, aisia eta partaidetzarako beste gune batzuk faboratzea

o Eredu hautazkoen partaidetza sustatzea eta elkarlaneko sinergien bilaketa

o Guztiak ondare pertsonalaren inguruan egin beharko luke bi

artikulatu hori?  

o Hezkuntza-sistema: gizarte, irakasleria, ikasleria, gurasoen,… arteko nahasketa.  

Ikasleria ez da soilik erabaki objektu izan behar, baita erabaki subjektua ere.

Ikaskuntza bizitza osoan zehar zabaltzen da.
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Garatzekoak 

Ardatzen zehaztasun eta sakontasun handiagoa, modu berezian ezarpenari 

gune bezala (“parte-hartuz ikasi”): partaidetzaren kultura, 

Irakasleriaren rol berria eta hari loturiko gaitasunak. 

Enpresen eta gizarte eragile esanguratsuen ikuskera berekin daraman partaidetza-

eredua eta bere papera hezkuntza eragile bezala. 

komunikazioa Jaurlaritzako Sailen barruan. 

Ikaskuntza, aisia eta partaidetzarako beste gune batzuk faboratzea 

Eredu hautazkoen partaidetza sustatzea eta elkarlaneko sinergien bilaketa 

k ondare pertsonalaren inguruan egin beharko luke bira, baina nola 

sistema: gizarte, irakasleria, ikasleria, gurasoen,… arteko nahasketa.  

Ikasleria ez da soilik erabaki objektu izan behar, baita erabaki subjektua ere. 

Ikaskuntza bizitza osoan zehar zabaltzen da. 



 

                                                                    

 

Jasogabeak 

 

o Nola erantsi partaidetza hiritarra ingurumenaren barrutian

Sailetan, baita Aldundiaren eta Udalenetan ere.  

o Herritarren partaidetzaren funtzioen eta bideen zehaztapena, partaidetza kanalak, 

etab. Nola garatzen da hiritarren eransketaren prozesua. 

o Funtzio publikotik produktuen zaharkitzea kontrolatzea. 

o Sentsibilizazioa eta praktika koherentea garapen jasangarriarekiko. Adibidez, nola 

egin hortik datozen hiritar ekimenak eta bertan ateratako edukiak 

administraritzetan iragazteko. 

o Baliabide eta bitartekoak ingurumenaren sustapenerako (adibidez, zenbait herritan 

garraio publikoa haurrentzat dohakoa da). 

o Herri-kontsulten eginkizuna eta gaitegi mota horrekiko haien lotura.

o Partaidetzarako metodologiak eta arrakastatsuak izan diren esperientzien bilduma: 

Partaidetzarako  Esku-hartze Guneak (PEG). 

o Enpresen zeregina eragile erantzunkide gisa. 

o Ekintzen denborazko dimentsioa aztertzea. 

o Administraritzaren eta herritarrentzat agertzen den jardueren arteko adostasun 

falta. Herritarren aldetik orokorrak diren erantzukidetasun ekintzak sartzen dira, 

baina ez hainbeste partaidetzakoak direnak. 

o  Gaur egun dauden ekonomia sozial eta solidarioko forma hautazkoak eratzea haie

antolakuntza erraztuz (mugikortasuna, irisgarritasun berdea,…).

o  “Guztiontzako etxebizitza” filosofía antolamenduarekin lotzea.

o Poliki-poliki kontzientzia sortuz abiatutako hiritar-ekimenak, dokumentatutako 

herri-ekimen horiek jaso ezer asmatu gabe.  

o Ingurumena gizarte-kohesioarekin eta osasunarekin harremanetan jarri beharra 

dago, eta ez kontrajarri enpleguarekin edo garapen ekonomikoarekin.

 

 

 

INGURUMENA 

Garatzekoak

menaren barrutian ez bakarrik Jaurlaritzaren 

Herritarren partaidetzaren funtzioen eta bideen zehaztapena, partaidetza kanalak, 

 

Sentsibilizazioa eta praktika koherentea garapen jasangarriarekiko. Adibidez, nola 

hiritar ekimenak eta bertan ateratako edukiak 

Baliabide eta bitartekoak ingurumenaren sustapenerako (adibidez, zenbait herritan 

haien lotura. 

Partaidetzarako metodologiak eta arrakastatsuak izan diren esperientzien bilduma: 

arrentzat agertzen den jardueren arteko adostasun 

falta. Herritarren aldetik orokorrak diren erantzukidetasun ekintzak sartzen dira, 

forma hautazkoak eratzea haien 

antolakuntza erraztuz (mugikortasuna, irisgarritasun berdea,…). 

“Guztiontzako etxebizitza” filosofía antolamenduarekin lotzea. 

ekimenak, dokumentatutako 

kohesioarekin eta osasunarekin harremanetan jarri beharra 

dago, eta ez kontrajarri enpleguarekin edo garapen ekonomikoarekin. 

 

o Gardentasun handiagoa, hondakinen datuekin adibidez …

o Partaidetza elkarrekin lantzeko kontzientziazioa eta prestakuntza.

o Hiritarrek erabakiak hartze-prozesuan parte hartu ahal izateko bideak

hiria ez da gune propio gisa garatzen baizik eta hiritarrei bizkar emanik 

erabakitzen dira antolamenduak). 

o Partaidetzaren irismena neurtzea. 

o Aldaketa kudeaketa-prozesuan, ingurumenaren barruan partaidetza

irekiz. Prozesurik ez hasi lanpostu bat bete edo ez bete

zein diseinurekin, baizik eta hiri-plangintzaren modu

herritarrei beharrezko  informazioa eta testuingurua eskainiz.

o Hiritartasun-atala, indartu beharreko partaidetza

Agenda 21). 

o Nola gehitu partaidetza-prozesuetan operazio eta interes handietatik at dauden 

eragileak. 

o Administraritza / herritarrak bipolartasuna

bat egitearen kultura sustatzeko dinamikak, giroak, klima, espazioak,… (dimentsio 

kultural zabalagoa). 
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Garatzekoak 

Gardentasun handiagoa, hondakinen datuekin adibidez … 

lantzeko kontzientziazioa eta prestakuntza. 

prozesuan parte hartu ahal izateko bideak (adibidez, 

ria ez da gune propio gisa garatzen baizik eta hiritarrei bizkar emanik 

gurumenaren barruan partaidetza-prozesua 

lanpostu bat bete edo ez bete erabakitzeko bada, edota 

plangintzaren moduko gai esanguratsuetan, 

informazioa eta testuingurua eskainiz. 

, indartu beharreko partaidetza-mekanismoa erantsiz (adibidez, 

prozesuetan operazio eta interes handietatik at dauden 

/ herritarrak bipolartasuna alde batera utzi: ingurumen-gaietan 

bat egitearen kultura sustatzeko dinamikak, giroak, klima, espazioak,… (dimentsio 



 

                                                                    

Jasogabeak 

 

o Administraritzaren zurruntasun gehiegizkoak zenbaitetan moldatzeko arazoak 

sortzen ditu, gizarte beharrei moldatu eta modu lasterrean erantzuteko. 

o Arartekoaren eginkizun potentziala eragile dinamizatzaile bezala.

o Ardura eta etika politiko handiagoa. 

o Ezarriak dauden zerrendetan sartzen ez diren situazio pertsonalei erantzuna 

ematea. Klasifikatzea beharrezkoa bada ere kudeaketa ef

eraginkortasunez egin ahal izateko, batzuetan irizpideak ezartzen dira, taldekatu 

egiten da, eta horrek bazterketak sortzen ditu. 

o Konpromisoen garapena falta da, ez dira aurrera eramateko bideak ezartzen 

(adibidez, autokudeatzaileen partaidetza-kanalak): eszenatoki 

igaro errealitatera (tartea oso handia da). 

o Ereduak ez du erakundezkoa izan behar, baizik eta zeharlerrokoa Sailen eta 

administraritza-maila  desberdinen artekoa. 

o Hiritarren aldetiko ekintzak paternalistegiak dira, gogoeta kritikoa eta

izatea gehitu beharko lirateke. 

 

 

  

 

GIZARTE KOHESIOA 

Garatzekoak

aren zurruntasun gehiegizkoak zenbaitetan moldatzeko arazoak 

sortzen ditu, gizarte beharrei moldatu eta modu lasterrean erantzuteko.  

Arartekoaren eginkizun potentziala eragile dinamizatzaile bezala. 

zerrendetan sartzen ez diren situazio pertsonalei erantzuna 

ematea. Klasifikatzea beharrezkoa bada ere kudeaketa efizientziaz eta 

egin ahal izateko, batzuetan irizpideak ezartzen dira, taldekatu 

Konpromisoen garapena falta da, ez dira aurrera eramateko bideak ezartzen 

kanalak): eszenatoki idiliko horretatik nola 

a zeharlerrokoa Sailen eta 

, gogoeta kritikoa eta proaktiboa 

 

o Gazteen (gazteen ezegonkortasunak gizarte

urtetik gorako pertsonentzako enpleguari laguntzea.

o Gizarte-kohesioaren elementu eta politiken inguruan partaidetza arduratsua 

sustatzea (adibidez, DBE). 

o Boluntariotza sustatzea. 

o Partaidetza egituratuagoa “itxura hutsean” gera ez dadin.

o Partaidetzaren balioa, argiagoa eta eraginkorragoa, politika publikoekin 

desberdintasunek aurrera  egitea saihesteko.

o Nola eragingo du Liburu Zuriak dagoeneko

kontseiluak…). 

o Enpresen gizarte-eginkizuna aitortzea eta debatean sa

o Aldaketa-kultura sustatzea hiru mailatan

diseinu politikoa. 

o Gizarte-kohesioaren onuren inguruan sentsibilizatzea, ikusgaiagoa egin. Gizarte

kohesioa  erabakigarria da Administraritz

o Emakumearen eginkizuna gizartean garatzea zuzendaritza

hartzeko ahalmenarekin.  
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Garatzekoak 

ezegonkortasunak gizarte-kohesioa arriskuan jartzen du) zein 50 

urtetik gorako pertsonentzako enpleguari laguntzea. 

kohesioaren elementu eta politiken inguruan partaidetza arduratsua 

Partaidetza egituratuagoa “itxura hutsean” gera ez dadin. 

Partaidetzaren balioa, argiagoa eta eraginkorragoa, politika publikoekin 

desberdintasunek aurrera  egitea saihesteko. 

dagoeneko badiren kanaletan (mahaiak, 

nkizuna aitortzea eta debatean sartzea. 

hiru mailatan: pertsonak, enpresak, eta gizartea eta 

kohesioaren onuren inguruan sentsibilizatzea, ikusgaiagoa egin. Gizarte-

Administraritzarentzat eta partaidetzarentzat. 

akumearen eginkizuna gizartean garatzea zuzendaritza-mailatan erabakia 



 

                                                                    

 

Jasogabeak 

 

o Gizarte adimenduna zer den ondo zehaztea. 

o Nola lortu zerga-sisteman aldaketa egitea hiritarren partaidetza kontuan izanez.

o Pertsona banakoak bezero gisa. 

o Milurtekoaren helburuak lortzea. 

o Nazioartekotzean oinarritutako eredu “glokal” egokia. 

o Gardentasun nabarmena. 

o Zein da partaidetza hiritarra honako alor hauetan bultzatzeko modu 

Adibidez, nola lortzen da ekintzailetza-prozesuetan edo nola lagundu

(formula interesgarria negoziazio sortzailearena izango litzateke). 

o Ekonomia berdea. 

o Lehen sektorearen garrantzia. 

o Diru publikoaren kudeaketa eredugarriari  erreferentziak Administraritz

o Antolatuta dagoen hiritartagoari ahotsa eta kanalak ematea.

o Izapidetza sinplifikatzea eta antolatzeko herritarrengan euskarritzea: laugarren 

sektorearen ekarpena. 

o Konpromiso, ekintza eta zehaztapen handiagoko aditzak (bultz

o Hiritarren aldetiko ekintzetan, ez dago argi lortzeko helburuak

alor guztietan parte hartu ahal izateko baldintza diren. 

 

 

 

GARAPEN EKONOMIKOA 

Garatzekoak

partaidetza kontuan izanez. 

alor hauetan bultzatzeko modu zehatza? 

prozesuetan edo nola lagundu elkarri benetan 

izango litzateke).  

Administraritzaren aldetik.  

ahotsa eta kanalak ematea. 

Izapidetza sinplifikatzea eta antolatzeko herritarrengan euskarritzea: laugarren 

handiagoko aditzak (bultzatu, sustatu, …). 

helburuak diren ala hiritarrek 

 

o Administraritzaren eta gizarte zibilaren tolerantzia edo zerga

o Hiritarrek partaidetza-prozesuetan parte hartzeko behar duten konpromisoa ez 

dago behar adina islatua. 

o Prozesuetan aniztasuna eta hiritar ez antolatuaren partaidetza bermatzeko deialdi 

anitza. 

o Enpresa-etika apur bat, bere horretan kontraesana zirudiena. 

o Talentua sustatzen indarra egitea. 

o Herri estrategia-partekatua sustatzea, era garden eta erabakian aldaketaren 

kultura gidatuz. 

o Ekonomia parte-hartzailean indar gehiago

denbora-bankuak,…) 

o Erakunde guztietan bikaintasun- eta berrikuntza

o ETEei laguntza-mekanismoak. 

o Erosketa publiko arduratsuaren irizpideak eranstea.

o Partaidetza enpresan (ideiak, kultura,…).

o Kontsumitzailearen eginkizuna, eskaera zertan egiten duen (aldaketa

handia sistemarako). 

o Siloak nola gainditu,  balioa ekar dezakeen

bada. 

o Egituratutako lankidetza-guneak balio-kate osoaren partaidetzarako (adibidez, 

ZTBESren berrantolakuntza berrian unibertsitateak sistematik deskonektaturik

daudela aipatzen da). 
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Garatzekoak 

en eta gizarte zibilaren tolerantzia edo zerga-iruzurra. 

prozesuetan parte hartzeko behar duten konpromisoa ez 

Prozesuetan aniztasuna eta hiritar ez antolatuaren partaidetza bermatzeko deialdi 

etika apur bat, bere horretan kontraesana zirudiena.  

partekatua sustatzea, era garden eta erabakian aldaketaren 

gehiago egitea (kooperatibak, crowdfundinga, 

berrikuntza-kulturaren kudeaketa bizkortzea. 

Erosketa publiko arduratsuaren irizpideak eranstea. 

 

, eskaera zertan egiten duen (aldaketa-ahalmen 

Siloak nola gainditu,  balioa ekar dezakeen eragile bezala “bestea” aitortzen ez 

kate osoaren partaidetzarako (adibidez, 

an unibertsitateak sistematik deskonektaturik 



 

                                                                    

6) HEDATZE KONPROMISOEN 

 

Liburu Zuriaren beste sail batzuetan gertatzen den bezala

kontsideratzen da: desiragarriagoa izango zatekeela

helburuetan hala haiek inplementatzeko moduan.

azpimarratzen dute: balio handiagoaren ekarpena egingo zukeela 

gauzatzeak, baliabidea eta metodoari  lotuz, hartara pro

handiagoz begiztatzeko. 

Ildo horretatik, honako hau planteatzen da

zehazteko premia, zeinek ahalbidetuko duten Liburu Zuriko konpromisoak hedatzea, honako hau

nabarmenduz: 

o Instituzioen eta administraritza

dekalogoraino) non akuilu izango diren ardurak eta atazak esleituko diren.

o Gune (fisiko edo birtualak) sustatzea

hartzaileak beste batzuekin

ekimenak egitura administratiboetan iragaz daitezen utzi (giza kateak, kontsultak, etab.)

o Hiritarren Arretarako eta 

rola Eusko Jaurlaritzaren espa

esperimentatu, lagundu, detektatu, partekatu, aitortu eta hedatzeko.

o Euskadin partaidetza sustatuko duen organo bat sortzea:

aitortzea, metodologiak eta erremintak biltzea, sentsibilizazioa eta komunikazioa, etab.

o Erantzunkidetasun zentrokidearen

instituzio, organismo edo erakunde batzuetara prozesuan jasotakoa, eta hori

dituzten pertsonek beren eragina biderka dezatela parte hartzen duten beste erakunde edo 

barrutietan. 

Era berean honako hau kontsideratzen da: 

gehiago garatu eta esplizita zitezkeenak:

o  Baloreetan hezitzearen konpromisoa, partaidetza

berrikuntza, nola administraritza

bitartez bakarrik eman daiteke gune publikoa eta “izate soziala” berresku

praxiari batuta. 

o Gardentasunarekiko konpromisoa

partaidetza eta haren emaitzak Gobernu

eta kudeaketako haren legeei eta prozesuei

o Eraldakuntzarekiko konpromisoa

 

3 balore berri eransteko asmoa ere badu hala nola: irekitasuna, konfiantza eta inklusibitatea

Zuria sortze-prozesuko baloreei haren hedatze

 

HEDATZE KONPROMISOEN  balorazioa 

Liburu Zuriaren beste sail batzuetan gertatzen den bezala hurbilpen egokia izanik, honako hau 

kontsideratzen da: desiragarriagoa izango zatekeela zehaztapen-maila handiagoa nola

helburuetan hala haiek inplementatzeko moduan. Pertsona parte-hartzaile batzuek honako hau 

azpimarratzen dute: balio handiagoaren ekarpena egingo zukeela epeak eta egikaritze

, baliabidea eta metodoari  lotuz, hartara prozesu horren epe laburrerako emaitzak argitasun 

Ildo horretatik, honako hau planteatzen da: bideak, mekanismoak, metodologiak eta baliabideak 

zeinek ahalbidetuko duten Liburu Zuriko konpromisoak hedatzea, honako hau

administraritzaren arteko lankidetzarako tresnak (organo batetik hasi eta 

dekalogoraino) non akuilu izango diren ardurak eta atazak esleituko diren.

Gune (fisiko edo birtualak) sustatzea esperientziak partekatu eta kolektib

hartzaileak beste batzuekin elkartzeko (adineko pertsonak aipatzen dira),

ekimenak egitura administratiboetan iragaz daitezen utzi (giza kateak, kontsultak, etab.)

Hiritarren Arretarako eta Administraritzaren Berrikuntza eta Hobekuntzako Zuzendaritzaren 

Jaurlaritzaren esparruan partaidetza-praktika onak sustatu, gaitu, erraztu, 

esperimentatu, lagundu, detektatu, partekatu, aitortu eta hedatzeko. 

Euskadin partaidetza sustatuko duen organo bat sortzea: praktika eta ekimen

aitortzea, metodologiak eta erremintak biltzea, sentsibilizazioa eta komunikazioa, etab.

zentrokidearen eredutik jardutea, non aldatu ahal izango den beste 

instituzio, organismo edo erakunde batzuetara prozesuan jasotakoa, eta hori

dituzten pertsonek beren eragina biderka dezatela parte hartzen duten beste erakunde edo 

Era berean honako hau kontsideratzen da: hedatzearen aurretiazko konpromiso batzuk badirela

zitezkeenak: 

zearen konpromisoa, partaidetza. Partaidetza deserosoa da, eta aldaketa, 

administraritzan hala gizarte zibilean, kontzientzia-hartze

bitartez bakarrik eman daiteke gune publikoa eta “izate soziala” berresku

Gardentasunarekiko konpromisoa (informazioa, open data, kode etikoa, etab.) eta 

partaidetza eta haren emaitzak Gobernuaren oraingo politikei eranstea 

eta kudeaketako haren legeei eta prozesuei. 

ldakuntzarekiko konpromisoa (eraldatzeko asmoa eta borondate irmoa

3 balore berri eransteko asmoa ere badu hala nola: irekitasuna, konfiantza eta inklusibitatea

prozesuko baloreei haren hedatze-faserako. 
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hurbilpen egokia izanik, honako hau 

maila handiagoa nola hedatzearen 

hartzaile batzuek honako hau 

epeak eta egikaritze-egutegi bat 

zesu horren epe laburrerako emaitzak argitasun 

: bideak, mekanismoak, metodologiak eta baliabideak 

zeinek ahalbidetuko duten Liburu Zuriko konpromisoak hedatzea, honako hauek 

(organo batetik hasi eta 

dekalogoraino) non akuilu izango diren ardurak eta atazak esleituko diren. 

esperientziak partekatu eta kolektibo oso parte-

elkartzeko (adineko pertsonak aipatzen dira), eta hiritarren 

ekimenak egitura administratiboetan iragaz daitezen utzi (giza kateak, kontsultak, etab.) 

kuntzako Zuzendaritzaren 

sustatu, gaitu, erraztu, 

praktika eta ekimenak eta 

aitortzea, metodologiak eta erremintak biltzea, sentsibilizazioa eta komunikazioa, etab. 

, non aldatu ahal izango den beste 

instituzio, organismo edo erakunde batzuetara prozesuan jasotakoa, eta horiek eratzen 

dituzten pertsonek beren eragina biderka dezatela parte hartzen duten beste erakunde edo 

retiazko konpromiso batzuk badirela, 

Partaidetza deserosoa da, eta aldaketa, 

hartze partekatu baten 

bitartez bakarrik eman daiteke gune publikoa eta “izate soziala” berreskuratzera bideratutako 

(informazioa, open data, kode etikoa, etab.) eta 

 eta haren plangintza 

eraldatzeko asmoa eta borondate irmoa). 

3 balore berri eransteko asmoa ere badu hala nola: irekitasuna, konfiantza eta inklusibitatea Liburu 



 

                                                                    

Azkenik, premia bat azpimarratzen da: Liburu Zuri hau, beste edozein partaidetza

etengabeko berrikuste-prozesu baten mendea

eredua egonkortzeko balioko duen

garatzeko  guztion beharra duen. 

 

tzen da: Liburu Zuri hau, beste edozein partaidetza

baten mendean ezarri behar dela, zeinek sustatzen duen partaidetza

redua egonkortzeko balioko duen, eta erantzunkidetasunetik jasotako ekintzak eta konpromi
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tzen da: Liburu Zuri hau, beste edozein partaidetza-dinamika bezala, 

tatzen duen partaidetza-

ekintzak eta konpromisoak 


