PASAIAKO UDALA
www.pasaia.eus IFK/CIF P2006900A

Euskara Saila - Euskadi Etorbidea 61
943 004330
euskara@pasaia.net

HARRERARAKO PARTE-HARTZE
PROZESUAREN TXOSTENA

SARRERA
Parte-hartze prozesu sakona egin da 2014an eta 2015ean, Pasaiako Udalaren harreraprotokoloa definitzearren. Hobetzeko proposamenak hausnartu eta zehaztu dira, harreralanetan diharduten subjektu guziekin, besteak beste: harreran zuzenean diharduten
Udaleko langile, udaleko teknikari eta arduradun, elkarte, hiritar, emakume-talde, eskola,
haur eta gazte, eta arduradun politikoekin.
Prozesu sendoa izan da, eta emaitzak sortu dira bertatik. Alde batetik, Pasaiako harreraprotokoloa diseinatzea ekarri du, eta egun egin litezkeen hobekuntzen berri ematea; eta
beste alde batetik, prozesuaren parte gisa, hainbat subjektu parte-hartzaile aktibatu dira,
nork bere jarrera azaltzeko prest (esaterako, hezkuntza-zentroak).
Txosten eta dokumentu honetan jasota ageri da prozesua, eta horrekin batera subjektuek
egindako ekarpen guztiekin protokoloaren proposamena.
PARTE-HARTZE PROZESUA
Aurretik baieztatu denari jarraiki, nabarmentzekoa da Pasaiako Udalak urteak daramatzala
harrera-gaietan jardunean. Erreferentziazkoa ere izan da Euskal Autonomia Erkidegoan.
Errealitate hori modu informalean aitortu dute herritarrek: “Pasaian harrera naturala da,
irekia da, ...”. Eta prozesu honetan arlo honetan egiten den jarduna aldekoa da.
Alabaina, Pasaia dagoen tokian dago profesionaltasunez
hobekuntzaren bilaketan etengabean aritu delako.

jokatu

duelako,

eta

Ildo horretatik, 2014an herritarrei harrera egiten dieten Udaleko langileek parte-hartze
prozesuari ekin zioten, eraginkortasunez eta efizientziaz hobetzearren.
Lehenengo prozesu horren ondorioz, oinarrizko dokumentu bat sortu zen, eta bertan
azterlanak eta proposamenak bildu ziren.

2015ean jarraipena eman nahi izan zitzaion prozesuari, hausnarketa zabalagoa eginez.
Udaleko langileez gain, elkarteak, harrerarekin zerikusia duten erakundeak, herritarrak,
eta bereziki, haurrak, gazteak, emakumeak eta politikariak bildu nahi izan ziren gaira.
Egindako proposamenen aldeko iritzia jaso ez ezik, proposamenen hobekuntzak jaso nahi
ziren, harrerari dagokion jarduteko protokoloa zehazte aldera.
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Egungo praktika hobetzeaz gain, ikuspegi batuagoa sendotu nahi izan zen, subjektu
guztien arteko elkarlana bultzatuz. Halaber, sinergia sortu, eta Pasaiako harrerarako
protokoloa zehaztu. Horretarako, bildu nahi izan dira parte-hartze prozesuan pasaitarrak
eta gaiarekin harreman zuzena duten subjektuak. Hala jasota dago prozesuaren
helburuetan:
Orokorra:
Pasaiako harrerarako protokoloa zehaztea, pasaitarren eta gaiarekin harreman zuzena
duten subjektuekin parte hartuz.
Berariazkoak:
•
•
•
•

Pasaitarrek, eta bereziki, jatorri askotariko emakumeek, haurrek eta nerabeek
Udaleko ekintzei buruzko ekarpenak egitea eta irizpideak zehaztea.
Prozesuan parte hartuko duten udaleko subjektuek taldean jardutea, eta sinergia
sortzea.
Haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko plangintzan eta emakumeen
jardueretan erabiltzen diren egiturak kontuan izatea eta sendotzea.
Lan egiteko modua, kultura, eta Pasaiako Udalaren eta herritarren arteko
harremana hobetzeko urratsak egitea.

Lana bermatzeko talde eragilea antolatu zen, honako hauek osatua: udal-gobernuaren
politikoen ordezkari batek (aurreko legealdian alkatea, eta legealdi honetan Gizarte
Ekintza Saileko zinegotzi ordezkaria), Migrazio eta Aniztasun teknikariak, Pasaiako
haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko plangintzako koordinatzaileak, Hizkuntza
Normalkuntzarako teknikariak, Berdintasun teknikariak eta aholku tekniko eta
metodologikoa emateko NOLA kanpo aholkularitzak.
Talde-eragilea aldian-aldian bildu zen, saioak prestatzeko eta baloratzeko. Aldi berean,
dokumentuak prestatu, txostenak idatzi eta prestatu ziren.
Aurreikusitako jarduera guztiak egin ziren, eta elkarteak, teknikariak eta herritarrak
ekimenera bildu ziren. Abian jarrita dago politikariekin egin beharreko lana (lehen saioa
eginda dago), eta egiteko daude: batetik, saio mistoa; eta bestetik, ondorengo beste
zeregin bat, hala nola, erakunde-adierazpena onartzeko mozioa aurkeztea, txosten honen
helburu dena.
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Berariaz egin ziren saio hauek:
Saio bat teknikariekin eta zerbitzuburuekin (16 lagun, lanean diharduten sail
guztietakoak). Harrerako langileekin egindako aurre-lana gainbegiratu egin zen,
eta oinarrizko dokumentuan txertatzeko ekarpen eta proposamenak egin ziren
(lana osatzeko, gerora, egin ziren Udal Euskaltegiko arduradunekin (2),
Zaharren Egoitzako arduradunekin (2) eta udal-idazkariarekin (1) bilerak eta
elkarrizketak).

Bileraren balorazioa, oro har, ona izan da:
“zalantzak argituz, jarraipena, hasiera, lan
handia dugu egiteko, gehiago zehaztu
beharra, gauza asko, probetxugarria,
lehen urratsa, koordinatu eta partekatu,
hitzaldia, zalantzak”.

Saio bat harreran diharduten
langileekin
(14
lagun,
gehienak bertaratu ziren).
Egindakoaren berri izateaz
gain,
landutakoa
gainbegiratu zuten teknikari
eta
zerbitzuburuek,
eta
txostenean zuzenean jardun
zuten.

Bileraren balorazioa, oro har, ona izan zen: “interesgarria, aberasgarria, sakona, urrats
bat, lan sendoa, garrantzi handikoa, ideia berrien sormena, berria, ezberdina, zalantzak,
zaila”.
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Lau saio egin ziren (barrutiko
bat) Pasaiako elkarteekin eta
gaiarekin harremana zuten
beste elkarte batzuekin (16
lagun,
sindikatu,
Caritas,
osasun-zentro, jubilatuen etxe,
gazte-elkarte,
bizilagunen
elkarte, aisialdiko elkarte).
Antxokoak eta Trintxerpekoak
izan ziren jendetsuenak.

Bilera horietan parte hartzeko deiak irekiak izan ziren, herritarrek, oro har, parte har
zezaten. Nork bere bizipenak hartu zituen oinarritzat parte-hartzean.
Bileretan egoeraren azterketa egiteaz gain, proposamenak landu ziren.
Lau saioen balantzea oso positiboa izan zen, jarraian agertzen den koadroari jarraiki:
0
1
2
3
4
5
Ez zen Oso
EskasaErdipur Ona
Oso
egokia eskasa
dikoa
ona
izan
Saioaren edukia nolakoa iruditu zaizu?
%13
%50
%37
Saioaren giroari buruzko zer balorazio
%11
%33
%56
egingo zenuke?
Eta lantzeko moduarena?
%5
%39
%56
Eta zer diozu emaitzari dagokionez?
%18
%44
%38
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Emakume-taldeekin bi saio egin ziren (13 lagun) Antxon eta Trintxerpen, eta jatorri
askotariko emakumeek hartu zuten parte. Nork bere bizipena aintzat hartuta, harrera nola
egin zitzaien eta harrera nola hobe litekeen aztertu zuten. Komunikazioa egokia izan
zedin, bi bileretan hizkuntza ugari erabili ziren, hala nola, espainiera, ingelesa, frantsesa,
eta zenbaitzuetan arabiera.
(Ez dira argazkietan ageri ez agertzeko nahia adierazi duten emakumeak)
Bi bilerek aldeko balorazioa izan zuten: “komunikatzeko ideia ona, beharrezkoak,
harremana hobetzeko, gure arazoak ezagutzeko, positiboa, nola sentitzen garen
kanpotarrak garenean, moroek fama txarra dute, ez dute guregan konfiantzarik”. Bereziki
eskertu nahi izan zuten prozesuan haiek kontuan izatea eta entzuteko aukera ematea.

Saio bat Pasaiako haurren eta nerabeen
eskubideak
bermatzeko
plangintzako
hezkuntza gunearekin (7 lagun), prozesua
antolatzeko, eta segidan, balantzea egiteko
(kanpo aholkularitzarik gabe).

Pasaiako hezkuntza-komunitate guztiek hartu zuten parte, Bidebietak izan ezik, barneko
antolakuntzako arazo bategatik ezin izan baitzuen.
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Haurrekin eta nerabeekin egindako
bilerei dagokienez, lanaren balantzea
oso positiboa eta onuragarria izan da:
gustura aritu gara, eta baita ikasleak
ere; ikasleak gaiarekin motibatuta
daude.

Hezkuntza-zentroan harrera nola egiten duten gainbegiratuko dute; bide batez, sortu eta
aktibatu den enpatia probestuko dute. Elkarbizitzarako oso egokia da barrutietako ikasleak
elkarrekin hausnartzen ikustea. Oso baliagarria izan da Anunciatakoen eta Lizeokoen
arteko etsaitasuna eta lehia arintzeko (egoera aurretik identifikatuta zegoen, eta hainbat
ekimen eraman dira aurrera).
Hiru saio bateratu hezkuntza-komunitateetako haur eta nerabeekin, adinaren arabera
bereizitako taldeetan: 9 urtetik 11 urtera, 12 urtetik 14 urtera eta 15 urtetik 17 urtera.

Guztira, 51 ikasle eta 8 irakasle izan dira. Gehienbat,
emakumeek hartu zuten parte lehenengo bi saioetan, eta
hirugarrenean orekatsua izan zen. Parte hartu zuen taldea
askotarikoa izan zen, jatorri ugaritako lagunek hartu
baitzuten parte.
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Parte-hartzaileek bilerei buruzko balorazio ona egin dute: “gustatu zaigu, ondo
egon da, oso ideia ona da, oso baliagarria eta interesgarria, ez da oso astuna
izan, jolasen bat egin zitekeen elkar ezagutzeko eta deserosotasuna urratzeko”.
Bereziki adierazi zuten horrelako bilerak egin egin behar zirela, eta zalantza
agertu zuten ea benetan aurrera eramango ote den bileratik eratorritakoa.

Zenbakiei dagokienez, (0tik 10era) haurren eta gazteen balorazioa oso aldekoa izan da,
jarraian agertzen den taularen arabera:
0

1

2

3

4

5

LH 5 eta 6

6

7
2

DBH 1 eta 2
DBH 3 eta 4
Guztira

1
1

1
3

8
3

9
6+
2x 9,5
5+
1+
1 (8,5) 2 (9,5)
7
5
16
16

10
5
2
7
14

Haurrekin eta nerabeekin egindako lan-jardunaren
balantzea honakoa izan da: guztiek hartu dute parte
aldeko jarrera agertuz (beste bilera batzuetan
zailagoa izan da); metodologiari eta dinamizazioari
garrantzia eman diote, ona izan baita (hasieran
batzuk ez ziren oso harkor agertu. Hala ere, lortu
dute guztiek ekarpenak egitea.
Harreraz gain, argi ikusi dute herria ezagutu beharra dutela, barrutiz barruti.
Nabarmentzekoa da harreman teknologikoei buruzko (harreman birtualak) gaia ez dela
atera. Adierazi dute elkarteekin eta herritarrekin egindako bileretan ere ez dela
nabarmendu, nahiz eta ohikoa ez den.
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