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1. Gizarte-zerbitzuen kontzeptua eta izaera
1.1. Giza eta gizarte-beharrizanak
Gizarte-zerbitzuek gizarte-beharrizanak asetzea dute helburu. Erraza dirudien
azalpena, ordea, zailtasunez beterik dago, ezen nola zehaztu zer den gizartebeharrizana? Jendeari galdezka, laster konturatuko gara oso kontzeptu erlatiboa dela, eta
gizaki bakoitzak modu batean sentitzen duela. Besterik ez bada, erlatibotasuna zertan
datzan azaltzen saiatuko gara.

1.1.1. Giza beharrizanak
Bizirauteko nabaritzen dugun oinarrizko zerbitzu eta ondasun gabeziari esan
diezaiokegu giza beharrizana. Hau da, zerbaiten gabezia sentitzeak sufrimendua edo
mina sentiarazten badigu, guretzat benetan beharrezkoa dela adierazten du, hura gabe
ezin baitugu iraun. Giza beharrizana zerbait kontzientea da, beraz (bestela, ez genuke
giza beharrizantzat joko), eta eragile ekonomiko, politiko, kultural eta ideologikoak
izan ditzake.
Maslow estatubatuar psikologoak honela laburbiltzen ditu giza beharrizanak,
oinarrizkoenetik hasita garatuenetara:
•

Beharrizan fisiologikoak. Arnasa hartzea, jatea, lo egitea… baita inguruan
komunikatu ahal izatea ere.

•

Segurtasun-beharrizanak. Mehatxu fisiko, ekonomiko edo psikosozialen
kontrako babesa bilatzen da eta, horrekin batera, egonkortasun nahia.
Bizitzan aurrera egiteko gutxieneko segurtasun batzuk behar dira arlo
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pertsonalean zein sozialean. Lehenengoan, oro har, familiak eskaintzen du
segurtasun hori, eta bigarrenean enpleguak; baina azken urteotan bi
elementu horiek jasandako eraldeketen ondorioz, gero eta jende gehiago
dago segurtasun-beharrizan hori ase ezinean. Alde horretatik, eta azken
horri lotuta, segurtasun-beharrizana aseta izatea oso garrantzitsua da
etorkizuna antolatu eta eraiki ahal izateko.
•

Gizartean onartua izateko beharrizana. Talde bateko partaide izatea giza
eta gizarte-beharrizana da, horrela adiskidetasuna, maitasuna, kidetasuna,
besteekiko loturak eta abar lan ditzakegu-eta. Azken batean, gizakia
definizioz soziala da, eta horregatik, beste pertsonen beharra du.

•

Autoestimazio-beharrizana. Estimatua izateko eta eragingarri izateko
nahia.

Autoerrealizaziorako beharrizana. Nork bere ahalmenak garatzeko beharrizana
izaten dugu; besteen aurrean independentzia eta autonomia dugula erakustea.

•

MASLOW-REN PIRAMIDEA

•
•

AUTOERREALIZAZIORAKO

•

BEHARRIZANA

•
•

AUTOESTIMAZIO-BEHARRIZANA

•

GIZARTEAN ONARTUA IZATEKO

•

BEHARRIZANA

•

SEGURTASUN-BEHARRIZANAK
BEHARRIZAN FISIOLOGIKOAK

-4-

Gizarte-zerbitzuen oinarriak
1.1.2. Gizarte-beharrizanak
Gizarte-beharrizanak elkarrekiko interesean oinarrituta daude, eta ez dira, beraz,
norbanako baten edo batzuen interesen metaketa hutsa. Gizartearen funtzionamendu
urria dela-eta, banakoaren arazoa (giza arazoa) gizarte osoarena dela uler daiteke
batzuetan. Baina aldaketa hori noiz gertatzen den ez dago modu absolutuan esaterik,
ondo aditu behar baita gizarte-beharrizana denboran eta espazioan mugatuta dagoela
eta, ondorioz, gizarte-arazoak ere aldatu egiten direla historian zehar eta herritik herrira.
Pentsa dezagun, adibidez, zein izan daitezkeen gaur egungo gizarte-beharrizanak Euskal
Herrian, eta zein izan zitezkeen Erdi Aroan; eta era berean, gaur egungo gizartebeharrizanak Euskal Herrian eta Afrika Beltzeko lurralde batean.
Maslow-ren ustez, gizarte-beharrizanak ulertzeko ondoko baldintza hauek
ulertu behar dira:
1- Gizakia ez da gai bere beharrizanak guztiz asetzeko. Gizakiak beti behar du
zerbait, eta horretarako besteen laguntza behar du askotan; gizartearen laguntza, hain
zuzen. Hala ere, harreman eta dinamika sozial horiek ezkutaturik geratzen dira
batzuetan diskurtso indibidualista bultzatzen dutenen aldetik (self made man eta
antzekoak).
2- Gizarte-beharrizanak modu hierarkikoan garatzen dira. Maila bateko
beharrizanak asetzeko, aurreko mailetakoak aserik egon behar dira. Horri lotuta,
Maslow-k dio behe- eta goi-beharrizanak daudela: fisiologikoak eta emozionalak. Eta
goi-mailako beharrizanak asetzeko, baldintza egokiak behar dira inguruan. Baldintza
horiek gizarte, politika, ekonomia, hezkuntza eta familia arlokoak dira. Oro har, behebeharrizanak bete ondoren sortzen da goi-mailakoak betetzeko beharra. Hori oso
nabaria da lekuaren edo garaiaren arabera. Emozionaltasunari loturiko gaitzen mapak
adibide argia ematen digu: depresioa edota suizidioen kopurua askoz txikiagoa da behebeharrizanak aseta ez dauden lurraldeetan (Afrikan, adibidez), eta alderantziz.
3- Beharrizana ez da banakoaren arazo hutsa, kultura-testuinguruak ere
sorraraz lezake. Horrek esan nahi du banakoak inguruan bizi duena nahi eta desira
izaten duela, eta ez bere gizartetik at dagoena, ezagutu arren. Gizarte-beharrizana
norbanakoaren inguruko gizarteak determinatzen du: gizarteak zerbait estimatzeak eta
ez edukitzeak sortzen du gizarte-beharrizana. Pobrezia eta aberastasuna adierazpide
-5-
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desberdinen arabera neurtzen dira: nekazaritza- edota hiri-eremuan; gaur egun edota
orain dela berrehun urte; eta Euskal Herrian edota Lesotho-n edo Nikaraguan.

1.2. Gizarte-beharrizanei emandako erantzuna: baliabidea
Gizartean norbanakoek, taldeek edo erkidegoek pairatzen dituzten beharrizanei
erantzuteko, tresna batzuk behar dira. Horiei gizarte-baliabide esaten zaie, eta era
askotakoak izan daitezke. Hona sailkapen bat, Kisnerman-en araberakoa:
•

Baliabide naturalak: gizakiaren berezko habitata.

•

Baliabide materialak: erkidego batek dituen azpiegitura eta ekipamendua.

•

Baliabide teknikoak: lan egiteko erabiltzen ditugun tresnak; horren bitartez,
langaia ezagutu, produktu bihurtu eta, ondorioz, geure onerako erabil
dezakegu.

•

Finantza-baliabideak: edozein helburu aurrera eramateko beharrezko dirukapitala.

•

Giza baliabideak: edozein plan, egitarau edo proiektu aurrera joan dadin
beharrezko den jende prestatua.

•

Baliabide instituzionalak: edozein gizartek bere helburuak lortzeko
bultzatzen dituen zerbitzu-egiturak.

Baliabide horiek era askotan erabil daitezke, ordea. Historikoki hiru norabide
agertu izan dira:
1- Interbentzionismo negatiboa.- Historian zehar asko erabili izan da: arazoa
ukatzean, ezkutatzean, debekatzean, estaltzean edo baztertzean datza. Lau modutan egin
daiteke.
•

Lehenengoa

prebentzio

negatiboa

da.

Adibidez,

abortoa

edota

antisorgailuak erabiltzea izan daiteke haurren eta familien beharrizanei aurre
egiteko erantzuna. Txinako zenbait probintziatan, esaterako, ezintasun jakin
batzuk dituzten pertsonak antzutzeko agindua dago. Maila ekonomikoan
etorkin eta errefuxiatuei mugak jartzea ere horren adibide litzateke; era
horretan, sor zitezkeen beharrizanak saihesten dira, gehienbat krisi garaian.
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•

Bigarren era, beharrizana duen subjektua bera desagerraraztea da.
Antzinako hainbat gizartek haur-hilketa erabili izan dute populazioa
kontrolatzeko; eta kontrakoa ere egin izan da, zenbait lekutan gerontozidioa
erabili baita hirugarren adinekoek sorturiko beharrizanei aurre egiteko.

•

Hirugarrenik, beharrizanak dituzten pertsonak urrutiratzea dago. Askotan,
lurralde batzuek -gehien bat sistema autoritarioek- emigrazioa bultzatzen
dute -erregularra zein irregularra- barne-arazoak baretzeko, eta gizartebeharrizan jakin batzuk desagerrarazteko. Gaur egun, zenbait udalek beste
herri batzuetara bidaltzen dituzte kaleko eskaleak edo etorkin irregularrak,
garraio-txartela ordainduta.

•

Laugarrenik, beharrizanekin bukatzeko edo gutxienez arintzeko, askotan,
arauketa edo debekua erabili izan da. Horren adibide da historian zehar
eskaletasunaren kontra egin den errepresioa. Horren bidez eskaletasuna
arautu -soilik bertakoentzat, egun jakin batzuetan bakarrik egin ahal
izatea…- edota debekatu egin da. Etnia edota klasen arteko harremanak
arautuz, hainbat talderen beharrizan eta nahiak ere muga daitezke. Horren
adibide dira arraza ezberdinen arteko ezkontzak debekatzea, edota baliabide
bera erabiltzea galaraztea -autobusa, unibertsitatea-.

2- Abstentzionismoa.- Erantzun hau esku-hartze negatiboaren eta positiboaren
artean dago. Gizartean ageri diren arazoak indibidualak direla aldarrikatzen da, era
kontzientean. Horren ondorioz, arazo horiek konpontzea norbanakoari dagokio, eta ez
gizarteari. Arazo edo beharrizan bat dagoenean ezer ez egitea da eredu horren ezaugarri
nagusia. Abstentzionismoa barne-egonkortasun sendoa duten lurraldeetan erabiltzen da
gehienbat. Horren adibide da garai bateko liberalismoa edo azken urteotako
neoliberalismoa. Horien arabera, estatuaren esku-hartzea ahal den txikiena izan behar da
giza eta gizarte-geharrizanak asetzeko momentuan. Adibide zehatz bat aipatzearren,
neoliberalismoak defendatzen du estatuak ez duela neurri berezirik hartu behar
pobreziaren aurrean.
3- Interbentzionismo positiboa.- Gizartean ageri diren arazoen aurrean, gizarteak
baduela zer esana onartzen da. Liberalismoari kontrajarria da, eta jatorri bat baino
gehiago dauka: erlijioa, humanismoa, sozialismoa, eta abar. Europan garrantzi handikoa
izan da XX. mendean. Erantzun horren baitan bi era bereiz daitezke:
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•

Interbentzionismo iraultzailea. Filosofia politikoan eredu honen hainbat
aintzindari edo aurrekari topa daitezkeen arren -Platon, Tomas Mororen
Utopia lana edota Inka Inperioaren antolaketa-sistema-, marxismoa eta
sozialismoa dira erantzun mota honen adibiderik deigarrienak. Lehenengo
liberalismoaren

garaian,

XVIII.

eta

XIX.

mendeetan,

estatuak

abstentzionismoa bultzatzen zuen gizarte-arazoen aurrean, eta horrek
miseria eta gatazka anitz ekarri zituen Europako gizarte gehienetara. Haren
aurrean, marxismoak zioen kapitalismoa ezin dela hobetu, eta beste eredu
bat sortu behar zela aurrekoa ordezkatzeko. Eredu berria sistema sozialista
da, eta horren helburua da kapitalismoak sortzen dituen gabezia eta gizartebeharrizanei erantzutea, aurreko sistema irauliz iraultzaren bidez.
•

Interbentzionismo erreformista. Eredu honek ere interbentzionismo
positiboa defendatzen du, baina aldaketa mugatuak proposatzen ditu. Erdi
Aroan, adibidez, limosna, ospitaleak eta abar proposatzen dira muturreko
beharrizanen aurrean. Kapitalismoaren garapenarekin batera, eredu honek
indarra hartu zuen liberalismo hutsari aurre egiteko; baina beti sistema
kapitalistaren baitan kokaturik, helburua sistema horrek sortzen dituen
gabeziak baretzea da-eta. Beraz, esku-hartze mugatua da, eta helburua ez da
sistema berri bat eraikitzea, interbentzionismo iraultzailearen kasuan bezala.
Interbentzionismo positiboaren barruan bi ikuspegi horiek askotan
kontrajarrita eta lehian izan dira. XX. mendeko interbentzionismo
erreformistaren isla ongizate-estatua da, eta gizarte-zerbitzuak ere
testuinguru zehatz horretan kokatu behar dira.

Ez da pentsatu behar, ordea, fase horiek modu kronologiko eta ebolutiboan
gertatu direnik: lehenik interbentzionismo negatiboa, gero abstentzionismoa, eta azkenik
interbentzionismo positiboa. Aitzitik, herrialdeen bilakaeran hainbat gorabehera gertatu
da, eta faseak batera ere agertu dira, gaiaren arabera bata edo bestea erabiliz.

1.3. Gizarte-zerbitzuak oinarrizko gizarte-beharrizanei erantzuteko
Interbentzionismo positiboari atxikirik, gure gizartean gizarte-zerbitzuen sarea
osatu da gizarte-beharrizanei aurre egiteko. Gizarte-zerbitzuek, hortaz, bizirauteko
ezinbestekotzat jotzen diren oinarrizko beharrizanak ase behar dituzte:
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1- Gizarte-baliabideetara heltzeko aukera.- Denek izan behar dute gizarteak
eskaintzen dituen baliabideetara heltzeko aukera. Hala ere, historikoki, eta gaur egun
ere, baliabide horiek klase ertainek baliatu dituzte, eta ez beharrizan handiena dutenek*.
Gizarte-prestazioak benetan azken talde horri heltzen zaizkiola bermatu behar da,
askotan muturreko bazterketa jasaten dutenak baitira gizarte-zerbitzuetako erabiltzaile
izateko arazo gehien dituztenak. Aukera-berdintasuna ziurtatu behar da.
2- Inguru pertsonalean elkarbizitza, bizilekua eta bizitza-kalitatea izateko
aukera.- Familian gertatzen ari diren aldaketek era askotako ondorioak uzten dituzte;
horien artean, familiak eskaintzen zuen babes zabala galtzea edo murriztea.
Baliaezintasunak, adinekoak, baliabide ekonomikorik gabeko guraso bakarreko
familiak, lanik gabeko gazteak, eta antzeko kasuak familiaren baitan konpontzen ziren
lehenago, baina orain instituzioen beharra daukate, gero eta gehiago. Gizarte-zerbitzuek
gizartean gertatu diren aldaketei aurre egin behar diete (familia edota enpleguaren
kasuetan, adibidez). Hortaz, gizarte-prestazioek herritarren autonomia pertsonalerako
eskubidea bermatu behar dute.
3- Gizarte-bazterketa gainditzeko integraziorako aukera.- Lehenago askoz
zehaztuago zeuden bazterketa jasateko arriskuan zeuden kolektiboak, eta horrek erraztu
egiten zuen esku-hartzea. Gaur, berriz, askoz fenomeno zabalago eta anonimoagoa da,
eta populazioaren sektore handiak har ditzake. Lehen, adibidez, pobre esaten zitzaion
enplegurik ez zuenari; gaur, aldiz, mugak zabalagoak dira. Kasu horretan egon daitezke,
esate baterako, lan kualifikaziorik ez daukaten hainbat pertsona -langile pobreak,
working poors-, gazteak eta emakumeak, batez ere. Eta zehatzago, etorkinak,
drogazaleak, preso ohiak, eta abar. Gizarte-prestazioek gutxieneko baldintzak ezarri
behar dituzte herritar guztiek gizarte-bizitzan parte har dezaten.
4- Gizarte-elkartasunerako aukera.- Historia osoan agertu izan dira era
askotako elkartasun-formak. Administrazioak hainbat ardura bere gain hartzeak ezin du
eragin herritarren arduragabekeria. Gizartearen elkartasuna eta inplikazioa beharrezkoak

*

Mateo efektua esaten zaio horri, Mateoren ebanjelioak hala esaten baitu: daukanari emango zaio eta
oparotasuna izango du, baina ez daukanari daukana ere kendu egingo zaio.
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dira era guztietako diskriminazioekin amaitzeko, horrela bakarrik izango baitira
eraginkor gizarte-zerbitzuak.

1.4. Gizarte-zerbitzuak norentzat?
Gizarte-zerbitzuak esaten dugunean, nahaste apur bat egoten da zer esan nahi
dugun zehazteko. Izan ere, hitzari erreparatuta, gizartearen alde egiten edo hartzen den
zerbitzua izan daiteke, eta gure bizitzaren hainbat ataletan ager edo erabil daiteke; baina
gizarte-langintzari eta ongizate-estatuari loturik zentzu zehatzagoa hartzen du, eta hori
da, hain zuzen ere, guri interesatzen zaiguna. Modu bi daude, beraz, ulertzeko:
•

Zentzu zabalean, Administrazioak edo erakundeek gizarteari begira
eskaintzen dituzten zerbitzuak dira: osasun-zerbitzua, gizarte-segurantza,
hezkuntza-zerbitzua, eta abar.

•

Zentzu estuagoan, Administrazioak edo erakundeek gizarteari begira
eskaintzen dituzten zerbitzu zehatzak dira.

Giza eskubideen irizpideei jarraiki, honako talde hauek izan daitezke zentzu
zabalean gizarte-zerbitzuen onuradun edo erabiltzaile:
•

Erkidego

bateko

udalen

batean

erroldatuta

dagoen

eta

espainiar

herritartasuna duen edozein pertsona.
•

Europar Batasuneko herritartasuna dutenak.

•

Erkidego batean dauden atzerritarrak, babestuak, errefuxiatuak eta
aberrigabeak.

Dena den, eta gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen ezaugarriak gehiago zehazten
baditugu, populazio sektore jakin batzuetara zuzentzen dira gizarte-zerbitzu gehienak;
honako hauetara, hain zuzen ere:
1- Familia eta haurtzaroa.- Gizarteak kontu handia jartzen du atal honetan, eta
gizarte-zerbitzuek ere ardura hori hartzen dute. Ildo bi jorratu ohi dira: familiari
emaniko laguntza eta familiaren ordezkapena. Laguntza era askotakoa izan daiteke:
haurtzaindegiak, aisialdirako programak, familia-hartzaileak gurasoak gaixo daudenean
edo ezintasuna dutenean, eta abar.
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2- Gazteria.- Bizitzan autonomiaz bizi ahal izateko arazoak izaten dira, eta hori
gainditzeko gizarte-zerbitzu batzuk ageri dira: eskola porrotari aurre egiteko, lehenengo
lanpostua lortzeko arazoei aurre egiteko, ezerrotze arazoetan, eta abar.
3- Adineko pertsonak.- Gizarte-zerbitzuen jarduera-eremu nagusietakoa da,
familiak eskaintzen zuen euskarria murriztuz joan den neurrian (arrazoiak bat baino
gehiago

dira,

baina

emakumea

gizartean

jokatzen

ari

den

rol

berria

da

garrantzitsuenetakoa). Bizitza-itxaropena handitu denez, bestalde, adineko pertsonen
kopurua haziz joan da eta, ondorioz, gizarte-babesa zabaldu behar izan da hainbat
arlotan: osasungintzan, aisialdian, kulturan, diru-laguntzetan, eta abarrean. Horretarako
sortu dira egoitzak, eguneko zentroak, eta abar.
Ikusten denez, hiru arlo horiek bizitzaren aroei lotuta agertzen dira: gaztaroa,
heldutasuna (familia) eta hirugarren adina. Gizarte-zerbitzuen helburua aro bakoitzean
sortzen diren gizarte-erronkei aurre egitea izaten da: gaztaroa prestakuntzari eta
gizarteratzeari lotuta agertzen zaigu; heldutasuna erreprodukzioari -biologikoa zein
soziala- eta enpleguari; eta hirugarren adina erretiroari eta osasunaren eta bizitzaren
gainbeherari.
Bizitzaren aroei loturiko arloez gain, badira gehiago:
4- Gaixotasun kronikoak eta ezgaitasunak.- Arazo konplexuak dira hauek, eta
gizarte-zerbitzuak beste zerbitzu batzuekin batera erabili ohi dira. Funtzio bat baino
gehiago betetzen dute: prebentzioa, esku-hartzea (arazoa gertatu eta gero), laguntza
zuzena, edo errehabilitazio eta integraziorako laguntza. Ezintasunen artean hiru bereiz
ditzakegu: fisikoa, burukoa eta zentzumenekoa. Adineko pertsonekin batera, jarduera
honek hartzen du azken garaiotan hainbeste entzun eta erabiltzen den mendekotasunaren
(dependentziaren) atalik garrantzitsuena.
5- Tratu txarrak jasandako emakumeak.- Orain dela urte batzuk arte,
bikotekideak emakumeari eragindako tratu txarrak arazo pribatutzat jotzen ziren. Gaur
egun, aldiz, arazo publiko bihurtu dira, eta arreta handia pizten dute, gainera; horrek
erakunde publikoen esku-hartzea eskatzen du. Horren harira, gero eta ekimen gehiago
eskaintzen

dira

emakume

horientzat

gizarte-zerbitzuen

aholkularitza, laguntza ekonomiko zein materiala, eta abar.
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6-

Alkoholismoa

eta

droga-mendekotasuna.-

Mendekotasunen

artean

larrienetakoak dira bi hauek, eta zerbitzuak bideratu diren arren, emaitzak ez dira izan
oso positiboak. Hemen ere funtzio nagusiak prebentzioa, laguntza zuzena eta
errehabilitazioa, eta birgizarteratzea dira.
7- Delinkuentzia eta hari loturiko arazoak.- Atal honen barruan garrantzi handia
hartzen du adingabeen sailak. Horientzat familia hartzaileak edo egoitza bereziak
erabiltzen dira, batez ere prebentzio-lana egiteko. Espetxeetan ere programa bereziak
jarri dira abian, baina arrakasta handirik gabe.
8- Sexu-jokaera minorizatuak.- Atal zabal honetan sexuari loturiko hainbat talde
sartzen da: transexualak, bisexualak, homosexualak eta abar. Talde horien onarpena eta
integrazioa bultzatzen da. Era berean, horiei arreta eta laguntza eskaintzen zaie.
9- Gutxiengo etnikoak.- Ijitoen arazoa sartzen da hemen, batez ere. Arreta berezia
eskaintzen zaio atal honi, nahiz eta asko dagoen egiteke. Integrazioa bultzatzea eta talde
horiek pairatzen duten bazterketa gutxitzea da helburua. Horretarako, hainbat ekimen
eta programa zehatz egiten dira.
10- Atzerritarrak.- Gizarte-zerbitzuek duten erronkarik handienetakoa da gaur
egun, era askotako arazoak sortzen dituzte-eta: lan egiteko baimena, familia ugariak,
bazterketa, komunikazio-arazoak, eta abar.
11- Babesgabezia pertsonala eta egonezin emozionala.- Beste era bateko
arazoak dira, pertsonaren maila psikologikoan sartzen gara-eta. Hemen sar daitezke
umezurtz geratu den umea, bere taldetik urrun dagoen etorkin klandestinoa, baliabide
ekonomikorik gabe geratu den ama, eta abar. Pertsona horiek sar daitezke beste sail
orokorrago batzuetan, baina desberdin senti daitezke; horregatik, familiaren edo lagunen
esku-hartzerik ezin bada egon, gizarte-zerbitzuen esku-hartzea justifika liteke.
12- Pobrezia / Gizarte-bazterkeria eta marginazioa.- Pobrezia, berez, beste sail
batzuetan sar daiteke, baina pobrezia horrek marginazioa dakarrenean beste era bateko
arazoak sortzen ditu, eta horiek beste mota bateko erantzuna eskatzen dute: banakakoa
batzuetan, eta komunitatearena besteetan. Horregatik, gizarte-zerbitzuetan gero eta
gehiago erabiltzen da gizarte-bazterkeria pobreziaz hitz egitean, pobrezia barne harturik;
baina beste elementu batzuk ere bai: gabezia kulturalak, harremanetan edo lan-arloan
parte hartzeko zailtasunak izatea, eta abar.
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13- Larrialdiak.- Istripu larrietan, lurrikaretan, gerrateetan eta antzekoetan hainbat
laguntza mota bideratu behar izaten da; horietako bat arreta pertsonala da.

1.5. Gizarte-zerbitzu kontzeptua
Kontzeptu nahasgarria suerta daitekeela ikusi dugunez, argi dezagun, ahal den
neurrian, zer esan nahi dugun kontzeptu hori darabilgunean. Zatika jardungo dugu.

1.5.1. Gizarte-zerbitzuen ezaugarriak
Gizarte-zerbitzuek ondoko ezaugarriak dauzkate:
1. Gizarte-zerbitzuak ase gabe geratzen diren giza beharrizanez
arduratzen dira. Beharrizan horiek, eskuarki, beste modu batzuetara betetzen dira;
hurbilekoen laguntzaz gehienetan (familiarena, gehienbat). Laguntza horiek nahikoa ez
direnean, edo are txarrago, halakorik ez dagoenean, gizarte-zerbitzuak erabiltzen dira.
2. Hala ere, gizarte-zerbitzuak ez dira giza beharrizanak asetzeko modu
bakarra. Horietako asko beste bost bidetatik asetzen dira:
•

Osasungintza: gaixo edo behar bat dagoenean, adibidez.

•

Hezkuntza: prestakuntza, sozializazioa...

•

Lan-enplegua: heldutasuna, sozializazioa, gizarte-harremanak, sostengu
ekonomikoak, gizarte-eskubideetarako atea, eta abar.

•

Etxebizitza.

•

Hirigintza: bizi-kalitatea.

Gizarte-zerbitzuak horiez gain ari dira, horietako arazo bat baino gehiago batera
agertzen direnean, adibidez, edo gabezia-egoera horiek bestelako problematika zailak
sortzen dituztenean, eta abar.
3.

Gizarte-zerbitzuen helburua izan daiteke gabeziak aurreikustea, gabezia

jasaten dutenak birgaitzea, edo laguntza zuzenean ematea. Aurreikuspenari garrantzi
handia ematen zaio.
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4. Gizarte-zerbitzuak gizarte-arazoei aurre egiteko modu formal eta eratua
dira. Boluntarioak, ordainduak edo publikoak izan daitezke, baina kanpoan geratzen
dira pertsonen arteko harreman informalak.
5. Gizarte-zerbitzuek izaera teknikoa daukate, gabezia bati aurre egiteko
tresna dira. Baina ez dira arduratzen, berez, gabezia ekonomikoez, osasunaz, eta abar.
Nolabait ere, bitarteko dira arazoak sortzen dituen ondorioei aurre egiteko, baina ez
arazoari zuzenean aurre egiteko.
6. Gizarte-zerbitzuak diziplinartekoak izaten dira, askotan, aurre egin nahi
dieten arazoak konplexuak, anitzak eta metatuak izaten baitira.
Gizarte-zerbitzuen ezaugarriak argitzearren, 1961ean Europako Kontseiluak
onartutako Europako Gizarte Gutunean esaten zenez, gizarte-zerbitzuak dira norbanako,
talde edo erkidegoak gizarteratzen laguntzea helburutzat duten erakunde guztiak; eta,
aldiz, ez dira gizarte-zerbitzutzat jotzen bizitza-maila ziurtatzeko diru-prestazioaz soilik
arduratzen diren zerbitzuak.
Definizio bat ematekotan, Demetrio Casadorentzat gizarte-zerbitzuak dira
“gabeziak osatzeko eta norbanakoaren autonomia (edota dependentzia) eta komunitatezein gizarte-integrazioa (edota bazterkeria) garatzeko, harremanean eta gertutasunean
oinarritutako laguntza eta babesa eskaintzen duten prestazio tekniko eta beste hainbat
jarduera”.
Definizio horretan, gizarte-zerbitzuetako definizioetan agertzen zaizkigun
hainbat elementu azpimarra ditzakegu; hala nola, autonomia eta integrazioa. Era
horretan, eta ikuspegi orokor batetik abiatuta, gizarte-zerbitzuak egituratzen dituzten
ezaugarri nagusiak bi ardatz dikotomikoren arabera defini ditzakegu: alde batetik,
bazterkeria-integrazioa; eta bestetik, mendekotasuna-autonomia. Lehenengo dikotomia
maila sozial eta komunitatearenari dagokio, eta bigarrena maila pertsonalari.
Beste era batera esanda, gizarte-zerbitzuen helburua da pertsonen eta taldeen
integrazioa eta autonomia sustatzea, eta baita horiek jasaten duten gizarte-bazterkeria
edota mendekotasuna gutxitzea edo mugatzea ere. Eskema horretatik abiaturik, gizartezerbitzuen zereginak dira gizarte-bazterkeriari aurre egitea eta integrazioa areagotzea.
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1.5.2. Gizarte-zerbitzuen helburu orokorrak
Hauexek izan daitezke:
•

Informazioa ematea: gizarte-zerbitzuei edo beste edozein zerbitzuri
dagokiena.

•

Laguntza, aholkua eta orientabidea eskaintzea: taldeei edo norbanakoei
beren arazoak eta krisi-egoerak gainditzen laguntzeko.

•

Populazio-sektore anitzen garapen sozialari eta pertsonalari laguntzea.

•

Elkarrekiko laguntza eta autolaguntza izan dadin, programa egokiak
martxan jartzea; halaber, erkidegoak dituen arazo nagusiei aurre egin, eta
gainditzeko zenbait jarduera martxan jartzea.

•

Arreta egokia ziurtatzea talde espezifikoentzat (adinekoak, elbarriak,
familia-giro txarreko haurrak).

•

Pertsona zein talde batzuk gainbegiratzea, laguntzea eta orientabidea
eskaintzea. Bereziki beren buruari min egin diezaieketenen kasuan.

1.6. Gizarte-zerbitzu publikoen oinarrizko irizpideak
Gizarte-zerbitzuak asko izan daitezkeela ikusi dugu, eta zerbitzu horien
bultzatzaile eta hornitzaileak ere asko izan daitezke. Desberdintasunak daude, ordea,
hornitzaileen artean: desberdinak dira laguntza emateko arrazoiak eta moduak. Hala ere,
guk jatorri publikoa duten zerbitzuetan ipiniko dugu arreta. Gizarte-zerbitzuen
Sistema Publikoak oinarrizko irizpide batzuk jarraitzen ditu. Hona hemen
esanguratsuenak:
1- Erantzukizun publikoa.- Gizarte-arazoei aurre egitea Administrazioaren
betebeharra da. Gizarte-zerbitzuen sistema ez da Administrazioak herritarrari egiten
dion nahi edo opari bat, zerbait arautua eta halabeharrezkoa baizik. Horrek ez du esan
gura Administrazioa denik, behar-beharrez, zerbitzuen kudeatzaile, baina bai berea dela
ardurarik handiena. Beraz, Administrazioak beharrezko baliabide tekniko, ekonomiko
eta pertsonalak bermatu behar ditu.
2- Elkartasuna.- Administrazioak elkartasuna bultzatuko du herritarren eta
gizarteko taldeen artean, bazterketa gainditzeko eta elkarbizitza sustatzeko.
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3- Unibertsaltasuna eta berdintasuna.- Herritar guztiek daukate gizartezerbitzuak jasotzeko eskubidea (unibertsaltasuna), eta inori ezin zaio eskubide hori
ukatu arrazoia edozein dela ere (berdintasuna).
4-

Herritarren

parte-hartzea.-

Administrazioak

herritarren

parte-hartze

demokratikoa bultzatu behar du, plangintzan zein kontrol-lanean.
5- Plangintza eta koordinazioa.- Gizarte-beharrizanak aztertu eta dauden
baliabideak bideratu behar dira, ahalik eta modurik erangikorrenean. Horretarako,
ezinbestekoa da hainbat eragileren arteko koordinazioa (publikoa, pribatua, estatua,
autonomia, udala…). Koordinazio horren bidez bermatuko dira gizarte-zerbitzuen
esleipen ordenatu eta arautua, eta eraginkortasuna.
6- Deszentralizazioa.- Zerbitzuak ahalik eta hurbilen egon behar dira
erabiltzailearengandik, herritar guztien berdintasuna bermatzeko. Beraz, udalari
garrantzi handia eman behar zaio, nahiz eta beti ez gertatu horrela.
7- Normalizazioa.- Gizarteari ahalik eta irekien eta hurbilen egon behar dira,
zerbitzu bereziak saihestuz. Zerbitzuaren erabiltzailea ohiko gizarte- eta familiainguruan aritu beharko litzateke. Bizimodu itxiak sortzen dituzten zerbitzuak saihestu
beharko lirateke. Hortaz, lehentasuna izan behar da erabiltzailearen familia-, gizarte- eta
komunitate-testuingurua mantentzea. Buruko gaixoen kasuan, adibidez, erietxe
berezietara bidaltzea zen lehengo ohitura. Gaur egun, aldiz, ahal denean gutxienez,
tratamendua bere gizarte- eta familia-ingurunean jasotzea hobesten da.
8- Orokortasuna. Pertsona erabiltzailea osotasunean tratatu behar da, gizartearazoak dimentsio guztietan aztertuta (pertsonala, komunitatea). Beraz, gizarte-arazoen
tratamendu isolatu eta partziala ekidin behar da.
9- Aurreikuspena.- Gizarte-arazoei aurrea hartu behar zaie, haiek agertzeko
arrazoiak ezabatuz, eta gizarte-bizitza bultzatzen duten jarduerak eta zerbitzuak
bultzatuz. Aurreikuspenaren bidez gizarte-arazoa saihets daiteke, eta baita gastu sozial
eta ekonomikoa gutxitu ere.
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1.7. Gizarte-zerbitzuak eta beste diziplinekiko harremana
Gizarte-arazo baten aurrean esku hartzeko, arazo hori ezagutu behar da lehenik,
eta gizarte-langintza ez da nahikoa horretarako. Aldiz, oso baliagarria da beste diziplina
batzurekin harremanetan jartzea. Gizarte-langintzak harreman handia du gizartezientzien beste adar edo alorrekin, eta hortaz, gizarte-zerbitzuak behar bezala ulertzeko
ezinbestekoa da beste zientzien ekarpena jakitea. Nabarmen ditzagun zientzia
politikoak, ekonomiak, psikologiak, zuzenbideak eta soziologiak eginiko ekarpenak.
Zuzenbidea. Azken urteotan gizarte-eskaerak asetzeko esku-hartze publikoa
gero eta garrantzitsuagoa da, baina esku-hartze publikoak babes juridikoa izan behar du.
Hori dela eta, gizarte-zerbitzuek babes juridikoa behar dute. Horrez gain, gogoratu
behar da gizarte-zerbitzuak eskubide gisa ezaugarritzen direla eta, hortaz, ezinbestekoa
izango da Zuzenbidearen oinarriak ezagutzea hainbat arlotan: Administrazio
Zuzenbidea, Zuzenbide Konstituzionala, Familia Zuzenbidea, Finantza Zuzenbidea
edota Lanaren Zuzenbidea.
Administrazioa eta zientzia politikoa. Gizarte-zerbitzuak erabaki politikoen
ondorioz sortzen dira; hortaz, testuinguru politikoak ere badu eragina horien
egituraketan. Horrela izanik, zientzia politikoek gure gizarteetan gertatzen diren
gatazka, botere-faktoreak, ideologiak eta abar aztertzen dituztenez, gizarte-zerbitzuetan
eragina duten elementuak ere aztertzen dituzte. Horiez gain, Administrazioaren
azterketak harreman zuzena du gizarte-zerbitzuekin.
Ekonomia. Gizarte-zerbitzuen pisu ekonomikoa gero eta garrantzitsuagoa da,
estatuen barne-produktu gordinean gero eta nabariagoa baita. Horrez gain, ekonomiak
eta gizarte-zerbitzuek batera aurre egiten diote zenbait arazori: eskasiari, beharrari,
beharrak

asetzeari

edota

ongizateari,

adibidez.

Azkenik,

gizarte-zerbitzuen

planifikazioan ere berebiziko garrantzia du ekonomiak.
Soziologia. Soziologiaren bidez gizarte-errealitatearen ezagutza hobea lortzen
dugu, eta horren bidez eraginkorragoa izango da gizarte-zerbitzuen egikaritza. Era
berean, gizarteko edozein esku-hartze martxan jartzeko, oso lagungarria da leku edo
garaiaren elementu esanguratsuenak ondo ezagutzea; horretarako soziologia ezinbesteko
tresna izaten da, gizarte-ikerketetarako teknikak erabiliz, adibidez.
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Psikologia. Gizarte-zerbitzuen zenbait helburuk bat egiten du psikologiarekin:
besteak beste, laguntza, aldaketa, gizarte-ongizatea edota bizi-kalitatea. Era berean,
gizarte-zerbitzuen baitan psikologiako hainbat teknika ere erabiltzen da.
Gizarte-zerbitzuetan eragiten duten zientziak
Gizarte-zerbitzuetan eragiten duten zientziak

ZUZENBIDEA
POLITIKAZIENTZIA

GIZARTE-

EKONOMIA

ZERBITZUAK

PSIKOLOGIA
SOZIOLOGIA

GIZARTELANGINTZA

1.8. Gizarte-zerbitzuak eta antzeko kontzeptuak. Bereizketa
Ikusi dugunez, gizarte-zerbitzuek nahasmena sortzen dute ulertzeko momentuan,
eta nahasmena areagotu egiten da inguruko kontzeptuak erabiltzen ditugunean; are
gehiago izenez antzekoak badira. Kalean, edo modu zabalean hitz eginda, ez litzaioke
garrantzi handirik eman behar, agian, kontzeptuak zehatz ez erabiltzeari; baina gizartelangintzan etengabe agertuko zaizkigu horietako asko, eta beharrezkoa da, orduan,
gehiago zehaztea eta euren artean bereiztea.
Lehenengo eta behin, ohartu behar da, batzuetan (Hego Amerikan batez ere),
gizarte-zerbitzua terminoa gizarte-langintzaren sinonimo gisa erabiltzen dela.
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Gizarte-langintza diogunean, diziplina zientifiko batez ari gara; gizarte-arazoak
tratatzea eta konpontzea du helburu. Hori dela eta, gizarte-zerbitzuak dira gizartelangintzaren atal garrantzitsuenetako bat, baina gizarte-langintza gizarte-zerbitzuak
baino gehiago da; eta, bestalde, gizarte-zerbitzuak beste diziplina batzuei ere
badagozkie. Adinekoentzako egoitza batean, esate baterako, gizarte-langileak,
medikuak, dinamizatzaileak, erizainak, eta abar bil daitezke. Eta gizarte-langileek,
bestalde, gizarte-zerbitzuak erabili gabe lan egin dezakete.
Gizarte-ekintza terminoak, oro har, historian zehar gizarte-beharrizanei aurre
egiteko egin diren edozein motatako esku-hartzeak adierazten ditu. Hori dela eta, gaur
egun gizarte-zerbitzuen sinonimotzat ere jo daiteke. Historian zeharreko zerbitzuetan
erabiltzen da gehienbat.
Gizarte-laguntzarekin antzeko zerbait gertatzen da. Gizarte arloko edozein
laguntza izan daiteke; urtetan, gizarte-langintzaren sinonimo izan zen, eta Espainiako
Konstituzioan gizarte-zerbitzuen sinonimo da. Batzuek bereizi egiten dute: gizartelaguntza modu indibidualean ematen da, eta gizarte-zerbitzuak modu kolektiboan
eskaintzen dira.
Gizarte-segurantza estatuaren zerbitzua da, laneko istripuei, erretiroari eta
gaixoaldiei aurre egiteko. Hasieran langileek eta beren familiek bakarrik erabil
zezaketen zerbitzu hori, baina gaur egun osasungintza arloa herritar guztiei bermatzen
zaie. Oro har, gizarte-zerbitzuek eta gizarte-segurantzak elkar osatzen dute: lehena
orokorragoa eta unibertsalagoa da; mugatuagoa bigarrena. Gizarte-segurantzaren babesa
jasotzeko ohiko bidea kotizatzea zen (kotizazioa enpleguaren bidez ematen da). Hala
ere, azken urte hauetan, gizarte-segurantza kontributiboaz gain -kotizazioaren bidezkoamartxan jarri dira laguntza eta prestazio ez kontributiboak (Espainian, zehazki, 1990.
urtetik aurrera).
Gizarte-politika esaten zaio gizarte-arloko esku-hartzea ulertzeko moduari;
Administrazio bat kontrolatzen dutenen (alderdi politikoak, kudeatzaileak, erakundeak)
araberakoa izaten da. Gizarte-politika aldatu egiten da egile horien arabera, eta gizartezerbitzuak ere aldatu egiten dira haiekin batera.
Gizarte-ongizatea. Ongizate-estatuak gizarte-politika eta gizarte-zerbitzuen
bidez bermatzen eta zuzentzen duen eredua da. Estatuaren esku-hartzea oso
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garrantzitsua izaten da gizarte- zein ekonomia-mailan. Gizarte-politika baino zabalagoa
eta orokorragoa da, epe ertain eta luzekoa.
Gizarte-ekintzaren ibilbide historikoari dagokionez, azkenik, oso garrantzitsuak
dira gure gaiari loturik etengabe agertzen diren beste bi kontzeptu: karitatea eta
ongintza:
Karitatea. Jatorri kristaua eta erlijiosoa duen gizarteko esku-hartze mota.
Historian garrantzi handia izan du, eta elizak bultzaturiko esku-hartzea izan da. Gaur
egun marko juridikoak ez du karitatea hobesten, eta haren eremua arlo pribatura
mugatzen da.
Ongintza.

Gizarte-beharrizanak

dituzten

pertsonei

zuzentzen

zaizkien

prestazioak. Esku-hartze publikoa izaten da, eta gehienetan bizirauteko behar diren
baliabideetara mugatzen da. Ongintzaren barruko prestazioak ez dira eskubidetzat
jotzen, botere publikoen nahietara baldintzatuta gelditzen baitira. Askotan aurrekontu
zehatzik ez da egoten, eta diskrezionalitate-maila handia izaten dute. XVI. mendean du
jatorria, eta XIX. mendean zehar indartu zen. Gaurko marko juridikoan, inplizitoki bada
ere, ez da onartzen, eta bere esparrua arlo pribatura ere mugatzen da.

!

Oinarrizko aipamen bat…
CASADO, Demetrio; GUILLEN, Encarna: Introducción a los servicios sociales,

Editorial Popular, Madril, 1997. Planteamendu interesgarriak egiten ditu. Erabilgarria kontzeptu
nagusiak bereizteko.

"

Gehiago sakontzeko…
ALEMAN, Carmen; GARCIA, Mercedes: Fundamentos de Bienestar Social,

Tirant lo Blanch, Valentzia, 1999. Hasieran oinarrizko kontzeptu batzuk azaltzen dira.
ALEMAN, Carmen; FERNANDEZ, Tomás: Introducción a los Servicios
Sociales, UNED, Madril, 2004. Arlo historikorako oso erabilgarria da testu-liburu hau.
GALLEGO, Mª José; GONZALEZ, Mercedes: Aproximación a la acción social
y a los servicios sociales, Cuché, Huelva, 1997. Azalpen zehatzak; irakurtzeko erraza.
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KAHN, Alfred; KAMERMAN, Sheila: Los servicios

sociales desde una

perspectiva internacional, Siglo XXI, Madril, 1987.
KISNERMAN, Natalio: Introducción al Trabajo social, Editorial Humanitas,
Buenos Aires, 1981. Testu laburra du klasiko honek, eta erabilgarria da zenbait kontzeptu bereizteko.
LAPARRA, Miguel; AGUILAR, Manuel: “Intervención social y exclusión”, in
Simposio de Políticas Sociales contra la exclusión social, Cáritas, Madril, 1997. Gizartelangintzak gizarte-zerbitzuetan eduki beharreko garrantziaz.

MASLOW, Abraham: La personalidad creadora, Kairos, Bartzelona, 1994.
Maslow-ren piramidean sakontzeko.
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2. Gizarte-babesa historian zehar
Gizakiaren zoritxarrak edo beharrizanak laguntzeko sentimendua sortu dute
historian zehar gertatu diren gizarteetan, baina elkartasun hori oso modu desberdinean
erakutsi da kultura batzuetan eta besteetan. Egin dezagun ibilaldi azkar bat historian
zehar, desberdintasun horietaz jabetzeko.
HISTORIAREN BILAKAERA AROTAN
HISTORIAREN HASIERA

Idazkera asmatu zenetik (k.a. 3100).

ANTZINAROA

Erromatar Inperioa erori arte

ERDI AROA

V. mendea – Inprentaren asmakizuna

HISTORIA MODERNOA

XV. mendea – Frantziako Iraultza

HISTORIA GARAIKIDEA

1789. urtetik aurrera

2.1. Gizarte-ekintza Antzinaroan

2.1.1. Grezia
Greziak justizia, askatasuna eta berdintasuna kontzeptuak landu eta
aldarrikatu zituen. Platonek, horrela, aberastasuna eta pobrezia baztertu, eta oreka lortu
behar zela defendatu zuen. Haren ustez, aberatsak gutxien zuenaren laukoitza izan
zezakeen soilik, eta hortik gorako ondasunak hiriari eman behar zitzaizkion. Hiria zela
eta, gizarteko kide guztiei oinarrizko beharrizanak asetzeko jabetza beste ziurtatu behar
zitzaiola defendatu zuen.

Gizarte-zerbitzuen oinarriak
Baina teorizazio horiek ezin dute ezkutatu Greziako gizartean hiru gizarte-maila
zeudela: herritarrak -gizonezko heldu greziarrak-; herritar ez zirenak, baina haien
babesa zutenak -emakumeak, haurrak, greziarrak ez zirenak-; eta esklaboak. Greziak,
hortaz, ekonomikoki esklabotasuna mantendu zuen, nahiz eta esan daitekeen beste
gizarte batzuetan baino leunago garatu zela. Izan ere, esklaboak hartzen zuen tratua ez
da txarregitzat jo, oro har.
Bestalde, pobreziari buruzko kezka zegoen, eta hari aurre egiteko neurri
batzuk hartu ziren. Solonen legeria berrian (K.a. I. mendean), adibidez, mugak jarri
zitzaizkion zorrak zirela eta esklabo bihurtzeko zegoen eskubideari.
Pobreziaren kontrako neurri zuzenagoei begira, Administrazioak kezka erakutsi
zuen gai horrekiko. Adibidez, eratzen ziren jai publikoen helburuetako bat pobreei jaten
ematea zen. Eta zerga bat ezarri zen, pobreei laguntzeko.
Hala ere, eskaleak ez ziren ondo ikusiak Grezian, pentsatzen baitzen nahikoa
aukera bazegoela guztiek lan egiteko. Eskaleak, hortaz, lanik egin nahi ez zuten alperrak
ziren. Hori zela eta, bereizi egiten zen laguntza merezi zuten eta merezi ez zuten
pobreen artean. Laguntza merezi zutenei zereala banatzen zitzaien, edo baliaezinei
egunero dirua banatzen zitzaien. Hainbat instituzio ere antolatu zen: ospitaleak behartsu,
erromes eta atzerritarrentzat; umezurtz-etxeak; egoitzak baliezinentzat, eta abar.

2.1.2. Erroma
Erromak ere esklabotasuna erabili zuen bere ekonomia garatzeko, eta modu
masiboan, gainera. Esklaboarekiko tratua ankerra zen, eta horrek noizbait asaldatzeak
eta matxinadak ekarri zituen. Horietako ezagunena, adibidez, Espartakorena izan zen
(K.a. I. mendean). Esklabotza desagerrarazteko helburuarekin antolatutako matxinada
horrek eragozpen handia ekarri zion Erromari, baina azkenean ez zuen arrakastarik
lortu. Nolanahi ere, denborarekin leunduz joan zen esklaboekiko jarrera: esklaboak
nahierara hiltzeko eskubidea mugatu zen, esklaboak zikiratzea debekatu zen, prostituten
kontrako tratu txarrak zigortu ziren, eta abar.
Hortik aparte, Erromak ahalegin berezia egin zuen ondareak birbanatzeko.
Helburu horrekin, ikuskizun publikoak eratu ziren, janaria etengabe banatu, haur
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pobreak babestu, arazo sozialak aztertu, eta abar. Dirutza handiak gastatu ziren hainbat
pobre, zahar eta baliaezin mantentzeko. Dena den, Erromako ongintzak bezero-sistema
eduki zuen: laguntza hartzen zuena loturik geratzen zen ematen zionaren mende.
Horrela, bada, enperadoreak sarritan pobre asko mantentzen zituen.
2.1.2. TESTUA. ESPARTAKOREN MATXINADA
Espartako K.a I. mendean bizi izan zen. Trazian jaio zen, gaur egungo Bulgaria,
Grezia eta Turkiako mendebaldea hartzen dituen eremuan, alegia. Erromako armadan
aritu zen, baina bertatik desertatu ondoren, atxilotu eta esklabo gisa saldu zuten,
emaztearekin batera.
Italiako hegoaldean gladiadore izateko heziketa jaso zuen, eta harremanak izan
zituen beste hainbat esklaborekin. Haiekin batera, Aintzinako aroan gertaturiko
esklaboen matxinadarik handiena zuzendu zuen, euren askatasuna lortzeko helburuz,
K.a. 73. urtean. Hasiera batean, 70 esklabo ziren, baina berehala gehitu ziren ihes
egindako edo askatutako esklabo gehiago, eta milaka esklaboz osatutako armada eratu
zuten.
Lehenengotan, Erromako Senatuak ez zion arreta berezirik eskaini matxinadari,
eta 3.000 soldaduz osatutako taldea bidali zuen Espartakori aurre egiteko; baina
esklaboen garaipena erabatekoa izan zen. Espartakoren taldea handitzen ari zen: K.a.
72. urtean, adibidez, 70.000 pertsonaz osatutako armada zuen -horien artean
emakumeak, haurrak eta zaharrak-. Momentu hartan, esklaboak Erromaraino ailegatu,
hura berenganatu, eta Erromako Inperioarekin buka zezaketela zabaldu zen herritarren
artean. Horri aurre egiteko, Inperioko agintariek indar militar guztiak mobilizatu eta
erasoari ekin zioten. Bide guztiak erabiliz, engainua barne, Inperioko tropek suntsitu
egin zuten Espartakoren armada betiko. Zigor eredugarria izan zedin, Via Appiaren 560
kilometroetan zehar, 6.000 esklabo gurutzatu zituen Erromak, beronen kontra jotzen
zuenak jakin zezan zer espero zezakeen.
Hurrengo mendeetan, eta gaur egun arte, Espartako askatasunaren aldeko
borroken eta berdintasunaren zeinu bilakatu zen. Ezkerreko pentsamendu iraultzaileak,
esaterako, eredutzat jo du hainbatetan: Alemaniako komunistek, adibidez, espartakista
izena berenganatu zuten XX. mendearen hasieran. Eta hainbat ikuspegitatik aztertuta
ere, mito handia izaten jarraitzen du, hari buruz egindako filmek erakusten duten gisan.
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2.2. Gizarte-ekintza Erdi Aroan
Europako Erdi Aroa gorabehera ekonomiko handiko aroa izan zen, eta zenbait
unetan miseria nabari egin zen hirian eta nekazarien inguruan. Pobreak ugaldu egin
ziren, eta askotan profesional gisa aritu ziren. Hortik, benetako beharrizana zutenak eta
pobre profesionalak bereizteko beharra agertuko zen gerora.
Hasiera batean, Eliza aberastasunaren kontra eta pobreen alde zegoen. Urteak
pasatu ahala, ordea, pobrezia ideologikoki justifikatzen hasi zen, desberdintasunak
naturalak zirela esanez. Jainkoa zen gizartearen ardatza, eta hortaz, pobrezia ez zegoen
pertsonaren esku, Jainkoaren nahia baitzen bai pobreak egotea eta bai behartsuari
laguntzea. Hori zela eta, pobreei laguntzeko modu bat baino gehiago agertu zen:
1- Limosna.- Oso praktika arrunta zen aberatsen aldetik elizetan. Hasieran jakiak
edo arropak ziren, baina geroago dirutan banatu zen, eta testamentuetan ere agertu zen
zenbait pobreri laguntzeko desioa. Limosnaren erabilera hainbeste hazi zen, non
denborarekin polizak ere banatzen hasi baitziren, limosna bat baino gehiago ez
eskuratzeko. Limosna betebehar erlijioso gisa planteatzen zen, baina era berean gizartehierarkia justifikatzeko tresna ere bihurtu zen: izan ere, argudio hari jarraiki, aberatsik
ezean, limosnarik ere ez zen banatuko, eta pobreen bizimodua are ankerragoa izango
zen.
2- Instituzioak.- Bi nabarmen daitezke:
•

Kofradiak. Lanbide bereko langileak biltzen zituen, babes espiritual eta
soziala emateko. Laguntza-eskaintza handia ematen zuten: gaixorik
zeudenentzat, botikak ordaintzeko, istripuetan, elbarritasuna zutenentzat,
umezurtzak maileguan ematea, eta abar.

•

Ospitaleak. Erlijio-ordenei loturik zeuden hasieran. Oso funtzio zabala
betetzen zuten, era guztietako jendearentzat harrera-egoitza gisa: erromesak,
elbarrituak, alargunak, umezurtzak, gaixorik zeudenak... Denborarekin,
hiriak ere eraiki zituzten, eta azkenean erlijiosoak baino gehiago izan ziren.
Halaber, espezializatuz joan ziren: erromesentzat batzuk, lo egiteko besteak,
jatekoak,

zaharrentzakoak,

umeentzakoak,

legenardunentzakoak, eta abar.
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3- Xedapen legalak.- Erdi Aroan agertu ziren lehenengo xedapenak, pobrezia
arautzeari begirakoak, batez ere. Pobreen fitxak egin ziren, berez baliatu ahal zirenak
zigortzeko, eta abar. XIV. menderako, pobreziaren inguruko lehenengo arauketak agertu
ziren Alemaniako zenbait hiritan.

2.3. Gizarte-ekintza Errenazimenduan (XV. eta XVI. mendeak)
Erdi Aroko azkeneko urteetatik aurrerapen ekonomiko berria nabaritu zen
Europan. Horrekin batera, hiriak ere gero eta garrantzi handiagoa duten merkatuen
inguruan handitu ziren. Hiri horiek udalbatzen eskuetan utzi zuten hiriaren gobernua,
eta haien bidez antolatu zen merkataritza ahalbidetzen duen legeria berria.
Bi gizarte-talde nagusi agertu zirenegoera berri horretan: gremioetan baturik
zeuden industrialariak, batetik; eta aurrekoek eginiko ondasunak leku batetik bestera
garraiatu eta saltzen zituzten merkatariak, bestetik. Horiek aberastu ziren bereziki, eta
gizarte-botere berria eskuratu zuten. Bi gizarte-talde horiek izango ziren, hain zuzen ere,
burgesiaren aintzindariak.
Merkatari burges horiek munduaren ikuskera berria zekarten, praktikoagoa
eta arrazionalagoa. Etika berria nagusitu zen, eta protestantismoan islatu zen: bertan,
lana eta gizakiaren ahalmena ziren oinarri. Lanari berebiziko garrantzia eman zitzaion
arlo guztietan, eta pentsaeran ere isla edukiko zuen, Vivesen idatzietan, adibidez
(1526an argitaratu zen De subventione pauperum -Pobreei laguntza emateaz-). Lana
pobreziatik irteteko oinarrizko elementutzat jotzen zen; eta pentsaera hori gaur arte
heldu zaigu.
Aldaketa garaia zen Europan, eta horrek guztiak gizarte-ekintzan ere isla zuen.
Zehazki, eztabaida interesgarriak jaso ziren Erdi Aroan nagusi izan zen ikuspuntuaren
eta berritzaileagoak direnen artean.

2.3.1. XVI. mendeko pobreziari buruzko jarrerak Espainian
XVI. mendean pobreziak gero eta arazo handiagoak sortu zizkien hiriei.
Haietako batzuek eskaleen kontrako neurriak hartu zituzten, eta gizarte-laguntza
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berrizteko

legeak

onartu

zituzten.

Ildo

horretan,

Karlos

V.ak

ospitaleak

zentralizatzeko agindua eman zuen 1540an, eskaleak hobeto kontrolatzeko. Horretan
guztian Vivesen eta erreformatzaileen ideiak nabaritu ziren; baina 1545ean Trentoko
Kontzilioa batu zen, eta horrek ideia berrien kontrako freno argia ekarri zuen. Jarrera
bien isla dira Domingo de Soto domingotarra eta Juan de Robles beneditarra.
Domingo de Sotok
(1494-1560) Erdi Arotik
datorren tradizioari eutsi
nahi zion. Asmo horrekin
idatzi zuen Deliberación en
la causa de los pobres
liburua. Bertan eskalearen
askatasuna

errebindikatu

zuen, eta hortaz, limosna
eskatzeko

askatasuna

mugatu nahi zuten arau
berriak salatu zituen. Pobre
izatea

ez

lotsagarri,

zen

zerbait
jarraitu

beharreko ideal bat baizik.
Bestalde,

pobreak

sailkatzearen inguruan, Sotok aitortu zuen pobreak egon bazeudela, baina arrazoia ez
zela norberaren borondatea, pobre gehienek ez baitzuten lanerako tresnarik edo
hirietako lanak egiteko prestakuntzarik. Arlo horretan, Sotok argi ikusi zuen hirietan
nezakaritza-ingurutik immigratutako gero eta jende gehiago zegoena, eta jende hori
deserrotuta sentitzen zena.
Juan de Robles (edo de Medina) (1492-1572) kontrako norabidean jar
dezakegu. 1545ean De la reglamentación de las ayudas a los pobres practicada en
algunas ciudades españolas para la asistencia a los verdaderos pobres argitaratu zuen.
Bertan hiriek proposatzen zituzten erreformak bultzatzen ditu, Vivesen espirituari
jarraiki. Pobreen zaintza administrazio publikoaren mende geratu behar zela defendatu
zuen, pobrezia ez baita erlijio-arazoa, publikoa baizik. Administrazioak eskekotasuna
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desagerrarazi behar du, baina zeharkako modu batez, ez errepresioaren bidez: eskaleen
kontra jo, baina laguntza eman. Eta horretarako dohaintza-sistema bat proposatu zuen.
Eztabaida bizia izan zen XVI. mendearen erdi aldean, baina ildo tradizionala
gailentzen joan zen apurka. Eta azkarrago 1563tik aurrera, Trentoko Kontzilioaren
amaieran, hain zuzen ere. Arazoa, hala ere, ez zen desagertu, eta XVI. mendearen
amaieran proposamen erreformatzaile berriak agertu ziren.
Proposamen berrien artean, Miguel Giginta (1534-1588) kanonigo eta liburu
askoren idazle katalanarena azpimarra daiteke. Aurreko urteotako eztabaidez jabeturik,
ildo biak poztu nahi ditu: planteamendu tradizionala egiten du, baina Vivesen ildoari
jarraitzen dio batzuetan. Beraz, bi ikuspegiak batzen saiatzen dela esan dezakegu. Bere
proposamenak krisi ekonomiko sakoneko garaian egindakoak dira. Urte haietan,
pobrezia areagotu egin zen, baina hari aurre egiteko zeuden laguntza-instituzioek oso
baliabide murritzak zituzten eta, ondorioz, eraginkortasun txikia zeukaten. Hori dela eta,
erruki-etxeak sortzea proposatu zuen, zeinetan pobreek, aterpea izateaz gain, lan egin
baitzezaketen, edo lanbideak ikasi. Ideia horiek arrakasta handia eduki zuten, eta errukietxe asko eraiki zen.
2.3.1. TESTUA. DOMINGO DE SOTO ETA JUAN DE ROBLESEN ARTEKO

EZTABAIDA

(Félix Santolaria Sierra: El gran debate sobre los pobres en el siglo XVI. Domingo de Soto y
Juan de Robles. 1545)

Domingo de Soto
[Aberatsak eta pobreak izatea Jainkoaren nahia da] (79. or.)
Davidek esaten duen bezala, Jainkoak animaliarik basatienak belarrez hornitzen
dituen bezala, halaxe edertzen du orain loratzen, orain lehortzen den belar hori; ezen
Salomon bera ere, bere handikeria guztiarekin, inoiz ez baitzen belarra bezain dotore
jantzi. Horren haritik, jendeak ulertu behar du Jainkoak ez zituela babesik gabe utzi
hainbeste aberatsen artean zeuden horrenbeste behartsu, ezta ondasunak gaizki banatu
ere; baizik eta aberatsei eman ziela behartsuak mantentzeko ardura. Eta hala egin zuen
bere Maiestateak karitate gehiago izateko eta guztiok jabe bakarra dugula ulerrarazteko.
Horregatik, gorputz beraren atalak gara; hain muturrekoa da gure adiskidetasuna, ze
batak bestearen beharra duenean ezinbestekoa baita laguntza ematea. Unibertsoaren eta
munduaren osaketan eta ordenan ere lotura dago zeru eta lurren artean; baita munduaren
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beste zatien artean ere. Oinarri hori hartuz, hain justu, teologoek argudiatzen dute
Jainko bakarrak egin zuela dena. Horregatik esaten du San Juanek mundu honen izana
eta muina ezagutzen duenak, beharrean dagoen anaia ikusi eta ez badio laguntzarik
ematen, ezin duela ez karitaterik ezta anaitasunik ere izan (I Jn 3).

[Eskatzeko eskubidea] (97. or.)
[…] Printzeak boterea du inork Jainkoaren izenean zerbait eskatzea
debekatzeko, baldin eta janari, jantzi eta gainerako oinarrizko beharrez hornitzen baditu.
Hori bai, pobreren batek bestelako premiaren bat balu, inork ezingo lioke eragotzi
limosna eskatzea. Ondorio hori bistakoa da, eta inork ezin du ukatu. Aristotelesek
Éticas liburuko bigarren zatian dioen bezala, Horretarako sortu zuen Jainkoak Printzea,
hark ezarritako lege eta gobernuarekin mendeko onak egiteko. Horregatik, Printzeak
gauza onak eta bertuteak soilik agin ditzake, eta txarra dena eta bekatua debekatu.
Agindua ezarritakoan, gaizki dago mandatuaren kontra joatea; eta ez da txarra
behartsuak, premiaren bat izango balu, natura-legeak eta lege jainkotiarrak laguntza
eskatzeko eskaini zioten erremedioa erabiltzea. Halere, beharrizanez nahikoa hornituta
badaude, ez dute zilegi limosnarik eskatzea. Beraz, errepublikak ez baditu asetzen
herritarren premiak, ezin die debekatu eskean ibiltzea. Hori bai, beharrak helarazten
badizkie, debekua luza dezake.

[Atzerritarrak jatorrizko herrietara botatzeko aukeraz] (65. or.)
[…] Legeek ezin diete debekatu eta mugatu behartsuei limosna eskatzea, modu
naturalean ateratzen zaienari uko eginez; beti ere, beste legeren batek ez badu
derrigortzen bertakoa bere behartsu guztiak mantentzera. Bestela, behartsuak
txirotasunean bizitzera kondenatzea litzateke. Eskean ibiltzea ezin zaie galarazi ez
badira errudun; eta ez dira errudun baldin eta behar dutena ematen ez bazaie. Izan ere,
erreinuko legeak ez ditu behartzen bertakoak beren behartsu guztiak mantentzera,
muturreko premietatik at; hortaz, ezin die debekatu mantenua bilatzera ateratzea. Are
gehiago: bere Maiestateak, indar guztiak erabilita, hiri bat bertako behartsuak behar
bezala mantentzera derrigortu eta hiriak hala egingo ez balu, orduan, pobreak aske
lirateke nahi duten lekura joateko erremedio bila.
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[…] Hirietan gizon aberatsak eta behartsuak dauden bezala, eta gotzain-barruti
batean leku aberatsak eta leku txiroak, modu berean, erreinu batean ere gotzain-barruti
aberatsak eta pobreak daude; eta, halere, erreinu guztia gorputz bakarra da, osotasun bat.
Hortaz, hiri bateko bizilagun aberatsek behartsuei limosna eman behar dieten bezala, eta
gotzain-barruti bateko eremu dirudunek eremu pobreei, modu berean eskaini behar die
limosna gotzain-barruti aberatsetakoek gotzain-barruti pobreetako eskaleei. Zergatik
uste du berorren Gorentasunak egin zituela Jainkoak Asturias eta mendietatik hain gertu
Tierra de Campos eta Toledoko erreinua, ez bada lur horiek besteetako behartsuak
manten zitzaten? Gosete handiko garaietan ulertu behar da esandakoa; izan ere, nahiz
eta beharra beti ez den muturrekoa eta larria izaten, halere behartsuek elkarren premia
izaten dute, garai bakoitzeko ezaugarrien arabera. Nola nahi du berorren Gorentasunak
horrenbeste txiro mantentzea Toledo bezalako erreinu menditsu batek edo Valladolid
bezalako batek; edo berorren Gorentasunaren Gorteak, non dirutza xahutzen den, non
prelatu edo handikien etxeak toki oso batek baino pobre gehiago manten ditzakeen?

Juan de Robles
[Jesukristoren nahia] (163. or.)
[…] Jesukristoren garaian eskaleak zeudela diote. Presoak ere bazeudela
erantzuten dut nik, hainbat estualdi eta zigorrengatik gatibu, akituta; eta Jesukristok
gizakien karitatea hobesten zuen moduan lagun hurkoaren behar eta lan guztiak
asetzeko, hala goratu zezala herri bakoitzak bere biztanleen premiak hornitzea; inor
aterik ate eskean ibili beharrik izan gabe, legeak agintzen zuen bezala. Baina, beste
gauza askotan bezala, gizakiak horretan ere huts egin zion Jesukristori. Garai hartan
ikusi zituen akats eta desordena guztiak ez zituen zigortu edo zuzendu, baina doktrina
eman zuen arazo guztiak konpondu ahal izateko. Era berean, ez daukat zalantzarik, bere
etxerako behar zuena hala-hola jaso arren oraindik eskean zebilen eskaleren bat ikusita,
errieta egingo ziola eta zuzenduko zuela Kristo Gure Jaunak.
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[Limosnak arrazionalizatu, eta lan egin dezaketenek lan egin behar dute]
(166. / 170. or.)
[…] Beraz, hobe limosna gutxi baina ongi erabilia, asko eta desordenatua baino,
errepublikarentzat kaltegarria den jendea hazteko baliatua.
[…] Esaten da, baita ere, galdu egiten dela edota zakurrei ematen zaiela garai
batean aberatsen mahaietatik sobratu eta aterik ate eskean ibiltzen zirenei eskaintzen
zitzaiena. Horren aurrean esan beharra dago, lehenik eta behin, inork ez dituela pobreak
aberatsen etxeetatik ez kendu, ez kentzen; baizik eta lehen alferrez beteta zeudela, eta
orain benetako beharra duten txiroak soilik joan edo bidal ditzaketela aberatsen
etxeetara soberan dutena eskatzera. Eskaleak joaten ez badira, herritar bakoitzak aukera
du soberan duena, eta lehen erromesei ematen ziena, etxean gorde eta ezagun dituen
txiro lotsatuen etxeetara bidaltzeko, behartsu horiek ere etekina jaso dezaten limosna
horretatik. Hori egitea ezinezkoa balitz (esan dudan eran), txikikeria horiek galtzea da
gutxienekoa, errepublikarentzat kaltegarriak edo susmagarriak izan daitezkeen pertsona
nagiak mantentzearen aldean. Izan ere, errepublikak aditzera eman du min egiten ziola
limosnak modu axolagabean banatzeak. Eta errepublikak kontrakorik esaten ez duen
bitartean, kide guztiek mingarritzat joko dute errepublikak beretzat kaltegarria dela
adierazi duen oro.

2.3.2. Laguntzaren erreforma udaletan (XVI. mendea)
Pobreziari buruzko kontzientzia asko hazi zen XVI. mendetik aurrera, bai
behartsuei laguntzeko, bai laguntzarik merezi ez zuten eskaleak zigortzeko. Udalek
erreformak bultzatu zituzten, batez ere hirietan, baina arazoaren tamainak estatuaren
esku-hartzea ere ekarri zuen. Laguntza eta zigorra, horiek dira, hain zuzen, saiatu
ziren neurriak.
Alde batetik, neurri errepresiboak hartu ziren:
•

XV. mendean Augsburgon kanpoko eskaleak hiritik kanporatu ziren; eta
bertakoei astegunetan limosna eskatzea debekatu zitzaien (gaur egun ere
behin baino gehiagotan hartzen dira horrelako neurriak; Txinak, esate
baterako, halako neurriak erabili zituen Joko Olinpikoak antolatu
zituenean).
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•

Estrasburgon ere kanpoko eskaleen kontrako neurriak hartu ziren: gehienez
hiru egunean egon zitezkeela ebatzi zen.

•

Parisen ere neurriak hartu ziren, eta behartsuak atxilotzeko agindua eman
zen.

Hala ere, emaitzak ez ziren izan oso onak, eta arazoak handituz joan ziren:
gosea, gerra, eta abar. Matxinadak izan ziren, eta gobernariek gizarte-politika
birplanteatu behar izan zuten: ongintza garatzeko erreforma proposatu zen, orduan.
Ongintzan gertatu ziren aldaketak ondoko irizpideetan oinarritu ziren:
•

Eskale gisa ibiltzeko debekua.

•

Lan egin beharra gaixorik ez zeudenentzat.

•

Laguntzarako dirua horretarako prestatutako zergetatik ateratzea, eta
instituzio berezietan zentralizatzea. Horrela, diru-iturri iraunkorrak bilatzen
ziren (eta limosna kolokan geratzen zen).

•

Laguntza arrazionalizatzea: laguntza ematen zitzaienen fitxak egin ziren,
hainbat datu hartzeko, eta lan egin zezaketen pertsonei laguntza ukatzen
zitzaien.

2.3.3. Ingalaterrako Pobreentzako Legea
Ongintzaren erreforman aipamen berezia
merezi dute pobreen laguntza eratzeko XVI.
mendetik aurrera Ingalaterran egindako urrats
garrantzitsuek. Pobrezia asko handitu zen urte
haietan, zerga bereziak bildu ziren helburu
horrekin, eta ikuskatzaileak izendatu ziren gai
horretaz arduratzeko, era hartara eskale gisa aritu
behar

ez

izateko.

Baina

benetako

urrats

erabakigarria 1601ean gertatu zen, Elizabeth
I.aren agintepean, Poor Law (Pobreentzako
Legea) izeneko legearekin. Lege horren baliorik
handiena zen bertan gobernuak pobreekiko gizarte-betebeharra zeukala onartzen
zuela; ondorioz, ezarri zen herriko gobernuen (udalen) betebeharretako bat familiarrik
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gabeko pobreei laguntzea zela, bi baldintza betez gero: bertan jaioa izatea, eta udalean
gutxienez lau urte bizi izana. Ezarritako neurrien artean Workhouses izenekoak zeuden;
haietan laguntza eskaintzen zitzaien behartsuenei lanaren truke.
Pobreen Legearen bidez, pobreziari aurre egiteko sistema nazionala eratu zen
Britainia Handian industrializazioaren hastapenetan, eta horren eragina XX. mendera
arte heldu da.
2.3.3. TESTUA. SPEENHAMLAND: POOR LAW BEREZI BAT ETA GAURKO OINARRIZKO
ERRENTAREN AITZINDARIA

Pobreentzako Lege gisa -Poor Laws- ezagutzen dira XVI. mende erdialdetik
XIX. mendearen lehenengo zatira arte Ingalaterrako behartsuei laguntza eskaintzeko
hedatu ziren arau eta legeak. Ingalaterrako gizarte-politiketan eragina izan zuten
ongizate-estatuaren sorrera arte -Bigarren Mundu Gerraren ondoren-.
Poor Laws horien bidez karitatea instituzionalizatu egin zen eta, horien bidez,
udal-mailan antolaturiko laguntza-sistema nazionala eratu zen. Ezaugarri orokorrei
dagokienez, udala izan zen kudeaketa-eremua, bertan ezartzen ziren zergen bidez, hain
zuzen ere. Bertako epaileek izendatutako funtzionarioak izaten ziren neurri horien
kudeatzaileak. Era berean, laguntza ezberdinak zeuden pobre motaren arabera: lan egin
ez zezaketenentzako limosna eta asiloa; eta lan egin zezaketen baina lanik egiten ez
zutenentzako gartzela edota beste mota bateko zigorren bat. Lege horien beste ezaugarri
bat pobreen mugikortasuna mugatzea izan zen. Horrela bada, laguntzak jaso ahal
izateko bertako udalekoa izan behar zuen pobreak; beste herri batzuetara joateko oztopo
eta traba asko jartzen ziren.
Pobreentzako Lege horiek jasan zituzten eraldaketen artean, nabarmenetarikoa
1834. urtean gertatu zen. Haren arabera, lehenik eta behin, sistema zentralizatu zen, eta
udal-mailako eskumena izaera nazionala izatera pasatu; eta bigarrenik, pobreentzako
lan-etxeak -workhouses- sortu ziren; bertan laguntza eskaintzen zitzaien lanaren truke.
Beste erreforma bat 1795. urtean gertatu zen. Garai hartan pobreentzako laguntzak hazi
egin ziren, eta diru-laguntza mota berriak agertu ziren. Erreforma horren baitan
kokatzen da, hain zuzen ere, Berkshire konterriko Speenhamland herrian onartutako
pobreentzako lege berezia.
Neurri horren zergatia hobeto ulertu ahal izateko, ezin dugu ahaztu garai hartan
Ingalaterran, uzta txarrak zirela medio, nahiko garai zailak eta gogorrak izan zirela.
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Gariaren momentuko prezioa eta seme-alaben kopuruaren araberako gutxieneko dirusarrera ezarri zen gabezia ekonomikoak zituzten familientzat. Horren bidez, dirulaguntza bat ematen zitzaien soldata baxuak jasotzen zituzten edo langabezian zeuden
nekazariei, euren diru-sarrerak osatu ahal izateko. Polanyi-ren hitzetan, poor law
horrekin “bizitzeko eskubidea” eratu zen. Era berean, historian ohikoa ez den ezaugarri
bat agertzen zaigu: lan egiteko gai denari laguntza eskaintzen zaio. Lege hori, ordea,
garapen-urteetan jasandako kritika bortitzen ondorioz, bertan behera gelditu zen 1834.
urtean.
Emaitzei dagokienez, orain dela urte gutxi arte egile gehienek azpimarratu izan
dute diru-laguntza horiek soldaten jaitsiera ekarri zutela, eta azkenean kontrako
ondorioa gertatu zela: nekazari pobreak pobreago bihurtu ziren. Gainera, nekazarieremuetara zuzendutako neurria izanik, askorentzat industrializazioa martxan jartzeko
oztopoa baino ez zen izan. Era berean, ikuspegi neoliberaletik azpimarratu izan dute
lan-merkatuarentzako esku-hartze onartezina izan zela, haren bidez pobrezia handiagoa
sortu baitzen. Dena den, azken urteotan eta hainbat ikerketetan oinarriturik, gero eta
gehiagok azpimarratzen dituzte lege horren dohainak eta, era berean, garai hartako krisi
ekonomikoan eragin txikia izan zuela defendatzen dute. Horien arabera, krisia ez zen
gertatu Poor Law hori ezartzeagatik, baizik eta egiturazko mailan izandako faktore
politiko eta makroekonomikoengatik. Alde horretatik, egoera oso larrian zeuden
nekazarientzat haien egoera hobetzeko tresna izan zela azpimarratzen dute.
Gaur egunera itzuliz, neurri horrek gaur egun pil-pilean dauden hainbat
eztabaida plazaratu zituen ordurako. Besteak beste, lan egiteko gai diren langileentzako
diru-laguntzak ezartzearen eztabaida agertu zen. Eztabaida hori agertu zen EAEn
oinarrizko errenta sortu zenean ere, eta gaur egun gero eta ageriagoa da, Espainiako
krisiaren ondorioak direla eta -milioi bat pertsona langabezian eta prestaziorik gabe-.
Izan ere, Espainian, eta erkidego bakan batzuk alde batera utzita, ez dago kolektibo
horrentzat oinarrizko errenta ziurtatzen duen sistema garaturik. Horri lotuta, gizarteprestazioek lan-merkatuan, hazkunde ekonomikoan eta abarrean izan dezaketen eragina
ere agertzen zaigu; askok langabetuentzako pizgarri ezkorrak izan daitezkeela
argudiatzen dute. Aipatu den bezala, soldata baxuak osatzeko neurria ere izan zen. Gure
esparruan neurri horiek oso hedatuta ez badaude ere, Erresuma Batuan zein Estatu
Batuetan, azken urteotan garatu diren neurriak (langile pobreen -working poors- diru-

-34-

Gizarte-zerbitzuen oinarriak
sarrerak handitzekoak) azpimarra ditzakegu. Horien eraginak eta emaitzak, oro har,
onak eta esanguratsuak izan dira.
Ikusi dugun bezala, eta garaiak oso ezberdinak direla kontuan harturik,
Speenhamland-en hartutako erabakia errenta bermatzearen aldeko neurria izan zen.
Historian izan den lehenengo gutxieneko errenta edota oinarrizko errenta izan zela esan
dezakegu.

2.4. Gizarte-ekintza XVIII. mendean: Ilustrazioa
Gizarte-zerbitzuei dagokienez, XVII. mendean eutsi egin zitzaion, neurri
batean, aurreko mendean hasitako ibilbideari; baina aurrerantzean agertuko ziren faktore
berriak hasi ziren lantzen.
XVIII. mendea aldaketa handiko aroa izan zen Europan, eta pentsaera ere sakonki
aldatu zen. Ideia filosofiko eta politiko berriak agertu ziren, arrazoiari eta
aurrerakuntzari

lehentasuna

eman

zietenak.

Gizakiaren

ahalmenean

eta

aurrerapenean sinesten zen, eta aurrerapen horrek ondorio positiboak ekarri behar
zituela

halabeharrez

eta

etengabe.

Aldaketa sakona izan zen, eta askotan
iraultzen bidez inposatu zen; Frantzian
eta Estatu Batuetan, esate baterako.
Horrek, noski, aldaketak ekarri
zituen gizarte-arloan. Gizarte-arazoak
eta pobrezia ikusteko bestelako modu
bat garatu zen. Frantziako Iraultza har
daiteke adibidetzat. 1789an Gizonaren
eta

Herritarraren

Aldarrikapena

Eskubideen

egin

zen,

zeinean

gizakien arteko berdintasuna onartzen
baitzen.

1790ean

Konstituziogilearen

Biltzar

Eskaletasunerako

Komitea eratu zen; han onartu zen baliabiderik gabeko gizakiak egotea gizateriaren
eskubideen bortxaketa zela, eta pobreziari aurre egiteko determinazio argia erakusten
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zen. 1793an lanerako eskubidea aldarrikatu zen eta, hori ez bazegoen, laguntzarako
eskubidea. 1794an gizarte-segurantza moduko bat sortu zen nekazaritza-arlorako,
nazionalizatu egin ziren ospitaleak, eta abar.
Nahiz eta hurrengo urteetan ikuspegi iraultzaileak indarra galdu, eta iraultzan
irekitako bidea baretu, oro har, esan dezakegu ideia berriak eta interesgarriak azaldu
zirela. Gizakiaren Eskubideen Aldarrikapena idatzi zen, lanerako eskubidea aldarrikatu
zen, ongintza kontzeptua aldatu zen, eta abar. Gizarte-laguntza zientzia gisa ezaugarritu
zen, eta gizartearen ardura dela onartu. Giro horretan, eta industrializazioak zekarren
egoera berriarekin, gizarte-ardura berria azaldu zen; ardura horrek hurrengo urteetan, eta
gaur egunera arte, eragina eduki zuen.

2.4.1. Ilustrazioaren ondarea Espainian
Espainian ere berrikuntza handietako mendea da XVIII.a, eta gizartera ere
heldu ziren berrikuntza horiek. Horretan faktore batek baino gehiagok eragin zuten;
besteak beste, urte haietako aurrerapen ekonomikoak, Borboiak Espainiako erregetzan
sartzeak eta haiek ekarritako administrazio-eredu berriak (frantziar ereduak), edo
Ilustrazioak. Bultzatzaileak ez ziren gobernariak bakarrik izan; aitzitik, elite
intelektualek paper erabakigarria jokatu zuten, hainbat lekutan eratu ziren Herriaren
Lagunen Elkarte Ekonomikoen bidez (Sociedad Ecónomica de Amigos del País). Eredu
horri despotismo ilustratua esaten zaio; gizarte-arloan neurri berriak hartu ziren
azpiegituretan, Administrazioan, hezkuntzan edota boterearen eta Elizaren arteko
harremanetan.
Gizarte-arloari dagokionez, zentzu praktiko eta ekonomikoz jokatzen da.
Pobrezia, esate baterako, lanaren ikuspegitik aztertzen da gehienbat. Horren arabera,
pobreziaren arazoetako bat da lanik ez egiteak estatuari ekartzen dion galera,
aurrerapenean azkartzeko aukera galtzen duelako. Pobreziarekin amaitu nahi da, baina
helburua ez da beti laguntzea; aitzitik, lanik gabe dauden pobreak pertsona produktibo
bihurtu nahi dira, era horretara estatuaren aberastasuna handitu dadin. Eskema berri
horretan, hortaz, karitate kristauak gero eta leku gutxiago dauka. Are gehiago,
karitatea oztopo bihurtzen da garatzen ari den eredu ekonomiko berriarentzat. Izan ere,
lanaren nagusitasuna kontraesankorra da karitate eta limosnarekin, azken horiekin
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zirrikitua irekitzen baitzaie alferrei lanik egin gabe bizitzen jarraitu ahal izateko. Ildo
horretan, 1749an limosna debekatu zuen Fernando VI. erregearen agindu batek. Eta
horrez gain, erlijio-ordenek kudeatzen zuten karitatearen kontrako iritzia hasi zen
zabaltzen, lan egin zezaketenek lanik ez egiteko hautua egiten zutelako.
Pobreen artean, hortaz, lan egin
zezaketenen eta ezin zutenen arteko
bereizketa egiten zen; lan egin nahi ez
zutenak arrisku eta arazo publiko modura
ulertzen ziren. Arazo horien konponketa,
hain zuzen ere, errepresioaren bidetik
abiatu zen askotan. Ordena publikoa
zaintzea eta lan-esku merkea lortzea
izan ziren mende hartako ildoak, Karlos
III. (1759-1788) erregearen agindupean,
batez ere.
Errege horren aroan lege, arau eta erabaki sorta garrantzitsuak agertu ziren,
helburu horiek lortzeko asmoz, nahiz eta askotan Madrilen bakarrik eduki eragina.
Pobreziari aurre egiteko ekimenak hiru ildotatik abiatu ziren: errepresioa, laguntza eta
aurreikuspena, hain zuzen ere.
1) Errepresioaren bidetik alferren jazarpena gertatu zen. Sistema
kapitalistaren ikuspuntutik alferra edo eskalea langile produktibo bilakatu behar zen, eta
hori lortzeko bide nagusietako
bat

errepresioa

Karlos

III.arekin,

izan

zen.

adibidez,

eskale eta ijitoen kontrako
neurriak

hartu

ziren,

nagusitzen ari zen lanaren
ikuspegia zalantzan jarri eta
onartzen ez zutelako. Gaur
egun

ezagutzen

ditugun

hainbat instituzio mende hartan
pentsatuak

dira,

Errepresioaren sistematizazioa: Bentham-en Panoptikoa (1791)

aurretik
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existitzen baziren ere; baina orain beste ezaugarri batzuk dituzte: espetxeak, ospitaleak,
hospizioak, eta abar. Guztiek errepresio-osagai argi bat dute.
Hospizioetan, esate baterako, aterpea eta jana ematen zaie han biltzen direnei,
baina ez dago askatasunik, eta zigorra etengabe agertzen da. Lanaren beharra irakasten
zaie, lanak duintasuna ematen baitu, eta beharrezkoa izango baita pertsona horiek
gizartean integra daitezen. Ilustratuek hospizioari egiten dioten kritika horretan datza,
hain zuzen ere, jende produktiborik ez prestatzean. Hospizioak ez ziren eraginkorrak;
hilkortasun-tasa handiak zeuden bertan.
2) Laguntzaren bidea. Nabarmentzekoak dira arlo honetan Auzoko
Diputazioak (Diputaciones de Barrio), 1788an sortuak. Hospizioetatik urrun, Auzoko
Diputazioek etxez etxeko laguntza bultzatzeko asmoa zuten. Behar zuenari laguntza
eskaintzen zitzaion: osasun-mailakoa; lan-eskaintza; lanbideak irakatsi; edo, ezer ez
zuenari, laguntza zuzena ematen zitzaion. Bide horrek, dena den, ezin zuen kontrolasmo argia ezkutatu, neurriok onartu nahi ez zituenarentzat hospizioa edo espetxearen
mehatxua agertzen baitzen.
3) Gizarte-aurreikuspenaren bidea. Erlijioari loturiko erakundeak (kofradiak,
adibidez) ez ziren eraginkorrak XVIII. mendean. Estatuak kontrolatu nahi zituen, eta
horrela sortu ziren Montepío izeneko erakundeak. Montepío delakoa laguntza sustatzeko
erakundea zen, gaixotasun, istripu, baliaezintasun, heriotza edo antzeko kasuetarako.
Hilero kuota ordaintzen zen, diru-erreserba bat edukitzeko. Montepío mota asko egon
zen, aukera askorekin. Horietan kuota bat ordaintzen zen gaixotasunei edo istripuei
aurre egiteko. Diru kopuru jakin bat aldiro sartzen zutenek bakarrik parte har zezaketen,
gehienbat artisauek eta langile espezializatuek. Gainerako langile eta nekazarientzat
gehienetan ezinezkoa zen erakunde horietako kide izatea; beraz, horien hedapena eta
eragina mugatua eta partziala izan zen gizartean.
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Laburbil ditzagun Ilustrazioari dagozkion ezaugarri batzuk:
- Limosnaren eta karitatearen ikuspegi erlijiosoa zokoratu zen eta, haren ordez,
lanaren garrantzia eta haren bidez gizarteratzea nagusitu ziren.
- Pobreen sailkapena egin zen: lan egin zezaketenak eta ezin zutenak.
Lehenengoak lan-merkatuan sartu behar ziren, gizarte-laguntzarik jaso gabe, lanera
bideratzeko ez bazen. Lan egin ezin zutenek, ordea, laguntzak jaso zitzaketen.
- Estatuaren esku-hartzea bultzatu zen gizarte-ekintzan eta beste hainbat arlotan.
Garai hartan, beraz, Estatu modernoa sendotu egin zen, eta Elizaren boterea txikitu.
Ondorioz, karitatearen eragina gutxitu egin zen eta, haren ordez, ongintzak indar
handiagoa hartu zuen gizarte-ekintzan.

!

Oinarrizko aipamen bat…
GALLEGO, Mª José; GONZALEZ, Mercedes: Aproximación a la acción social

y a los servicios sociales, Cuché, Huelva, 1997. Azalpen zehatzak; irakurtzeko erraza.

" Gehiago sakontzeko…
ALEMAN, Carmen; FERNANDEZ, Tomás: Introducción a los Servicios
Sociales, UNED, Madril, 2004. Arlo historikorako oso erabilgarria da testu-liburu hau.
ANDER-EGG, Ezequiel: Historia del Trabajo Social, Humanitas, Alicante,
1984. Lehenengo eta bigarren atalak, batez ere, historiari buruzkoak.
CASADO, Demetrio; GUILLEN, Encarna: Introducción a los servicios sociales,
Editorial Popular, Madril, 1991. Planteamendu argiak eta interesgarriak egiten ditu.
ESCARTIN; SUAREZ: Introducción al trabajo social. I (Historia y
fundamentos teórico-prácticos), Aguaclara, Alicante, 1994. Testuliburu orokorra. Zati bat
historiak hartzen du.
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Gizarte-babesa historian zehar
GEREMEK, Bronislaw: La piedad y la horca: historia de la miseria y de la
caridad en Europa, Alianza, Madril, 1990. Interesgarria Europako Erdi Aroan eta Aro
Modernoan pobrezia eta karitatea nola balioesten ziren jakiteko.

RED, Natividad de la: Aproximaciones al trabajo social, Siglo XXI, Madril,
1993. Informazio orokorra ematen du.
SANTOLARIA, Félix: El gran debate

sobre los pobres en el siglos XVI.

Domingo de Soto y Juan de Robles. 1545, Ariel, Madril, 2003. Eztabaida famatu hura
ulertzeko testu egokia.

-40-

3. Gizarte-zerbitzuen atarian
3.1. Gizarte-ekintza XIX. mendean
XIX. mendean zientzia etengabe garatu zen, berrikuntzak ugaldu, eta
industrializazioak aurrera egiten zuen. Horrekin batera, sistema kapitalista nagusitu zen
Europan. Testuinguru hartan, bi klase ari ziren garatzen: burgesia eta langileria, XIX.
eta XX. mendeetako eragile sozial nagusiak, hain zuzen ere. Burgesiaren negozioaukerak ugaldu egin ziren, eta mailaz igo zen gizartean. Parean langileria zeukan; bizibaldintza penagarriek mobilizatzera bultzatu zituen langileak, beren eskubideen
eskean, film eta eleberri anitzetan ikus daitekeenez; eta apurka emaitza arrakastatsuak
lortu zituzten. Lorpen horiek instituzionalizatu egin ziren askotan. Hona hemen adibide
batzuk:
•

Umeei dagokienez, 1802an, Ingalaterran debekatu egin zen umeak
ehungintza-lantegietan aritzea eta gaueko txandak egitea; lan-orduak
hamabira murriztu ziren. Ondoko urteetan, 9 urtetik beherako umeei
debekatu egin zitzaien lan egitea.

•

Langile-elkarteak eta sindikatuak onartu ziren.

•

Grebarako eskubidea.

•

Lan-egunak arautzea.

•

Lan-egunak murriztea.

•

Etxebizitzak.

•

Aseguru derrigorrezkoak: 1883an Alemanian, Bismarck-en agintaldian, lege
batzuk onartu ziren helburu horrekin.
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XX. mendea joera horien jarraipena izan zen, eta itxura eginagoa hartu zuen
ongizate-estatuaren bidez.

3.2. XIX. mendea Espainian: ongintza
Industrializazioa berandu zabaldu zen Espainiako estatuan, eta prozesu hark
ekarri zituen ondorioak ere geroago zabaldu ziren. Hori dela eta, artean aurreko
garaietako zenbait faktore agertzen ziren: Elizaren boterea handia zen, garapen
ekonomikoa txikia, eta langile-mugimendua oso ahula mende amaierara arte.
Pobreziari buruzko ikuspegiak aurreko mendeetatik datorren joerari jarraitu
zion; hau da, lanarekin harremanetan jartzen zen. Historian zehar, lanak garrantzi handia
izan du gizartean; horren arabera, lana goraipatu egin da, eta alferkeria, gaixotasuna edo
pobrezia, berriz, deitoratu. Horrela ulertuta, pobreziari aurre egitea ez zen laguntza
hutsa; aitzitik, arazo moral eta sozial bihurtu zen, alferrak ez baitzituen onartzen
gizartearen balioak. Laguntzaren helburuetako bat pobrearen ohitura txarrak zuzentzea
eta lanaren balioak irakastea zen, baina hori ez zen Elizaren betebeharra bakarrik
izango, gizarte osoarena baizik. Hori zen ongintzaren jatorria:
•

Laguntza sekularizatu egin zen, nahiz eta horrek ez zuen esan nahi Elizaren
presentzia amaituko zenik. Egia esan, Elizak bere lana egiten jarraitu zuen,
eta ongintza publikoan ere hartu zuen parte.

•

Estatuak ongintzaren kontrola bereganatu
zuen,

behartuta

desamortizazioekin

neurri

batean,

erakunde

erlijiosoen

indarra ahuldu zuelako.
Ibilbide horretan, data erabakigarri batzuk nabari
daitezke:

3.2.1. 1812ko Konstituzioa
Monarkia absolututik estatu liberalerako urratsa
islatzen du, Espainiak lehenengoz eduki baitzuen
konstituzio bat indarrean. Bertan, Estatuak bere gain hartu zituen gizarte-laguntza eta
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ongintza publiko gaiak. Udalek, adibidez, ongintzarako egoitzen (ospitaleak,
hospizioak, eta abar) ardura hartu zuten; izan ere, pobrezia gero eta hirikoagoa zen.

3.2.2. 1822ko Ongintzarako Legea
Ibilbide laburreko legea izan zen, hurrengo urtean baliogabetu baitzen,
absolutismoa itzultzean, eta 1836ra arte ez zen berriro indarrean jarri. Garrantzi handiko
legea da, Espainian ongintza publikoa eratzeko lehenengo plangintza izan zen-eta.
Estatuak bere gain hartu nahi zuen ongintzarekin loturiko guztia, eta diru-sarrerak
kontrolatzeko ahalegina ere egin zuen, Elizaren kaltean.
Udalerri bakoitzean Ongintzarako Udal Batzordeak osatu ziren. Batzordearen
funtzioen artean zeuden limosnak batzea, behar duenari aterpea bilatzea, edo ume
pobreen hezkuntzaz eta osasunaz arduratzea. Legeak etxez etxeko ongintza bultzatzen
zuen, egoitza publikoak behar-beharrezko zirenerako utziz. Laguntza, bestalde, diruz
edo gaietan egin zitekeen. Hiru egoitza mota nagusi arautu ziren:
•

Amaetxeak: ama ezkongabeentzat.

•

Laguntza-etxeak: umezurtz, ezindu edo baliabiderik gabeko pobreentzat;
aien helburua lan egitea edo lan egiten ikastea zen, gehienbat haurrei
zegokienez.

•

Ospitale publikoak, etxez etxeko laguntzaren ondoren erabiltzeko.

3.2.3. 1849ko Ongintzarako Legea
Estatuaren esku-hartzea indartzen zuen legeak: ongintza partikularretik zetorren
dirua laguntza publikoaren eskuetara pasatuko zen, eta egoitza partikularren kontrola
ere hartuko zuen, jatorrizko helburuak bete zitezen. Edukiari begira, aurreko legearen
ildoa jarraitu zuen, baina udalerriaren garrantzia apaldu egin zen. Laguntza hiru
mailatan banatu zen: udalerria, probintzia eta estatua. Lege honen bidez, lehenengo biek
indar gehiago hartu zuten udalen kalterako. Lege honek, zenbait aldaketekin bada ere,
XX. mendera arte iraun zuen. Horren arabera, hiru egoitza mota agertu ziren:
•

Orokorrak, estatuaren diruz hornituak, arazo iraunkorrei aurre egiteko:
itsuak, zoroak, ezinduak, eta abar. Oso gutxi eraiki ziren, zehazki zazpi, eta
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denak Madril inguruan. Horrek argi uzten du artean ezin zela hitz egin
estatu mailako gizarte-ekintza sare orokor bati buruz.
•

Probintziarenak, diputazioen eskuetan: amaetxeak eta umezurtzetxeak
kategoria horretan sartu ziren; aurretik udalaren eskumena ziren.

•

Udalarenak, bat-bateko laguntzarako: etxez etxeko laguntza eta aterpeak,
gaineko egoitzetara bideratzeko. Beraz, lehen arreta eta deribazio funtzioak
ziren udalarenak.

3.2.4. Gizarte Erreformarako Batzordea (1883)
XIX. mendeko gorabehera politikoak -ziklo liberal eta kontserbadoreak tartekoongintzan ere islatu ziren, eta aldaketak etengabe gertatu ziren. Mendea aurrera joan
ahala, industrializazioa hedatzen ari zen, eta gizarte-beharrizanak handituz. Egora haren
aurrean, estatuak ezin zuen liberalismoaren jarrera abstentzionistari eusten jarraitu (hots,
gizarte-gatazketan esku hartu gabe, bere gaia izango ez balitz bezala), batez ere
langileriaren indarra ere handitzen ari zelako. Europan saio esanguratsuak gertatu ziren
arazoari aurre egiteko; eta Espainian, gobernu aurrerazale baten etorrerak bide berriak
irekitzea ahalbidetu zuen: lehenengo aldiz, Estatuak argi utzi zuen gizarte-ekintzan eta
gizarte-gatazkan esku hartu behar zuela.
Horretarako sortu zen Gizarte Erreformarako Batzordea (Comisión de Reformas
Sociales). Estatuak gizarte-arazoekiko ardura onartu zuen lehenengoz, eta batzorde bat
osatu zuen era guztietako langileen ongizatea bermatzeko. Udalerri eta probintzia
mailako batzordeak osatu ziren, eta euren bidez galdetegi bat zabaldu zen gaia
interesatzen zitzaien guztien artean: sindikatuak, administrazioa, ugazabak… Bertan
hainbat gai eta arazo agertzen ziren: lanaldia, umeen lana, jaiegunetako atsedena,
pobrezia, gaixoaldiak, istripuak, eta abar. Galdetegi hori langile eta nekazariei zuzendu
zitzaien, eta haien bizi-baldintzak aztertzen zituen. Egindako txostenean, ondorio
nagusia zen ez zituztela asetzen langileen oinarrizko beharrizanak. Bildutako iritziak eta
proposamenak garrantzi handikoak izan ziren, nahiz eta praktikan emaitza gutxi ekarri
zuen. Batzorde horrek, adibidez, 1889. urtean Aurreikuspenerako Kutxa Nazionala
(Caja Nacional de Prevision) eratzea proposatu zuen; baina izapide parlamentarioetan
trabatu zen proposamena. Gauza bera gertatu zen igandea atseden-egun ezartzearen
edota istripuen inguruko arautzearen aldeko gomendioekin ere. Izan ere, momentu
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hartan enplegurik ez zuenak -gaixotasun, lan-istripu edo zahartzaroagatik- ez zuen
estatuaren inolako aseguru-sistemarik, eta aukera bakarra ongintza pribatua edota
mailegu-emaileen esku egotea izaten zuen.

3.3. Gizarte-ekintza XX. mendean Espainian
Pauso garrantzitsuak eman ziren XX. mendean gizarte-zerbitzuei zegokienez:

3.3.1. Gizarte Erreformetarako Institutua (IRS)
Instituto de Reformas Sociales delakoa 1903an sortu zen, langileen ongizatea
bilatu eta lan-mundua arautzeko asmoz. Aurrera eraman nahi zituen Gizarte
Erreformarako Batzordearen proposamenak. Hogeita hamar kidek osatzen zuten: 18,
gobernuak jarriak; 6, ugazabek; eta beste 6, langileek. Baina denborarekin, jaitsi egin
zen gobernuak jarritako kideen kopurua, eta asko hazi besteak. Osaketa anitzak eta,
batez ere, eduki zuen askatasunak emaitza onak lortzea ahalbidetu zuten.
IRSk eremu asko jorratu zituen bere ibilbidean:
Emakumeen eta umeen lanari buruzkoa.- Hainbat lege bultzatu zituen arlo
horretan: amatasun eskubideak -langile emakumeek, haurdun zeudenean edo titia
ematen ari zirenean, lanik ez egiteko eskubidea zuten, eta enpresariek lanpostua
mantendu behar zieten, soldatarik jasotzen ez zuten arren-, gaueko lana eta lan
arriskutsuak debekatzea... Batzuetan, jarrera babesleak -funtzio erreproduktiboaislatzen dira arau horietan.
Langileei buruzkoa.- Asteko nahitaezko atsedena ezarri zen, grebak arautu ziren
1909an, eta lanari lotutako lehenengo araudiak lantzen hasi ziren.
Immigrazioari buruzkoa.- Immigrazioa arautzeko legea idatzi zen, eta bertan
barne-immigrazioa ahalbidetu zen, salbuespen batzuekin: kondenatuak edota judizialki
zigorra dutenak, soldaduska egin behar dutenak eta 23 urtez beherako emakume
ezkongabeak -prostituzioa kontrolatzeko argudioa jarrita, hain zuzen ere-.
-Gizarte Aurreikuspeneko Institutu Nazionala.- 1908an sortu zen eta gizartesegurantzaren hazia da. Langileen eskaera nahitaezkoa izaten zen, baina izaera
-45-

Gizarte-zerbitzuen atarian
borondatezkoa eduki zuen, norberak finantzatua. Erretirorako planak bultzatzea zuen
helburu, hasiera batean. Gero, gaixoaldiak eta istripuak ere sartu ziren. 1919an
nahitaezko izaera hartu zuen, baina zailtasun handiak eduki zituen.
Lanaldia mugatzea.- 1919an 48 orduan ezarri zen lanaldiaren muga, langilemugimenduaren presioari erantzunez.
Neurri horiek guztiak oso positiboak izanda ere, praktikan ez ziren askotan bete:
araudia ez zen betetzen, ikuskatzaile gutxi zeuden, eta abar. 1917 ingurutik aurrera,
gainera, indarra galtzen hasi zen. 1920an Lanaren Ministerioa eratu zen; bere barruan
IRS eta berak sortutako atalak bildu behar zituen. Berez ideia ona zen, baina
administrazioaren kontrolatze-nahia ezkutatzen du, gizarte-eragileen protagonismoaren
kaltetan.

3.3.2. Primo de Riveraren diktadura eta II. Errepublika
1923an berrezartzearen sistemak porrot egin zuen, eta Primo de Riveraren
diktadura ezarri zen. Aldeko egoera ekonomiko batean gertatu zen ia denbora guztian,
eta horrek langileen bizi-baldintzak hobetzea ekarri
zuen: langileen soldatak igo egin ziren, adibidez.
Klase-gatazkari aurre egin nahian, langileen eta
ugazaben elkarkidetza bultzatu zuen. 1926ko lege
baten bidez, diktadurak sistema korporatibo bat ezarri
nahi izan zuen, ugazabaren eta langileen arteko
lankidetza bultzatuz; baina ez zuen adore gehiegirik
erakutsi, eta oso mugatuta geratu zen.
Urte haiek eragin handikoak izan ziren langileen
artean, ordea, eta mundu-mailan aurrerapen handiak gertatu ziren euren interesen alde.
II. Errepublikak aurrerapen horietako batzuk bildu zituen 1931ko Konstituzioan, non
lana betebeharra dela esaten baitzen (gehienbat errentadunen kontrako neurria bazen
ere). Bestalde, lehenengo aldiz konstituzio batean, gizarte gaiei aipamena egiten zaie.
46. artikuluan gizarte-segurantza ezartzen da, eta lanaldiak, gutxieneko soldata edota
opor ordainduak ere aipatzen dira. Konstituzioan Espainiari buruz egiten den definizioa
ere esanguratsua da: “Espainia klase guztietako langilez osatutako errepublika
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demokratikoa da”. Era berean legeek lana babesten zuten, gaixoaldiak, istripuak,
amatasuna, oporrak, langabezia eta abar arautuko zirela ohartaraziz. Horrez gain, sexuberdintasuna, elkartzeko eskubidea, derrigorrezko hezkuntza eta abar ere batzen dira
legerian.
Urte haietako giro egongaitza zela-eta, Konstituzioak ezartzen zituen asmo haiek
guztiak ez ziren bete, baina hainbat aurrerapen gertatu zen laguntzan eta laneko gizartebabesean. 1931n, esate baterako, Lan-istripuen Legea xedatu zen.
Laburbilduz, II. Errepublika garai erreformista izan zela esan dezakegu: gizarteekintzan aurrerapausoak gertatu ziren; baina kanpo- zein barne-presioen eta krisien
ondorioz, legean eta Konstituzioan aipaturiko asko ez ziren aurrera eraman.
3.3.2. TESTUA. ESPAINIAKO ERREPUBLIKAKO KONSTITUZIOA
1. artikulua. Espainia klase guztietako langilez osatutako errepublika
demokratikoa da, Askatasunean eta Justizian oinarritzen dena. Bere organo guztiek
dituzten botereek herrian dute sorburua. Errepublika estatu integrala da, eta bateragarria
da herri eta eskualdeen autonomiarekin. Espainiako Errepublikako bandera gorria, horia
eta morea da.
3. artikulua. Espainiako estatuak ez du erlijio ofizialik.
36. artikulua. Hogeita hiru urtetik gorako herritar guztiek legearen araberako
hauteskunde-eskubide berak izango dituzte, sexuaren araberako bereizketarik gabe.
39. artikulua. Estatuko legeen arabera, espainiarrak askatasun osoz elkartu
daitezke eta sindikatu batean izen eman dezakete. Lege horietan zehazten den modura,
sindikatuek eta elkarteek dagokien erregistro publikoetan eman beharko dute izena.
44. artikulua. Herrialdeko aberastasun guztiak, jabea dena delakoa izanda ere,
nazio-ekonomiaren interesen eta karga publikoaren mantenuaren mende daude,
Konstituzioan eta legeetan zehazten denaren arabera.
Gorteetako gehiengo absolutuak onartutako legean kontrakorik zehazten ez
bada, kalte-ordain egokiak ordaindu ondoren, estatuak mota guztietako ondasunak
desjabetu ditzake nahitaez. Desjabetutako ondasun horiei erabilera soziala emango zaie.
Horrez gain, horretarako beharrezko baldintzak betez gero, jabetza bat sozializatu ahal
izango da. Interes komunetan eragina duten zerbitzu publikoak eta ustiaketak
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nazionaliza daitezke behar sozialei erantzuteko. Ekoizpenaren arrazionalizazioak eta
nazio-ekonomiaren interesek horrelakorik eskatuz gero, estatuak eskubidea izango du
legez industriaren eta enpresen ustiaketan eta koordinazioan esku hartzeko. Ondasunen
konfiskazioa ez da inondik inora ere zigor gisara ezarriko.
46. artikulua. Lana, edozein motatakoa dela ere, betebehar soziala da; hori dela
eta, legeek babestu egingo dute. Errepublikak langile guztiei bermatuko dizkie bizimodu
duina izateko beharrezkoak diren baldintzak. Legeria sozialak honakoak arautuko ditu:
gaixotasun, istripu, nahitaezko langabezia, zahartzaro, ezintasun eta heriotza kasuetako
aseguruak; emakumeen eta gazteen lana eta, batez ere, amatasunaren babesa; lanaldia
eta, gutxieneko soldata eta familia-soldata; urteko opor ordainduak; espainiar langileek
atzerrian izango dituzten lan-baldintzak; lankidetzarako erakundeak; ekoizpenean
zeresana duten faktore guztien arteko harreman ekonomiko eta juridikoa; langileek
enpresetako zuzendaritzan, administrazioan eta irabazietan duten partaidetza; eta
langileen eskubideen defentsarekin zerikusia duen guztia.
47. artikulua. Errepublikak nekazariak babestuko ditu eta, horretarako, beste
hainbat gairen artean, legeak egingo dira familia-ondasun bahiezinez eta zerga mota
guztietatik salbuetsitako ondasunez, nekazaritzarako kredituez, uzten galeraz, ekoizpeneta kontsumo-kooperatibez, aurreikuspen-kutxez, nekazaritza-eskola praktikoez eta
nekazaritzako eta abeltzaintzako esperimentazio-granjez, ureztapenetarako lanez eta
landa-eremuetako komunikabideez. Errepublikak modu berean babestuko ditu
arrantzaleak ere.
3.3.3. Frankismoa
Frankismoak izaera aldakorra eduki zuen, eta oso egoera ekonomiko eta sozial
desberdinak izan zituen bere ibibidean: gerraostea, industrializazio aro berria,
Europaren eragina, eta abar. Maila ekonomikoan ere hainbat fase bereiz daitezke,
hautarkiatik mugak irekitzeraino. Gizarte-zerbitzuei dagokienez, bi fase bereiz daitezke:
•

Estatuaren

ongintza

(1959ra

arte).

Gerraondoari

lotuta.

Arazo

nagusietarikoa gosetea izan zen.
•

Gizarte-laguntza (1959-1978). Garai hartan hazkunde ekonomikoa gertatu
zen, eta horri loturiko gizarte-arazoak agertu ziren: “txabolismoa”, hirietan
gertatzen zen pobrezia, eta abar.
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Oro har, heterogeneitate legala eta deskoordinazio handia nabaritu ziren.
Administrazioak ez zuen argi eduki nola aurre egin gizarte-arazoei, eta apurka (eta
lotura gehiegirik gabe) legeak eta arauak xedatu ziren, hainbat ministeriotan
sakabanatuta. Gizarte-laguntzaren atalik handiena Gobernu Ministerioaren mende egon
zen urte horietan. Ongintza-egoitza guztiak eta osasungintzari dagokiona ministerio
horretan sartu behar dira; Justizia Ministerioaren mende zeuden adingabeak,
emakumearen babesa eta presoak; Hezkuntza Ministerioan, arlo horri dagokion
laguntza; eta Lan Ministerioan gizarte-segurantza. Beraz, gizarte-ekintza hainbat
ministeriotan sakabanaturik zegoen. Dena den, bilakaera bat gertatu zen, eta
frankismoaren azkeneko urteetan zeuden zerbitzuak dira, birmoldatuta, gaur egun
ditugunak.
Horrez gain, ekimen pribatuak (Elizak barne) eragin handia eduki zuen gai
horien inguruan.
Sortu ziren instituziorik garrantzitsuenak hauexek dira:
-

Gizarte-laguntza

(Auxilio

Social).-

Gizarte-laguntzarako

instituziorik

garrantzitsuena izan zen lehenengo fasean; 1936an sortu zen, gerrarekin batera.
Gerraondoan miseria kasurik larrienak betetzera dedikatu zen. Azkenean, INSERSOk
hartu zituen haren funtzioak 1985. urtean.
- Itsuen Erakundea (ONCE).- 1938an sortu zen, eta prestazio sorta handia
eskaintzen zuen itsuentzat. Finantzaketa autonomoa zeukan, ez zegoen Estatuaren
Aurrekontuen mende.
- Gizarte Segurantza.- 1937an sortu zen, gerraren garairik gogorrenean, INP
delakoari jarraituz. Bilakaera garrantzitsua eduki zuen: hasieran Elizaren pentsaera
islatzen zuen, eta familiei laguntza emateko helburua zuen; baina geroago handituz joan
ziren prestazioak: zahartzaroa, baliaezintasuna eta alarguntza 1939an, eta gaixoaldia
1942an. 1974an Gizarte Segurantzarako Lege Orokorra xedatu zen. Bere barruan bi
babes mota ageri ziren:
•

Oinarrizkoa: ekonomia eta osasungintza arloko prestazioak ohiko
arriskuetan (gaixoaldia, istripuak, langabezia, erretiroa, umezurtzak, eta
abar) eta familaren babesa.
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•

Osagarria: gizarte-zerbitzuak eta Gizarte Segurantzaren gizarte-laguntza
hartzen ditu (aurreikuspena, errehabilitazioa, prestakuntza…).

- Ekimen pribatua: Cáritas.- Elizak eragin handia eduki zuen urte haietan, eta
erakunde bat baino gehiago sortu zen haren magalean; horien artean, Cáritas da
garrantzitsuena. 1942an sortu zen, eta honek ere bilakaera nabaria eduki du sorreratik
gaur egunera arte. Hasieran oinarrizko laguntza (jana) banatzen zuen karitate ikuspegi
batetik, baina geroago dimentsio osoagoa hartu zuen, eta gizarte-zerbitzuen orientabidea
hartu zuen: ikerketa bultzatu zuen, plangintza, prestakuntza, eta abar.
Frankismo aroaren amaieran, aurrerapen nabariak suma daitezke gizartezerbitzuen arloan, baina zailtasunak eta arazoak nabariak dira, Alemán Bracho-ren
ustez:
•

Nagusi da ongintzako izaera eta orientabidea.

•

Filosofia paternalista eta errukiorra du; Elizaren eragina nabaria da kasu
horretan.

•

Banakako laguntzan oinarritzen da.

•

Aurreikuspen orientabidea falta du.

•

Lekuturik dagoen lurraldeko komunitate-bizitzarekiko lotura falta du.

•

Egoitzaren ideiari erantzuten dio, eta ez gizarte-beharrizanei.

•

Borondate onean oinarritzen dira, gizarte-arazoen ardura teknikoan baino
gehiago.

•

Ekimen pribatua publikoa baino garrantzitsuagoa da.

•

Koordinazioa falta da.

•

Finantziazio iraunkor eta egonkorrari ez zaio garrantzirik ematen.
Frankismoaren garaia laburbilduz:

Frankismo garaian, ez dira artean garatu gizarte-zerbitzutzat jo daitezkeen
zerbitzuak. Hala ere, garai hartako zenbait erakunde erabiliko da, demokraziaren
garapenarekin, gizarte-zerbitzuak hedatzen hasten direnean. Frankismoaren gizartelaguntzari dagokionez, dispertsioa, aniztasuna eta koordinazio falta azpimarra daitezke,
besteak beste.
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!

Oinarrizko aipamen bat…
ALEMAN, Carmen; FERNANDEZ, Tomás: Introducción a los Servicios

Sociales, UNED, Madril, 2004. Gizarte-zerbitzuen historia ezagutzeko oso testuliburu erabilgarria.
Informazio asko ematen du, Espainiako historiaz batez ere.

"

Gehiago sakontzeko…
CASADO, Demetrio; GUILLEN, Encarna: Introducción a los servicios sociales,

Editorial Popular, Madril, 1991. Planteamendu argi eta interesgarriak egiten ditu.
CERDEIRA, Isabel: “Los servicios sociales: del franquismo a la constitución” in
Cuadernos de trabajo social, 0 zk., 1987, 135-158 or.
GALLEGO, Mª José; GONZALEZ, Mercedes: Aproximación a la acción social
y a los servicios sociales, Cuché, Huelva, 1997. Azalpen zehatzak; irakurtzeko erraza.
MAZA, Elena: Pobreza y beneficencia en la España Contemporánea (18081936), Ariel, Bartzelona, 1999.
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4. Egungo gizarte-zerbitzuen oinarriak: gizarteeskubideak
4.1. Ongizate-estatuaren sorrera
Kapitalisten eta langileriaren arteko XIX. mendeko harreman tirabiratsuak
leunduz joan ziren XX. mendean, alde bakoitzak bestearen nolabaiteko aitortza
onartu zuenean. Giro aldekoago hartan, II. Mundu Gerrak aukera paregabea eskaini
zuen loturak estutzeko, gerrak herritarren arteko solidaritatea zabaldu baitzuen, eta
gerraren amaierak ekarri zuen giro baikorrean alde bien arteko lankidetza ahalbidetu
zen; estatuak bitartekari papera hartu zuen bere gain. Era hartara, nolabaiteko tarteko
bidea bilatu zen kapitalismo basatiaren eta sistema sozialistaren artean.
Giro hartan, Mendebaldeko Europako sistema liberal-demokratikoek argi ikusi
zuten ezin zitzaiola XIX. mendeko eredu liberalari eutsi; tarteko bidea onartu behar zen,
era hartan aurreko status politikoa mantentzeko aukera egon zitekeen-eta. Alde batetik,
sozialismoak indarra zuen lurralde haietan -Alderdi Komunistek gora egin zuten Italian
eta Frantzian, adibidez-; eta bestetik, II. Mundu Gerran faxismoak ere zalantzan jarri
zuen eredua. Ekialdeko Europako estatuetan sozialismoa indarra hartzen ari zen garai
hartan, Mendebaldeko Europa eragin horren tapoi gisa erabili nahi zen, eta horretarako
herritarren ongizatea bermatzea oinarrizko elementu bihurtu zen. Beraz, ongizateestatuaren hazkundean elementu hauek hartu behar dira kontuan: langileen indarra,
sistema kapitalista klasikoaren ahulezia, lurralde sozialistekiko beldurra, eta abar.
Ongizate-estatua gizartea ulertzeko modu oso bat da, bizitzaren alde askori
dagokiona. Laburtuz, hiru ezaugarri nagusi ditu:

Gizarte-zerbitzuen oinarriak
•

Estatuak ekonomian esku hartuko du, eta pisu oso garrantzitsua izango du,
sektore publikoaren hazkunde handia gertatuko baita XX. mende osoan
zehar: azpiegiturak, enpresa publikoak, eta abar. Gaur egun ere sektore
publikoaren garrantzia oso handia da, eta bere gain hartzen du Europako
lurralde gehienetan barne-produktu gordinaren % 50 inguru. Espainian,
esaterako, BPGren % 40 baino gehiago sektore publikoaren esku dago.

•

Estatuak demokrazia formala bereganatuko du sistema politiko gisa; hau da,
hauteskundeetara

aurkezten

diren

alderdien

bidezko

demokrazia

ordezkagarria.
•

Estatuak gizarte-ongizatea bilatuko du, eta horretarako gizarte-politikak
hedatuko dira maila orokorrean -hezkuntza, osasuna, lan-merkatua- zein
sektorialean.

Hiru ezaugarri horietatik azkena interesatzen zaigu: gizarte-arazoen aurrean
estatuak jarrera esku-hartzailea bereganatuko du, eta horretarako gizarte-zerbitzuez
baliatuko da; zerbitzu horiek eskubide modura ezaugarrituko dira, eta ez karitate gisa.
Jarrera-aldaketa hura, ordea, prozesu luzearen emaitza izan zen. Prozesu horretan, lau
gertaera garrantzitsu aztertu behar dira: Frantziako Iraultza, Ingalaterrako pobreen
legeria, Bismarck-en gizarte-legeria eta Eliza katolikoaren papera.
1- Frantziako Iraultza.- Botere politikoa sekularizatzea eta norbanakoaren
eskubideak aldarrikatzea ekarri zuen. Horrekin kontsekuente izanez, herritarrek gizartearazoekiko ardura handiagoa izan beharko zuten, eta hala gertatu zen ondorengo
urteetan.
2- Ingalaterrako Pobreen Legeria.- XIX. mendean, ekarpen berriak egin
zituen:
•

Pobreziaren zergatiak eta haren ondorioak ulertzeko ahalegina.

•

Jarduera deszentralizatu, autonomo eta pragmatikoa garatzea.

•

Metodoak aldatu ziren, baina kontrol sozialari eutsi zitzaion helburu gisa.

3- Bismarck-en Gizarte Legeria.- Gaurko gizarte-zerbitzuen oinarria ezarri
zuen Alemaniako buru izan zen urteetan. Alemaniako batasuna 1871n lortu zen,
industrializazioa hedatzen ari ziren burgesek bultzatuta. Batasunaz gain, Bismarck-en
gobernu kontserbadoreak kapitalismoa eta burgesen boterea bermatu zituen.
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Hala ere, era berean, urte horietan langile mugimenduak indar handia hartu zuen
Alemanian, Karl Marx-en eta beste eragile sozialista batzuen itzal handiaren mende.
Langile mugimenduak kritika bortitza egin zion ezarritako sistemari, eta haien
etengabeko aldarrikapenek, sistema ekonomikoa zalantzan jartzeaz gain, Estatua bera
ere zalantzan jarri zuten.
Testuinguru
langileen
asmo

hartan,

indarra

kontrolatzeko

nagusiarekin,

lehenengo

eta

Bismarck-ek

nahitaezko

gizarte-

asegurua

jarri

zuen

martxan,

1883an.

Bismarck-en

helburu

nagusia Estatua langileen aurrean
legitimatzea zen, eta horretarako
Estatuarekiko

langileen

atxikimendua behar zuen. Historian
zehar askotan gertatu den bezala,
atxikimendu hori lortzeko gizartepolitika eta hainbat neurri erabili
zituen.
Beraz, gizarte-segurantza, hein handi batean, langileak bereganatzeko eta
gorantz ari zen langile-mugimendua kontrolatzeko sortu zen. Horretarako, Bismarck-ek
beste garai batzuetan ere jarraitutako politika bikoitza jorratu zuen, errepresioa eta
laguntza uztartuz, hain zuzen ere. Errepresioari dagokionez, indar sozialisten kontrako
legeria garatu zuen; eta, bestetik, gizarte-aseguruak bultzatu zituen, langileen bizibaldintzak hobetu nahian.
Gizarte-aseguru haiek lan-esparruari lotuta zeuden, eta hainbat arlo arautzen
zituzten: 1883an gaixotasunen aurrean babesteko neurriak hartu ziren; 1884an lanistripuei buruzkoa; eta 1889an elbarritasunari eta zaharren pentsioei buruzkoa. Neurri
horiek langileen eta enpresarioaren nahitaezko kontribuzioetan oinarritzen ziren. Eta era
azkar batean Erdialdeko Europako zenbait lurraldetara hedatu ziren. Horrez gain, eta
lege-mailan, beste neurri batzuk ere hartu ziren lan-arloan: gehienezko lanaldia,
igandeko atsedena, edo gaueko lana arautu ziren, besteak beste.
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Ongizate-estatuaren sorreran momentu garrantzitsua izan zen hura; izan ere,
gizarte-segurantzaren aitzindaria izan zen eta, neurri batean, sistema kontributiboan
oinarritutako ongizate-estatuaren garapenaren hasiera; gerora, Europan nagusituko zen.
4- Eliza katolikoa.- Gizartean gordetzen
zuen

eraginari

eusteko,

Elizak

gizarte-

politikarako eredu katolikoa zabaldu nahi
izan zuen. Era horretara, Leon XIII.aren
Rerum

Novarum

Entziklikan,

Eliza,

liberalismoa eta marxismoa gainditu, eta
kapitalismoaren

eta

langileen

interesak

osatzen saiatu zen. Haren ondorioz garatu zen
Elizaren gizarte-doktrina.
Lau faktore horien baturaren ondorioz,
eta beste batzuekin elkarreraginean (langilemugimendua, esaterako) testuinguru aproposa
osatu zen ongizate-estatua gara zedin.
4.1-a. TESTUA. ALEMANIAKO HISTORIA
ALDERDI SOZIALISTAREN AURKAKO BORROKAREN PORROTA
[Iturria: L´egalité, 1881eko abenduaren 11, 2. or., Paul Lafargueren artikulua: Le
parti socialiste allemand.]
[Lafarguek, Marxen suhia eta Frantziako Langileen Alderdiko buruzagietako bat
zenak, Alemaniako sozialdemokratek salbuespen-legeen aurkako erresistentzian
erdietsitako garaipena deskribatu zuen]

Alemaniar sozialistek azken hauteskundeetan lortutako garaipenak Europako
burgesia hunkitu zuen; hala ere, garaipen hark ez zituen ezustean hartu, gure lagun
alemaniarrek aldez aurretik iragarri baitzuten gertatuko zena. Alderdiko zuzendaritzataldeak dena prest zuen: borrokarako unea iritsi zenean, guztiak zeuden beren postuetan
eta bakoitzak bere eginbeharra bete zuen. Ustezko iraultzaileek eta geletan (bertatik
atera ere egin gabe) konplotak antolatzen zituzten suitzar errege hiltzaileek alemaniar
langileak iraindu eta koldartzat jotzen zituzten. Baina, hala eta guztiz ere, gutxi dira
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alemaniar langileek bezainbesteko sendotasuna eta misio iraultzailearekiko kontzientzia
duten alderdiak.
Azken hiru urteotan legez kanpo utzi dituzte alemaniar sozialistak; jazarpena
jasaten dute toki guztietan, kartzelaratu egiten dituzte eta erbesteratzera behartu dituzte;
beren egunkariak itxi dituzte eta elkartzea debekatu diete. Baina, ez jazarpenek ez
hainbeste gizon kementsu Amerikara joateak ezin izan dute alderdi sozialista ahuldu.
Zuzendaritza-taldeak Sozialdemokrat izeneko organoa sortu zuen Zurichen. Organo
hura Alemanian zehar hedatu zen polizia kontra izanda ere. Mitinik egin ezin zuten
arren, alderdiko langileek liberalen eta antisemiten mitinak inbaditu eta mitin sozialista
bilakatzen zituzten poliziaren aurrean. Hurrengo egunean hizlari ausart haiek hiritik
bidaltzen zituzten, eta beren familiak hartu eta beste hiri batera joan behar izaten zuten
lan bila. Hala eta guztiz ere, beti izaten zuten alderdiko kideen elkartasuna; leku
guztietan

jasotzen

zuten

laguntza,

bai

ekonomikoa

baita

bestelakoa

ere.

Hauteskundeetan buruzagi sozialistei kartelen bitartez beren izenaren propaganda egitea
galarazten zitzaien, baina Bebel-en izena klarionez idatzi zuten milaka eskuk Berlingo
hormetan, eta Hasenclever-i izugarrizko harrera egin zioten… Alderdi sozialistak indar
handia hartu du Alemanian, eta alderdiaren hautagaiek katolikoen eta Bismarck-en
politikaren aurkari askoren botoak berenganatu dituzte hainbat hiritan. Bigarren
errondan Bismarck-ek berak Wagner sozialista bismarckiarrarekin bat egin nahi izan
zuen eta, horretarako, zuzendaritza-taldearen aurrean aukera hori aztertzeko agindu zien
beste batzuei; hautagai sozialisten alde egiteko prest zeudela adierazi zieten, baldin eta
sozialistak “beren joera iraultzaileak alde batera utzi, eta zenbait erreformekin
konformatzen” baziren. Bismarck-en eskaintzari mespretxuz eman zioten ezezkoa.
Azkenean, Alemaniako langileen alderdia suntsitu behar zuen jazarpen hura indartu
egin zen, desagertu beharrean.
Orain dela gutxira arte, Alemania estatu independente txikitan banatuta zegoen,
eta tokian tokiko autonomia eta miseria guztiez kutsatuta zeuden estatu haiek. Baina,
bestalde, langile alemaniarrek ez zuten ezagutu fraseologia proudhoniarraren
edertasuna, autonomista eta libertarioa. Alemaniako langile-mugimendua 1848a baino
lehenagoko mugimendu komunistari lotuta egon zen hastapenetatik. Langile
alemaniarrek modu automatikoan egin zuten lan, hau da, talde bakoitza unitate indartsu
bat zen, kideen indar guztiak batuz aurrera egiten zuena; talde bakoitzak zituen bere
propagandistak, bere hizlariak, bere diru-kutxa eta, askotan, baita bere egunkaria ere.
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Sozialisten aurkako legea baino lehen, langileen egunkariak berrogeita hamarretik gora
ziren Alemanian. Egunkari haiek tokian tokiko taldeetako kideek kudeatu eta idazten
zituzten. Taldeek ez zuten Berlinera edo Leipzigera joan beharrik diputatu bat
hautatzeko edo ordezkari bat izendatzeko garaian, taldean bertan izaten baitzuten; eta
taldeak ezagutzen zuenez, modu eraginkorrean kontrola zezaketen hautagai hura.
Jazarpena jasan arren, indarra atera duen Alemaniako langileen alderdiak
boterera irits daitekeela erakutsi du. Inperioko eta Amerikako egoera ekonomikoa eta
politikoa larria da. Ekonomialari burgesak sumatzen ari diren krisi ekonomiko orokorra
krisi politikoak areagotuko du: Alemaniako enperadorearen edo Errusiako tsarraren
heriotzek eman diezaiokete hasiera krisi politiko horri, une batetik bestera. Langile
alemaniarrak prest daude une hura heltzen denerako.

4.1-b. TESTUA. ELIZA INDUSTRIALIZAZIOAREN AURREAN
RERUM NOVARUM
LEON XIII.A AITA SANTUAREN KARTA ENTZIKLIKOA
LANGILEEN EGOERARI BURUZ
Azken aldi honetan, hainbat herri astindu dituen grina iraultzailea iratzarri
ondoren, ez da harritzekoa dena aldatzeko nahi hori politikaren esparrutik bidelagun
duen ekonomiaren esparrura hedatzea. Izan ere, hainbat dira gatazkaren planteamendua
zehaztu dutenak: ildo berriak jorratzen ari diren industriaren eta lanbideen aurrerapenak;
ugazaben eta langileen arteko harremanetan izandako aldaketak; aberastasunak gutxi
batzuen eskuetan egotea eta gehiengoaren pobrezia; langileek beren buruengan duten
konfiantza handiagoa eta beren arteko kohesioa handitu izana; eta horrekin guztiarekin
batera, moralaren lasaikeria.
Gaitz horri konponbidea emateko, sozialistek ondasunen jabetza pribatua
deuseztatu nahi dute eta, horretarako, aberatsen kontrako gorrotoa pizten dute
behartsuengan. Sozialisten ustez, egokiagoa da ondasun guztiak herritar guztienak
izatea eta ondasun horiek herriko edo nazioko agintariek kudeatzea. Ondasunen
lekualdaketa horri esker gaur egungo gaitzari konponbidea eman liezaioketela uste dute,
norbanakoen ondasunak komunitatean banatuz, eta aberastasunak eta ongizatea denen
artean partekatuz. Baina, neurri hori ez da batere egokia gatazkari aurre egiteko, eta
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langile-klaseari berari ere kalte egiten dio. Desegokia izateaz gain, bidegabea ere bada,
benetako jabeen aurkako indarkeria erabili, errepublikaren misioa aldatu eta nazioak
asaldatzen baititu nahitaez. Eta, are larriago, proposatzen duten irtenbidea justiziari
aurre eginez egiten dute, zerbaiten jabe izatea gizakiaren berezko eskubidea baita.
Aztertzen ari garen gaiari dagokionez, planteamendu horren akats nagusia da
gizarte-klase bat, berez, bestearen etsai dela uste izatea; naturak aberatsak eta
behartsuak elkarren aurka etengabe borrokatzeko sortu izan balitu legez. Eta, hori ez da
ez arrazoizkoa ezta egia ere. Jakina da gorputzak hainbat gorputz-adar dituela eta adar
horiek proportzionalki banatuta daudela harmonia handiz; hain zuzen ere, horrelako
banaketa egiten du naturak gizartean ere, hots, klase biki horiek erlazio harmonikoa izan
behar dute eta beren artean oreka lortu behar dute. Klase batek bestearen beharra du:
kapitalak ezin du aurrera egin lanik gabe, ez eta lanak kapitalik gabe ere. Akordioari
esker sortzen dira edertasuna eta ordena. Borrokan jarraituz gero, ordea, anabasa eta
basakeria ankerra baino ez dira nagusitzen gizartean.
Hauek dira aberatsen eta ugazaben betebeharrak: langileak esklabotzat ez
hartzea; gizalegezkoa den modura, langileen duintasuna (kristau-izaera deritzogunak
goresten duena) errespetatzea. Kristautasunaren naturari eta filosofiari jarraituz gero, lan
ordaindua ez da lotsagarria gizonarentzat; lana errespetagarria da, gizonari bizimodua
ateratzeko aukera ematen baitio.
Beraz, aberatsei esan behar zaie aberastasunek ez gaituztela minetik babesten eta
ez digutela betiereko zoriontasuna ematen. Egia esan, horretarako oztopo ere izan
daitezke. Aberatsek Jesukristoren mehatxu ikaragarrien beldur izan behar dute eta jakin
behar dute, lehenago edo beranduago, beren aberastasunak zertan erabili dituzten azaldu
beharko diotela zehaztasun osoz epaile jainkotiarrari.
Egia da elkarteen kopurua lehen baino askoz ere handiagoa dela gaur egun, batez
ere langile-elkarteena. Hau ez da tokirik egokiena elkarte horietako askoren jatorria,
helburuak edo bidea aztertzeko. Hala ere, behaketa askoren ostean, zenbaitek uste du
kasu gehienetan elkarte horiek ezkutuko agintariek gidatzen dituztela eta agintari horiek
kristautasunarekin eta osasun publikoarekin bat ez datorren diziplina ezartzen dutela;
ekoizpen-iturri guztiak berenganatu ondoren, haiekin elkartu nahi ez dutenak miseriara
kondenatzen dituzte. Gauzak horrela, bi aukera dituzte langile kristauek. Alde batetik,
erlijioarentzako arriskutsuak diren elkarteetako kide egitea edo, bestetik, elkarte
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propioak osatzea zapalkuntza bidegabe eta jasanezin horri ausardia osoz aurre egiteko
indarrak batuz. Esan beharrik ez dago gizakiaren ondasun gorena arriskuan jarri nahi ez
duen orok bigarren aukera hori hautatu beharko duela, inolako zalantzarik gabe.
Erroman, San Pedroren alboan, 1891ko maiatzaren 15ean egina, gure
aitasantutza-aldiko hamalaugarren urtean.

4.2. Ongizate-estatua pobreziaren aurrean: gizarte-ongizatea
Aurreko mendeotako tradizio ideologikoarekin apurtuz, ongizate-estatuan ez da
porrot pertsonalaren adierazle baliaezintasunen gaineko pobrezia. Onartzen da,
baliaezintasunez gain, hainbat arazo daudena gizartean pobreziara eraman dezaketenak:
langabezia, soldata baxuak, aldizkako lan-enplegua, eta abar. Arazoak egiturazkoak
dira, eta izaera soziala dutela pentsatzen da.
Hala ere, elkartasunean oinarritu behar den gizarte batean, justiziazkoa da
gizarteko kide guztiek bizitza duin bat eraman ahal izatea; izan ere, gutxieneko
baldintza ekonomikoak beteta edukitzea ezinbestekoa da gizartean modu normal batean
parte hartu ahal izateko, eta alderantziz, baldintza horiek ziurtatuta ez daudenean
egongaiztasun politikoa etor daiteke. Laburrean esateko, ongizatea bilatzen da eta,
horretarako, gutxieneko bizi-baldintza ekonomiko-materialak bermatuta izan behar
dituzte herritar orok.
Ongizatea gizarte osoaren helburua da, eta norbanako bakoitzaren
eskubidea. Herritarrak eskubidea dauka gutxieneko baldintza sozial batzuk betetzeko.
Ongizate-estatuak gizarte-ongizatea lortzea du helburu, nahiz eta ez den erraza
ongizatea definitzea, eta modu bat baino gehiagotan uler daitekeen. Hala ere, gizarteongizateak ezaugarri objektiboak eta subjektiboak bete behar ditu:
•

Historian eta espazioan kokatua dago. Ez da gauza abstraktua, eta bai aldiz
leku eta garai batean kokatutako zerbait, beste leku eta garaietatik bereizirik.

•

Zerbait objektiboa izan behar da. Ezaguerari dagokio, eta ez sentimenduari.
Beraz, elementu objektiboak ezarri behar dira ongizatea zer den zehaztu eta
neurtzeko. Norbanakoen iritzia edo pertzepzioa baino, irizpide teknikoak
dira ongizatea neurtzeko tresnak. Alde horretatik, ongintzan edota
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klientelismoan oinarritutako jarrerek ez dute bat egiten ongizate-estatuaren
filosofiarekin.
•

Dimentsio soziala eduki behar du; ez dagokie norbanakoaren arazoei
bakarrik. Lehen aipatu bezala, ez da arazo indibiduala, baizik eta
gizartearena, egiturazko elementuena, hain zuzen ere.

4.3. Gizarte-zerbitzu publikoen oinarria
Sektore informala eta boluntarioa garrantzi handikoak izan dira historia osoan.
Ez da berdin gertatu, ordea, estatuaren esku-hartzearekin. Estatuak esku-hartze
negatiborantz (errepresioa erabiliz) edo abstentzionismorantz (ezer ez eginez) jo izan du
askotan. Mendebaleko Europan bakarrik jo zuen, XX. mendeko bigarren erdialdean,
esku-hartze positiborantz: ongizate-estaturantz, alegia.

4.3.1. Gizarte-zerbitzuen sistema publikoa sortzeko arrazoia eta helburuak
Gizartean ageri diren ezberdintasunei aurre egitea, edo ezabantailan dagoen
pertsonaren integrazioa erraztea estatuaren zeregin bihurtu zen; horretarako, hainbat
zentro, talde tekniko eta administrazio atal izendatu ziren. Horrek denak gizartezerbitzuen sistema publikoa osatu zuen, hots, estatuak gizarte-arazoei aurre egiteko
sortu zuen tresna.
Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren bidez, estatuak ondoko helburu hauek
bete nahi zituen:
1. Pertsonaren garapen osoa eta librea, gizaki guztien arteko berdintasuna
bermatuz.
2. Bazterketa eragin zuten arrazoien prebentzioa, eta baita pertsona eta taldeen
integrazioa ere komunitatean.
3. Gizarte-beharrizanak asetzea.
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4.4. Espainiako gizarte-zerbitzuen marko juridikoa
Gizarte-zerbitzuak ezartzea gauza berria da historian. Apurka, pentsaeraaldaketa gertatu da, eta aldaketa horiek hainbat legetan islatuta geratu dira. Espainian
berebiziko garrantzia izan zuen 1978ko konstituzioak, baina ez da iturri bakarra.
Aitzitik, hainbat legek eta arauk garrantzi erabakigarria eduki dute.

4.4.1. Nazioarteko legeriaren eragina
Besteak beste, ondoko lege hauek aipatzen dira:
1. Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala (Nazio Batuen Erakundea, 1948).
II. Mundu Gerran garaile ateratako lurraldeek ondorengo estatus politikoari eta botere
banaketari ekin zioten. Gizarte-mailan estatu guztiek inoiz egin duten deklaraziorik
garrantzitsuenak 22. artikulutik 27.era bitartean lantzen ditu gizarte-gaiak. 25.
artikuluak zera esaten du:
“Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai bere
familiari osasuna eta ongizatea bermatuko diena, eta batez ere janaria, jantziak,
bizitokia, mediku-sorospena eta gizarte-zerbitzuak”.
2- Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Hitzarmena
(Nazio Batuen Erakundea, 1966).- Aurrekoaren antzekoa, baina garatuagoa.
3- Europako Gutun Soziala (1961).- Europako herritarren oinarrizko eskubide
sozialak zehazten dira: gizon eta emakumeen arteko berdintasuna, bizitza baldintzak
hobetzeko, gazte eta umeekiko babesa, eta abar.
4- Europar Batasuneko Legeria: Maastrichteko Ituna (1992).- Europar
Batasuneko estatuek onarturiko itun hau garrantzi handikoa da, Europa mailako
zuzenbidea estatuenaren gainean dagoela adosten baita. Bertan aldarrikatzen dira lana
sustatzeko helburua, bizitza-maila hobetzea, bazterkeriaren kontrako lanean aritzea, eta
abar. Horrez gain, gizarte-gaiei loturik, Europar Batasunak beste itun eta goi-bilkura
batzuk ere egin ditu; horietan, gehienetan, gizarte-politikak eta lan-merkatua landu dira.
Horien artean Amsterdamgo Ituna (1997) edota Lisboako Goi Bilkura (2000) azpimarra
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ditzakegu. 2005ean aurkeztu zen Europako Konstituzioan ere gizarte-gaiak izan ziren
eztabaida garrantzitsuenetarikoa.
4.4.1. TESTUA. NAZIOARTEKO LEGEAK

GIZA-ESKUBIDEEN ALDARRIKAPEN UNIBERTSALA
22. atala
Pertsona orok du, gizarteko kide denez gero, gizarte-segurantza izateko
eskubidea eta, herrialdearen ahaleginaz eta nazioarteko laguntzaz, estatu bakoitzaren
antolaketa eta baliabideak kontuan izanik, norbanakoaren duintasunerako eta nortasuna
garatzeko ezinbestekoak diren ekonomia-, gizarte- eta kultura-mailako eskubideak aseta
izatekoa.
23. atala
1. Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana aukeratzekoa, lan-baldintza
bidezkoak eta egokiak izatekoa, eta langabeziaren aurkako laguntza jasotzekoa.
2. Pertsona orok du, bereizkeriarik gabe, lan beragatik lansari berbera jasotzeko
eskubidea.
3. Lanean ari denak bidezko lansaria eta aski zaiona jasotzeko eskubidea du, bai
bera eta bai bere familia giza duintasunari dagokion bezala bizitzeko bestekoa.
Horretarako lansaria aski ez bada, gizarteko laguntzaren bidez osatuko da.
4. Pertsona orok du eskubidea norbere interesen alde egiteko, sindikatuak eratu
eta sindikatuko kide izateko.
24. atala
Pertsona orori dagozkio atsedenerako eskubidea, aisiarakoa, lanaldiaren iraupen
mugatua izatekoa, eta aldian-aldian ordaindutako oporrak izatekoa.
25. atala
1. Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai
berefamiliari osasuna eta ongizatea bermatuko diena, eta batez ere janaria, jantziak,
bizitokia, mediku-sorospena eta gizarte-zerbitzuak; eta baita lanik eza, gaixotasuna,
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elbarritasuna, alarguntasuna, zahartzaroa edo bizibidea nahi gabe galtzeko beste kasuren
bat gertatzen denerako asegurua izateko eskubidea ere.
2. Amek eta haurrek laguntza bereziak jasotzeko eskubidea dute. Haur guztiek,
senar-emazteengandik nahiz ezkontzatik kanpo jaiotakoek, gizartearen babes berbera
izateko eskubidea dute.
26. atala
1. Pertsona orok du hezkuntza-eskubidea. Hezkuntza dohainekoa izango da
oinarrizko ikasketei dagokienez behintzat. Oinarrizko ikasketak egitea nahitaezkoa
izango da; heziketa teknikoa eta lanbiderakoa, orokorra; eta denek izango dute goimailako ikasketak egiteko aukera bera, norberaren merezimenduen arabera.
2. Hezkuntzaren helburua giza nortasuna guztiz garatzea izango da eta giza
eskubideen eta oinarrizko askatasunen errespetua indartzea; herrialde, arraza eta erlijio
guztien arteko ulertze, jasankortasun eta adiskidetasunaren alde egingo du; eta Nazio
Batuen jarduna bultzatuko du, bakeak iraun dezan.
3. Gurasoek lehentasunezko eskubidea izango dute seme-alabei emango zaien
hezkuntza mota aukeratzeko.
27. atala
1. Pertsona orok du eskubidea elkarteko kultura-ekitaldietan aske parte hartzeko,
artelanez gozatzeko, eta zientzia-aurrerakuntzan eta horri darizkion irabazietan parte
hartzeko.
2. Zientzia, literatura edo arte mailan egindako lanen egile guztiek dute
eskubidea horregatik dagozkien interes moralak eta materialak babes dakizkien.

4.4.2. Ongizate-estatua Espainian: 1978ko konstituzioa
Espainiak zeraman atzerapen industrialak eta frankismoaren ezaugarriek
berantarazi egin zuten ongizate-estatua ezartzea. Era horretara, Europan 1940-50eko
hamakadetan ekin zitzaion bitartean, Espainian frankismoa bukatu eta gero gauzatu zen
benetako garapena. Horrek guztiak eragina du gaur egungo Espainiako ongizateestatuaren garapenean zein gabezietan. Hura ezartzeko garrantzi handia eduki zuten
langileen mobilizazioek. Izan ere, 60ko hamarkadatik aurrera aldarrikapen ekonomiko,
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sozial eta politikoak batera agertu ziren, gero eta handiagoak eta sendoagoak. Hortik
etorri zen hainbat lorpen, baina frankismo ostean aldarrikatu zen konstituzioan
bakarrik esan dezakegu ongizate-estatua garatzen dela, lehenengo artikulutik hasita.
Izan ere, 1978ko konstituzioaren 1.1. artikuluan esaten da Espainia
zuzenbidean oinarritutako estatu sozial eta demokratikoa dela eta, ondorioz, eskuhartzailea izango dela. Horren bidez estatu liberal klasikoa zokoratu zen, eta estatuaren
esku-hartzea legitimatu zen gizarte-arloan. Azken finean, izaera pasibo eta ezinterbentzionista batetik izaera aktiboa eta esku-hartzailea izatera igaro zen. Hori dela
eta, estatuak herritarren ongizatea bermatu behar zuen, eta horretarako martxan jarri
ziren hainbat gizarte-politika.
Eta ongizatea zabaltzeko, gizarte-zerbitzuak onestu ziren, nahiz eta izen horrekin
agertu ez; Konstituzioan gizarte-zerbitzuei buruz egiten den aipamen zehatz bakarra 50.
artikulukoa da, eta hirugarren adinekoei buruz hitz egiten du. Era berean, ongintza
kontzeptua Konstituziotik baztertu egin zen. Gizarte-taldeak aipatzean, Konstituzioak
laguntzak agindu zituen talde horien arazoak agertzean, eta ez arazo objektiboen arabera
(talde bat baino gehiagori egokitu ahal zaiona). Horrela, honako hauek aipatzen dira:
•

delitugileen berreziketa eta bergizarteratzea (25. art.)

•

familiaren eta haurren babesa (39. art.)

•

etorkinen eta itzulitakoen babesa (42. art.)

•

gazteen parte-hartzea sustatzea (48. art.)

•

elbarriekiko politika publikoa (49. art.)

•

hirugarren adinekoen ongizatea (50. art.)

Eta horiez gain, bestelako babes-sistemak ere izendatzen dira. Besteak beste:
•

hezkuntzarako eskubidea (27. art.)

•

gizarte-segurantza (41. art.)

•

osasungintza (43. art.)

•

etxebizitzarako politika (47. art.)

Gainera, talde edo sektore horiek aipatu baino lehenago, eta zalantzarik ez dadin
egon, 14. artikuluan estatuak konpromisoa hartzen du, berdintasunaren izenean,
gizarte-arazoen aurrean esku-hartzeko:
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“Espainiarrak

berdinak

dira

legearen

aurrean,

eta

ezin

da

inolako

diskriminaziorik egon jaiotza, arraza, sexua, erlijioa, iritzia edo beste edozein baldintza
edo arrazoi pertsonal edo sozial direla-eta”.
Aipatzekoa da azkeneko zatia, berdintasuna diskriminazio eza gisa ezaugarritzen
du-eta.
4.4.2. TESTUA. ESPAINIAKO KONSTITUZIOA

ESPAINIAKO 1978KO KONSTITUZIOA
1. artikulua
Espainia zuzenbide-estatu sozial eta demokratiko gisa eratzen da, eta bere
ordenamendu juridikoaren balio gorentzat hartzen ditu askatasuna, justizia, berdintasuna
eta pluralismo politikoa.
25. artikulua
1. Inor ezin da kondenatu edo zigortu, egiteak nahiz ez-egiteak direla eta, baldin
eta ez badira, gertatzen diren uneko legeriaren arabera, delitu-falta edo arau-hauste
administratibo.
2. Askatasuna kentzeko zigorren eta segurtasun-neurrien helburua pertsona
berreztea eta bergizarteratzea izango da, eta ezingo da bortxazko lanik ezarri. Espetxera
kondenatua izanik, zigor hori betetzen ari denari ere badagozkio Kapitulu honetako
oinarrizko eskubideak, salbu eta kondena-epaiaren edukiak, zigorraren zentzuak eta
espetxe-legeak espreski murrizten dizkiotenak.
3. Administrazio zibilak ezingo du ezarri zuzenean edo zeharbidez askatasuna
kentzea dakarren zigorrik.
39. artikulua
1. Botere publikoek segurtatzen dute familiaren babes soziala, ekonomikoa eta
juridikoa.
2. Botere publikoek segurtatzen dute, halaber, babes osoa izango dutela semealabek, berdinak izanik legearen aurrean, edozein dela ere haien seme-alabatasuna; eta
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orobat amek, edozein dela ere haien egoera zibila. Legeak aukera emango du aitatasuna
ikertzeko.
2. Botere publikoek segurtatzen dute, halaber, babes osoa izango dutela semealabek, berdinak izanik legearen aurrean, edozein dela ere haien seme-alabatasuna; eta
orobat amek, edozein dela ere haien egoera zibila. Legeak aukera emango du aitatasuna
ikertzeko.
3. Gurasoek era guztietako laguntza eman behar diete seme-alabei, ezkontzakoak
izan zein ezkontzaz kanpokoak, adingabe diren bitartean eta, orobat, legez hala
dagokien gainerako kasuetan.
4. Haurrek babesa izango dute, haien eskubideak zaintzen dituzten nazioarteko
hitzarmenak dioenaren arabera.
42. artikulua. Estatua bereziki arduratuko da atzerrian diren langile espainiarren
eskubide ekonomiko eta sozialak zaintzeaz, eta langile horiek itzultzea izango du
jomuga bere politikan.
48. artikulua. Botere publikoek bideak jarriko dituzte gazteriak parte-hartze
librea eta eraginkorra izan dezan garapen politiko, sozial, ekonomiko eta kulturalean.
49. artikulua
Botere publikoek gutxitu fisiko, zentzumeneko eta psikikoen aurreiskupentratamendua, birgaitzea eta integrazioa bilatuko dute beren politikan; behar duten ardura
espezializatuaz kontu egingo diete, eta bereziki babestuko dituzte gutxituok, Titulu
horrek herritar guztiei ematen dizkien eskubideez goza dezaten.
50. artikulua
Botere publikoek, pentsio egoki eta aldian-aldian eguneratuen bitartez,
ekonomia-nahikotasuna bermatuko diete herritarrei zahartzaroan. Era berean, familiako
betebeharrak gorabehera, gizarte-zerbitzu sistema bat eratuko dute adintsuen
ongizaterako, haien osasun-, etxebizitza-, kultura- eta aisialdi-arazo bereziez ardura
daitezen zerbitzuok.

Espainiako Konstituzioan gizarte-zerbitzuak ez dira administrazio-barruti bakar
baten esklusiba eta, hortaz, eskumen-banaketa dago. Izan ere, Konstituzioak hutsune
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bat dauka gizarte-zerbitzuen eskumenak zehaztean, ez baitu esaten nori dagokion
haien ardura; hori dela eta, Konstituzioaren garapena izango dugu Espainiako
autonomia bakoitzak onartu duen Gizarte Zerbitzuen Lege Autonomikoetan eta udalarauetan ere:
1- Administrazio Zentrala.- Konstituzioaren 143. artikuluaren arabera,
Administrazio Zentralaren eskumen esklusiboa dira ondoko gaiak:
•

herritar guztien berdintasuna bermatzea

•

immigrazioa

•

asilo-eskubidea

•

espetxe-instituzioak

Horrez gain, autonomia-erkidegoek hartzen ez dituzten eskumenak ere jasotzen
ditu. Estatuak, beraz, funtzio subsidiarioa du, eta eskumen horien artean
garrantzitsuenetarikoa gizarte-segurantza da.
2-

Autonomia-erkidegoak.-

Konstituzioak

bere

gain

hartzen

duen

deszentralizazio printzipioaren arabera, gizarte-zerbitzuen planifikazioa autonomiaerkidegoei dagokiela ondoriozta liteke; horrela interpretatu dute 148. artikuluak gizartelaguntza autonomia-erkidegoei esleitzea. Hala ere, Konstituzioak ez du argi uzten
gizarte-zerbitzuen eskumena norena den. 149. artikuluan Estatuaren eskumen
esklusiboak zein diren zehazten da. Bertan ez da egiten gizarte-zerbitzuei buruzko
aipamenik. 148. artikuluan ere ez da aipamen zehatzik egiten, lehen ikusi bezala gizartelaguntza azaltzen baita. Azken kontzeptu horren irakurpen malgua gailendu da, eta
horren bidez erkidegoek eskumen propiotzat hartu dute gizarte-laguntza, gizartezerbitzuak, edota gizarte-ongizatea, gehienak euren autonomia-estatutuetan eginiko
aipamen zehatzen bidez.
Banaketa ondo bete dadin, adituek diote beharrezkoa izango litzatekeela:
•

Administrazio Zentralak ez esku hartzea autonomia-erkidegoek dituzten
eskumenetan

•

Administrazio Zentralak oraindik transferitu ez dituen gizarte-zerbitzuak
autonomia-erkidegoei pasatzea

•

autonomia-erkidegoek behar bezala betetzea eskumenak
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3- Toki-administrazioa.- Gizarte-zerbitzuen bitartekari naturala izan beharko
lirateke, herritarren arazoekiko duten hurbiltasunagatik; eta horrela gertatu da Europako
herrialde gehienetan, nahiz eta Espainiako tradizioa zentralizatzailea izan. Hala ere,
hiriek gero eta garrantzi handiagoa dute gizarte-zerbitzuen esparruan, batez ere 1985eko
Toki Araubideko Oinarriak Araupeturik dituen Legearen garapenarengatik. Zehatzago:
•

25.2.k artikuluak eskumen horiek onartzen dizkie udalei: gizarte-zerbitzuak
eta bergizarteratzea gauzatzekoak.

•

26.1.c artikuluak jasotzen du 20.000 biztanle baino gehiagoko udalek
gizarte-zerbitzuak eskaintzeko beharra. Hala ere, sarritan udal horiek ez
dituzte garatu legeak zehazten dituen hainbat zerbitzu eta, ondorioz, herrien
arteko estaldurak gertatzen dira.
4.4.3. TESTUA. TOKI-ARAUBIDEKO OINARRIAK

7/1985 LEGEA, APIRILAREN 2KOA, TOKI-ARAUBIDEAREN OINARRIAK
ARAUTZEN DITUENA
25. artikulua
1. Udalerriak, bere interesak kudeatzeko eta bere eskumenen esparruan, auzoerkidegoaren beharrak eta nahiak betetzen lagun dezaketen jarduera mota guztiak
bultzatu eta nahi adina zerbitzu publiko egin ditzake.
2. Udalerriak, beti Estatuko eta autonomia-erkidegoetako legedian ezarritako
moduan, gai hauetako eskumenak beteko ditu:
a. Toki publikoetako segurtasuna.
b. Herri barruko bideetan ibilgailuen eta pertsonen zirkulazioa antolatzea.
c. Babes zibila, suteei aurrea hartzea eta suteak itzaltzea.
d. Hirigintzaren antolamendua, kudeaketa, gauzatzea eta diziplina; etxebizitzak
sustatu eta kudeatzea; parkeak eta lorategiak, herri barruko bide publikoen zoladura eta
errepideak eta baserri-bideak zaintzea.
e. Historia- eta arte-ondarea.
f. Ingurumena babestea.
g. Hornidurak, hiltegiak, azokak, merkatuak eta bezeroen eta kontsumitzaileen
defentsa
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h. Herri-osasungarritasunaren babesa.
i. Osasunari buruzko lehen mailako arretaren kudeaketan parte hartzea.
j. Hilerriak eta hileta-zerbitzuak
k.

Gizarte-zerbitzuak,

gizarte-sustapeneko

zerbitzuak

eta

gizarteratzeko

zerbitzuak ematea.
l. Ur-hornidura eta herriko argiteria; kale-bideak garbitzeko zerbitzua,
hondakinak bildu eta tratatzeko zerbitzua, estolderia-zerbitzua eta hondakin-urak
tratatzeko zerbitzua.
ll. Bidaiarientzako garraio publikoa.
m. Kultura eta kiroletako jarduerak zein instalazioak; aisialdia betetzea;
turismoa.
n. Hezkuntzaren programazioan parte hartzea eta hezkuntza-administrazioarekin
elkarlanean aritzea ikastegi publikoak sortzen, eraikitzen eta mantentzen; ikastegietako
kudeaketa-organoetan esku hartzea, eta nahitaezko eskolatzea betetzeko zaintzan parte
hartzea.
26. artikulua
1. Udalerriek, beren kasa edo elkarturik, zerbitzu hauek bete beharko dituzte,
nolanahi ere:
a. Udalerri guztietan: herriko argiteria, hilerria, hondakinak biltzea, kale-bideak
garbitzea, edateko uraren etxeetako hornidura, estolderia, biztanleguneetarako
irispideak, herri barruko bideen zoladura, eta janarien eta edarien kontrola.
b. 5.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, lehengoez gain: herriko
parkea, liburutegi publikoa, merkatua eta hondakinen tratamendua.
c. 20.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, lehengoez gain: babes
zibila, gizarte-zerbitzuak betetzea, suteei aurrea hartzea eta suteak itzaltzea, eta erabilera
publikoko kirol-instalazioak.
d. 50.000 biztanle baino gehiago dituzten udalerrietan, lehengoez gain: bidaiari
taldeentzako hiriko garraioa eta ingurumena babestea.
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4.5. Ongizate-estatuaren krisia
Ongizate-estatua aro historiko bati zegokion. Hazkunde ekonomiko handia
eta etengabekoa zen, langabezia-tasa oso txikia -langabezia ia desagerturik zegoen-, eta
abar. Testuinguru hartan, etekinak langileen eta enpresarien artean banatzen ziren
gehienetan, eta horrek lagundu egin zuen nolabaiteko bake soziala sortzen.
Aro hori gainditzen hasi zenean, eta aipaturiko ezaugarri horiek desitxuratzen
hasi zirenean, ongizate-estatua krisian sartu zen. Are gehiago, aro berrian
kontserbadurismoa hasi zen nagusitzen, eta oso kritikoa zen ongizate-estatuarekin. Izan
ere, merkatuak sorturiko desoreka zuzentzeko asmoz, estatuak proposatzen zuen
banatze-politikaren kontra agertu zen, eta estatua kapitalaren interesen mende jarri zuten
teoria neoliberal berriek: sektore publikoa desegin, eta enpresa handien interesetara
makurtu zen estatua, lan-enplegua salbatzeko eta eraginkortasuna bermatzeko aitzakian.
Ongizate-estatuaren krisia hiru arlotan kokatu zen:
1- Oinarri teorikoan.- Ongizate-estatuaren akatsetako bat izan zen larregi
inplikatu zela jendearen bizitza pribatuan. Maila horretan, hainbat ikuspegitatik egin
zitzaion kritika. Neomarxistek -Habermas, Poulantzas, O´Connor, Offe- ongizateestatuak kapitalismoa legitimatu zuela defendatzen zuten, eta era horretara, langileriaren
eta enpresarien artean zeuden kontraesanak desitxuratu zirela. Neoliberalentzat Friedman, Hayek-, aldiz, Estatuak desorekak sortu zituen berez izaera naturala zuen
merkatuan. Azken kritika horrek garrantzi handiagoa izan zuen, aplikazio praktikoa ere
izan zuelako: 80ko hamarkadan Ronald Reagan-ek! AEBn, eta Margareth Tatcher-ek
Erresuma Batuan, zergak gutxitu eta ekonomian estatuaren parte-hartze murritzagoa
proposatu eta martxan jarri zuten.
2- Kudeaketan.- Lehen gertatzen zen joera krisian sartu zen: lehengo enplegumaila handia eta langabezia-tasa txikia desagertu egin zen, eta kontrako joera ari zen
nagusitzen. Horren ondorioz, gizarte-politikak ordaintzeko diru gutxiago zegoen
(gutxiago kotizatzen baitzen gizarte-segurantzan), baina diru gehiago gastatu behar zen

*

Ronald Reagan Amerikako Estatu Batuetako presidente izan zen 1981-89 bitartean; eta Margaret
Thatcher Britainia Handiko Erresuma Batuko Lehen Ministro 1979-90 bitartean.
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(langabeziarako diru-laguntzetan, adibidez). Horrek guztiak ongizate-estatuaren krisi
fiskala sortu zuen.
3- Errealitate berrien arloan.- Etorkinek, gero eta gehiago diren jubilatuek, eta
abarrek gaineztatu egin dute ongizate-estatua. Horrela bada, aldaketa handiak izan dira
enplegua, familia, etorkinak edota bizi-esperantzaren inguruko gaietan; hala ere,
ongizate-estatuaren egiturak ez dira egokitu erronka berri horietara.
Egoera berri horren aurrean, estatuak utzi egin dio ongizatea kudeatzeko eragile
nagusia izateari eta, apurka, partekatzen ari da kudeaketa hori beste sektore batzurekin:
boluntarioena, komertziala eta informala. Helburua ez omen da ongizate-estatua
deuseztatzea, baina bai bere filosofia aldatzea eta bere esku-hartze maila murriztea.
Beste sektore horiek beteko lituzkete estatuak utzitako hutsuneak.
Oro har, bi kontraesan nagusi ageri dira: batetik, ongizate-estatua mugatu egin
da gizarte-beharrizanak lehenago baino handiagoak direnean. Langabeziak, soldata
baxuek, immigrazioak eta abarrek pobrezia sortzen dute, eta estatuak lehenago baino
tresna gutxiago dauzka horri ekiteko. Eta bestetik, gizarteak kontsumoa areagotu du,
baina ukatu egiten dio sarbidea biztanleriaren zati handi bati.

!

Oinarrizko aipamen bat…
ALEMAN, Carmen; GARCIA, Mercedes: Fundamentos de Bienestar Social,

Tirant lo Blanch, Valentzia, 1999. Oso erabilgarria gizarte-zerbitzuen oinarrizko kontzeptuez
jabetzeko eta hasierako hurbilpena egiteko.

"

Gehiago sakontzeko…
ALEMAN, Carmen; FERNANDEZ, Tomás: Introducción a los Servicios

Sociales, UNED, Madril, 2004. Arlo historikorako oso erabilgarria da testuliburu hau.
ASHFORD, Douglas E.: La aparición de los Estados de Bienestar, Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, Madril, 1989.
GALLEGO, Mª José; GONZALEZ, Mercedes: Aproximación a la acción social
y a los servicios sociales, Cuché, Huelva, 1997. Azalpen zehatzak; irakurtzeko erraza.
-71-

Egungo gizarte-zerbitzuen oinarriak: gizarte-eskubideak
MISHRA, Ramesh: El estado de bienestar en crisis: pensamiento y cambio
social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madril, 1992.
MUÑOZ DE BUSTILLO, Rafael (konp.): Crisis y futuro del estado de
bienestar, Alianza, Madril, 1989.
RODRÍGUEZ CABRERO, Gregorio: El estado de bienestar en España:
debates, desarrollo y retos, Fundamentos, Madril, 2004.
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5- Gizarte-zerbitzuetako hornitzaileak eta arretamailak
5.1. Gizarte-zerbitzuen prestazio motak
Prestazio esaten diegu gizarte-zerbitzuak garatzeko egiten ditugun esku-hartze
edo jarduerei. Mota bat baino gehiagokoak izan daitezke.

5.1.1. Prestazio teknikoak
Gizarte-zerbitzuen sisteman ari diren profesionalek edozein esku-hartze sozial
egiten dutenean, prestazio tekniko esaten diogu. Izaera unibertsala eta doakoa daukate,
eta ez dute izaera materialik, honako adibide hauetan ikus daitekeen moduan:
•

Informazioa, dauden baliabideei buruzkoa, mundu guztiak aukera berdinak
izan ditzan.

•

Herritarraren beharrizan eta arazoen balorazio indibidualizatua, zerbitzurik
egokienera bideratu ahal izateko.

•

Bitartekaritza,

banaketek

edo

dibortzioek

familia-arazoak

sortzen

dituztenean.
•

Tratamendu psikosoziala, integrazioa erraztuko duten funtzioak eta
trebetasunak eskuratzeko.

•

Aholkularitza eta laguntza, arazo-egoeran dauden pertsona edo taldeei.

•

Babes juridiko eta soziala adimen-gaitasun mugatua dutenentzat, babesik
gabe daudenean.
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5.1.2. Prestazio ekonomikoak
Prestazio ekonomikoa esaten diogu gizarte-integrazioa errazteko egiten diren
esku-hartzeek diru kopuru bat eskaintzea dakartenean, dela aldiro emateko, dela behin
baterako bakarrik. Honako hauek izan daitezke:
•

Gutxieneko errenta. Bizitzeko oinarrizko beharrizanei aurre egiteko. Lanegoerari loturik dago, behin lana aurkituz gero, kendu egiten da-eta.
Baldintza ekonomiko, familiar eta sozial batzuen mende ematen da.

•

Gizarte-larrialdiko laguntza ekonomikoa. Ezohiko izaera du, aurreikusi
gabeko larrialdi bati aurre egiteko eta gizarte-bazterketa saihesteko.

•

Gizarteratzea eta garapen pertsonala indartzeko ematen diren aldi baterako
laguntza ekonomikoak. Bazterkerian eror daitezkeen haur edo nerabeak,
emakumeak, drogazaleak eta abar sartzen dira.

•

Adingabekoak, adinekoak edo ezgaituak familian hartzeko programetan
parte hartzen duten pertsona partikularrei ematen zaizkien laguntza
ekonomikoak.

•

Laguntza

ekonomikoak

zenbait

zentro

edo

zerbitzu

ordaintzeko,

profesionalek hala aholkatu badute.
•

Gizarte Segurantzako kotizatu gabekoen pentsioak (baliaezintasunagatik
edo erretiroagatik), adinekoen eta ezgaituen laguntza-pentsioak, Gutxieneko
Sarrerak Bermatzeko Subsidioa, eta abar.

5.1.3. Prestazio materialak
Prestazio materiala esaten zaio prestazio ekonomikoaren ordez ematen den balio
materialari. Hemen sar daitezke, besteak beste:
•

Etxe-arreta, etxearen ordezko bizileku jarraitua edo aldi baterakoa.

•

Eguneko arreta, arreta pertsonalerako, tratamenduetarako, eta abar.

•

Etxez etxeko arreta, norberaren etxean egindako arreta.

•

Mantenua, jaten ematea, bai etxe partikularretan bai jantoki kolektiboetan.

•

Telelaguntza, larrialdietarako arreta edo laguntza pertsonala edo soziala.
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•

Laguntza teknikoak, norberaren autonomiari eusten laguntzeko, egoitza
berezituetara eraman gabe.

5.2. Gizarte-zerbitzuen hornitzaileak
Gizarte-beharrizana sortzen denean, konponbidea bilatzeko ardura hainbat
eragile edo sektorek hartu izan du historikoki, eta gizartearen arabera. Oro har, hiru dira:
estatua, merkatua eta hirugarren sektorea; eta horien konbinaketaren arabera eredu eta
emaitza ezberdinak gertatzen dira. Zehatzago, honela sailka ditzakegu.
1- Sektore informala.- Gizarte-beharrizana sortuta, konponbidea gure inguruan
bilatzea izaten da lehenengo aukera: familia, lagunak, lankideak, auzokoak, eta abar.
Beharrizanei aurre egiteko ohiko modua izan da historian, ia bakarra batzuetan, eta gaur
egun ere ezinbestekoa da. Horrez gain, sektore honetan sartzen dugu dohaintza ere.
Ohikoa izan den karitate eta humanitarismo indibidualari, gaineratu behar zaio gaur
hainbat taldek egiten dutena ere (enpresak, elkarteak, eta abar). Sektore hori izaten da,
hortaz, jendeak bilatzen duen lehenengo aukera, eta inguru horretan aurrerapenik ez
badago, beste aukera batzuk begiratzen dira.
2- Zerbitzu indibidualen merkatua.- Hau da, diruaren truke jendea kontratatzea
lan zehatz bat egiteko: edozein motatako laguntzaileak, garbiketa-lanak, umeak
zaintzea, eta abar. Zerbitzu horiek ez dira gizarte-zerbitzutzat jotzen, baina sektore
informalean bezala, modu horretan bideratzen da ematen den laguntzaren zati handi bat.
Sektore hori etorkinentzako lan-iturri garrantzitsu bihurtu da azken urteotan, hirugarren
adinekoen zaintzan, esaterako.
3- Zerbitzu eratuen merkatua.- Hau da, diruaren truke enpresa bat kontratatzea,
beronek zerbitzu bat eman dezan. Tradizionalki oso gutxi erabili izan da, baina gaur
egun gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da, hainbat faktorek bultzaturik: klase
ertainaren hazkundea, senideetatik jasotzen den laguntza txikiagoa, emakumearen lanmerkaturatzea, dependentziaren hazkundea, edo sektore publikoak arlo horietan dituen
gabeziak, besteak beste. Sektore honetan sartzen dira, besteak beste: era askotako
terapiak,

haurren

zaintza,

adinekoentzako

zerbitzuak,

adimen-gaixotasunak,

toxikomaniak, eta abar. Era horretako haurtzaindegi edo hirugarren adinekoentzako
egoitzak, esate baterako, asko ugaldu dira azkeneko urteotan. Zerbitzu horietako parte-75-
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hartzea asko eztabaidatu da, arrazoi birengatik, batez ere: etekina atera beharrak
zerbitzua muga dezakeelako; eta ordaindu ezin duena diskriminatzen duelako.
4- Erakunde boluntarioak -elkarte, fundazio eta beste erakundeak-.- Hau da,
modu boluntarioan, eta irabazteko asmorik gabe, zerbitzuak eskaintzen dituzten
erakundeak. Hainbat sektoretan agertzen dira: osasungintza, hezkuntza, etxebizitza,
laguntza, eta abar. Eta hainbat sektoretan egiten dute lan ere: haurrak, adinekoak,
emakumeak, gazteak, etorkinak, eta abar.
5- Erakunde publikoak.- Estatuak, autonomia-erkidegoek, diputazioek eta udalek
eskainitako zerbitzuak dira. Denboran nahiko berria eta ez-ohikoa izan da estatuaren
esku-hartzea, baina gaur eguneko sisteman funtsezkoa da haren ekarpena. Enpresa
kapitalistaren aurrean, abantaila asko eskaintzen du gizarte-zerbitzuen arloan, ez baitu
halabeharrez etekina bilatu behar. Hala ere, gero eta eraginkortasun handiagoa eskatzen
zaio, eta beste sektoreei parte-hartze handiagoa uztea ere bai.

5.3. Hirugarren sektorea: gizarte boluntarioa
Ekintza boluntarioak garrantzi handia eduki du beti gizarte-arazoak konpontzeko
momentuan. Hirugarren sektorea esaten zaio, batzuetan, boluntarioen sektoreari,
erakunde publikoetatik eta merkatutik nolabait bereizteko. Baina hirugarren sektore
horren barruan askotariko errealitateak ditugu, eta oso zaila zaigu modu bateratuan
definitzea multzo hori.
Definitzeko lehenengo zailtasuna da boluntario guztiak ez egotea erakunde
boluntarioetan. Askotan, boluntarioak bere kabuz jarduten du, erakundeetatik at, eta
ezingo lirateke horiek denak sailkatu. Erakunde boluntarioetara mugatu behar gara,
orduan. Bolunta erakundearen arabera, boluntariotzak honako baldintza hauek bete
behar ditu:
•

Parte-hartze askea.

•

Parte-hartze autonomoa.

•

Parte-hartze giza legezkoa, giza eskubideak errespetatzen dituena.

•

Parte-hartze antolatua.
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•

Elkartasunean oinarritutako parte-hartzea.

•

Interesik gabekoa; oinarria interes orokorra izan behar da.

•

Dohaineko parte-hartzea.

•

Osagarria: ezin da izan profesionalen edo erakunde publikoen ordezkagarri.

Era berean, Salamon eta Anheier-en ustez, hirugarren sektoreak ondoko
ezaugarriak bete behar ditu:
•

Erakunde bat izan behar du, helburu orokor eta baliabide batzuk dituena
helburu horiek lortzeko.

•

Pribatua izan behar du.

•

Ezin da etekinik banatu. Etekinak eduki ditzakete, baina ez banatzeko edo
aberasteko helburuz.

•

Autonomoak izan behar dira.

•

Altruistak izan behar dira.

Eta ezaugarri horiekin, hainbat erakunde mota sortzen da:
•

erakunde erlijiosoak

•

lanarekin

harremanetan

dauden

erakundeak

(sindikatuak,

lanbide-

erakundeak)
•

heziketarekin harremanetan dauden erakundeak (era guztietako eskolak eta
ikerketarako erakundeak)

•

fundazioak

•

kultura-erakundeak (bibliotekak eta museoak)

•

zerbitzuetarako erakundeak; hots, gizarte-zerbitzuak eskaintzen dituztenak
(horiek dira gure interesekoak).

Boluntarioen ezaugarri eta profilari dagokionez, Bizkaian eginiko ikerketa baten
datuak kontuan harturik, boluntario guztien % 66 emakumeak dira, gehienak 18-39 urte
bitartekoak, goi-ikasketak izaten dituzte, eta hiri ertain eta handietan kokatzen dira.
Emakumeen artean nagusi da kultura, erlijio, gaixotasun edota gai soziosanitarioekin
loturiko boluntariotza; gizonezkoen artean, aldiz, kirola edota garapenerako lankidetza.
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5.4. Erakunde boluntarioen arauketa juridikoa Espainian
Erakunde boluntarioen papera garrantzitsua izan da historian zehar, baina
zalantzan ipini zen ongizate-estatuarekin, Administrazioa izan behar baitzen arlo horren
ardura hartu behar zuena. Boluntarioen lana, hala ere, inoiz ez da desagertu, eta
eztabaidan dago oraindik zein paper jokatu behar duen gizarte-ongizatean. Are gehiago
gaur egun, ongizate-estatuaren markoa krisian sartu denean.
Eztabaida horietatik at, erakunde boluntarioez xedatu den legerik garrantzitsuena
1996ko urtarrilaren 15ekoa da (6/1996 Legea). Boluntario nor den zehazteaz gain
(aurreko puntuan azaldu duguna, gutxi gorabehera), beste hainbat gaiez aritzen da;
Alemanek eta Garcíak laburtu dituzte gai horiek.
Horrela, boluntarioen eskubideak zehazten dira 4. artikuluan:
•

Egin behar duen lanerako beharrezko informazioa, orientabideak, edota
baliabideak ere jaso ahal izatea.

•

Diskriminaziorik gabe tratatua izatea, bere askatasuna, duintasuna,
intimitatea eta sineskerak errespetatuz.

•

Aukeratzen duen erakundean aktiboki parte hartu ahal izatea.

•

Aseguratuta egotea boluntario lanetik etor daitezkeen istripu edo
gaixoaldietarako.

•

Bere jardueran sortutako gastuak berreskuratu ahal izatea.

•

Boluntario gisako akreditazio bat edukitzea.

•

Bere lana segurtasun eta garbitasun baldintza onetan betetzea.

•

Egindako lanarengatik errespetua eta onarpena jasotzea.

Eta eskubideen ostean, 7. artikuluan boluntarioen betebeharrak ere zehazten
dira:
•

Aukeratu den erakundearekin hartutako konpromisoak betetzea.

•

Ahal dela, konfidentzialtasunari eustea.

•

Onuradunaren

edo

harremanetan

kontraprestazioak uxatzea.
•

Onuradunen eskubideak errespetatzea.

-78-

dauden

beste

pertsona

batzuen

Gizarte-zerbitzuen oinarriak
•

Modu arretatsuan eta solidarioan jardutea.

•

Erakundeak antolaturiko formazio-lanetan parte hartzea.

•

Egin behar den lanerako jarraibide egokiak jarraitzea.

•

Erakundearen akreditazioa eta bereizgarriak egokiro erabiltzea.

•

Erakundeen baliabide materialak errespetatzea eta zaintzea.

Legeak, bestalde, puntu eztabaidagarri batzuk gordetzen ditu:
1. Boluntarioa erakunde pribatu edo publikoetan egon daiteke. Horren
arriskua da sistema publikoak boluntarioak gehiegi erabiltzeko tentazioa edo joera
edukitzea eta, modu horretan, Administrazio Publikoa dagozkion betebeharrak bere gain
hartu gabe geratzea. Boluntarioek Administrazioaren akatsak estaliko lituzkete.
2. Boluntarioek abantaila ekonomikoak eduki ditzakete. Legearen 14.
artikuluak abantaila batzuk onartzen dizkie boluntarioei: garraio publikoetan, museoetan
eta antzekoetan. Horrek talka egiten du boluntarioaren altruismoarekin. Laguntza horiek
garrantzi gutxikoak direla pentsa liteke, baina kasu batzuetan (diru-sarrera urriak
dituzten gazteak, esate baterako) beste modu batera ikus daitezke.
3. Ez dago argi boluntarioak pertsona edo erakunde gisa agertzen diren.
4. Ez

dira

argitzen

Legearen

eta

autonomia-erkidegoen

arteko

harremanak. Oro har, elkarte baten lana erkidego batean soilik garatzen bada, lege
autonomikoak du nagusitasuna. Elkarteak bi erkidegotan edota maila zentraleko
eskumen esklusiboko arlo batean badihardu, ordea, estatu-mailako legeak indar gehiago
du.
Horrela bada, Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen Boluntariotzaren
Legea 1998. urtean onartu zen (17/1998 Legea). Legea zehazteko bi dekretu onartu dira,
bata 2000. urtean eta bestea 2003an. Lehenengo dekretuan elkarteen erregistroa
zehazten da, besteak beste; eta bigarrenean Boluntariotzarako Euskal Kontseilua
arautzen da. Kontseilu horretan bultzatzen dira erakunde publiko eta hainbat elkarteren
arteko harremanak.
Arauketa juridikoarekin amaitzeko, kontuan hartu beharko lirateke Europar
Batasunetik datozen araubideak, Gutun Soziala edota Europar Batasunak egindako
gomendioak, besteak beste.
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5.5. Boluntariotzako erakunde motak
Boluntariotzako erakunde guztiak ez dira berdinak, eta desberdintasun horiek
legerian ere islatzen dira.

5.5.1. Elkarteak
Erakunde boluntarioen forma juridiko erabiliena dira elkarteak. Hala ere, euren
definizioak arazo bat baino gehiago aurkezten du. Alemanek eta Garcíak diotenez, Sillsen arabera, pertsona talde eratuak dira, eta hiru ezaugarri eduki behar dituzte gutxienez:
•

kide guztiek partekatzen dituzte elkartearen helburuak

•

kidetza borondatezkoa da

•

estatutik askea da

Hala ere, definizioa labur geratzen da, ezaugarri horiekin estatuz kanpoko
elkarte guztiak sartuko lirateke eta (sindikatuak, alderdiak, fundazioak…). Baina legalki
zehaztu barik dago.
Elkarte mota desberdinak daude, sailkatzeko irizpidearen arabera: kirola,
gazteria, kontsumitzaileak, eta abar. Guri, ordea, gizarte-ekintzaren ingurukoak
interesatzen zaizkigu.
Gaia edota jarduera-eremua kontuan harturik ere, ezberdintasunak topa daitezke
erakundeen artean, honako grafiko honetan ikus daitekeen moduan.
Elkarteek hainbat abantaila juridiko dauzkate: diru-laguntzak, salbuespen
fiskalak, kontzertuak Administrazioarekin, edo erabilgarritasun publikoko elkarte
izendatuak izatea; azkeneko kasu horretan, beste abantaila batzuk lortzen dituzte.
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Osasuna

24,4

Ingurumena

17,2

Gizarte bazterkeriaren aurkako borroka

15,9

Aisialdia

13,7

Pertsonen arteko elkarkidetza

12,4

Euskara eta kultura

11,6

Garapenerako elkarkidetza

11,2

Hezkuntza

7,7

Giza-eskubideak

6,4

Kirola

5,6

Enplegua

2,6

Babes zibila

1,3
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ITURRIA: Informe anual de la situación del voluntariado en la CAPV. 2007.

5.5.2. Fundazioak
Fundazioa ere forma juridiko erabilia da erakunde boluntarioen artean.
Fundazioak estatuaren babespean daude, eta estatuari dagokio fundazioaren helburuak
betetzen direla bermatzea. Dena den, autonomia-erkidego batzuek eskumen osoak
dituzte gai honetan, Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroako Foru Erkidegoak
barne.
Fundazioak irabazteko asmorik gabeko erakundeak dira, eta hiru ezaugarri bete
behar dituzte:
•

Ondarea. Hasieratik agertzen da, bestela ez baitago fundaziorik egiterik.

•

Eraketa.

•

Helburua. Interes orokorra bilatu behar du.
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5.5.3. Erakunde bereziak
Honako erakunde hauek ezaugarri bereziak dauzkate:
1. Cáritas.- 1942an sortu zen, Acción Católica izeneko Elizaren erakundearen
eskutik eta, beraz, helburu erlijiosoak ditu:
•

Karitatea eta justizia sozialaren espiritua zabaltzea.

•

Ekimenak bultzatzea eta pobretasunaren arazoak aztertzea.

•

Behartsuenen bizitza hobetzen laguntzea.

Baliabide

ekonomikoak

hiru

iturritatik

hartzen

ditu:

kideen

kuotak,

Administrazio Publikoaren diru-laguntzak, eta bestelako diru-sarrerak (interesak,
partikularren emariak…).
Cáritasek paper garrantzitsua jokatzen du gizarte-ekintzan, eta ikuspuntu
aurrerazalea hartuz joan da denborarekin. Ez da mugatzen zerbitzuetara, prebentzioa
ere landu nahi du-eta.
2. ONCE.- 1938an sortutako erakunde publikoa da, eta diru-iturri autonomoa
dauka: kupoien bidez, batez ere. Itsuen problematika orokorra hartzen du bere
eremutzat:
•

ikusmena galtzearen prebentzioa eta diagnostikoa

•

heziketa orokorra eta lan-heziketa itsuentzat

•

lanpostuak sortzea

•

ikerketa

•

gizarte-eragiketa

Erakunde horren arrakasta ekonomikoak beste sektore batzuen kexa ekarri zuen
eta, ondorioz, ONCEk kupoiaren % 3 inbertitzen du minusbaliotasuna duten pertsonak
bergizarteratzen eta laguntzen. Gaur, beraz, ONCEk minusbaliotasun fisiko, psikiko eta
sensorialak dituzten pertsonen arazoak hartzen ditu eremutzat, itsuen nagusitasuna
agerikoa izan arren.
3. Gurutze Gorria.- Espainiako atala 1864an sortu zen. Estatuaren babesa
dauka, baina erakunde autonomoa da, nortasun juridiko propioarekin. Bere baliabide
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ekonomikoak bazkideen kuotetatik, estatuaren diru-laguntzetatik eta bestelako
bideetatik datoz (interesak, partikularren emariak, eta abar).
Munduko Gurutze Gorria bezala, neutrala, independentea eta boluntarioa da.
Bere helburuen artean, honako hauek sartzen dira:
•

bakea bilatzea

•

giza eskubideak zaintzea

•

gatazka armatuetan bitartekari-lana egitea

•

gizarte-ongizatean laguntzea

•

osasun-programetan parte hartzea

Espainian osasungintzarako joera argia eduki du, baina bestelako jarduerak ere
garatzen ditu gizarte-beharrizanen inguruan, eta bakea eta elkartasuna bultzatzeko.

5.6. Boluntarioak eta gizarte-zerbitzuak
Boluntarioek garrantzi handia daukate gizarte-zerbitzuetan, eta garrantzi hori
handituz doa, gainera. Horrek eztabaida bat baino gehiago dakar, Administrazioaren
ordezkotzat jo behar den ala ez, esaterako. Alde bakoitzak egiten duen lanari
erreparatuta, ordea, badirudi gauzak nahiko banatuta doazela. Era horretara, arazo
ekonomikoak dituzten pertsonen kasuan, sektore publikoa aritzen da; arazo
pertsonaletan, ordea, sektore publikoa eta boluntarioak ere bai; eta arazo sozialen
kasuan, boluntarioek eraginkortasun handiagoa erakusten dute.
Izan ere, boluntarioek parte-hartze aktiboa daukate dinamizazio sozial eta
ekonomikoan. Bi modutan lortzen da hori:
•

Ekonomia lokalak dinamizatuz. Langabezia-egoeretan, lan boluntarioa
bultzatu da komunitate batzuetan, eta horrek langabetuaren nortasuna
indartzen laguntzen du. Gainera, lan boluntario horiek askotan lan ordaindu
bihurtu dira.

•

Ekonomia soziala. Era guztietako kooperatibak eta elkarlana sartzen dira
hemen, hainbat sektoretan lan egiteko: baliaezintasunak dituzten pertsonak,
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drogazale ohiak, lan-munduan integratzeko arazoak dituztenak, eta abar.
Eztabaida dago irabazteko asmorik eduki behar duten ala ez.

5.7. Gizarte-zerbitzuen arreta-mailak

5.7.1. Lehenengo arretarako gizarte-zerbitzuak
Gizarte-zerbitzuen eragingune edo prestazio motez gain, bereizketa egin daiteke
erabiltzailearen beharrizanak eskatzen duen arreta-mailagatik. Gizarte-zerbitzuetan bi
arreta-maila ageri dira: lehenengo arreta-maila, eta arreta espezializatuko gizartezerbitzuak.
Lehenengo arreta-maila osatzen dute gizarte-zerbitzu orokor, komunitateko
gizarte-zerbitzu, edo lehenengo arreta-mailako gizarte-zerbitzuek, eta izenak dioen
bezala, eskaera edo beharrizan baten aurreko lehenengo arreta-maila osatzen dute.
Zerbitzu horiek populazio osoari zuzenduta daude, eta prestazioak unibertsalak
dira. Hor sartzen dira herritar guztiei onartzen zaizkien oinarrizko eskubideak
bermatzeko

prestazioak.

Era

guztietako

eskaerak

jasotzen

dira,

eta

erabiltzailearengandik hurbil garatzen dira, jendearen giroan bertan: familia, auzoa,
udala. Hori dela eta, kasu gehienetan Tokiko Administrazioak kudeatzen du arreta-maila
hori. Gainera, beharrezko ikusten denean, lehen mailako arreta-zerbitzu horretan
espezializatuetarako deribazioa balioesten eta kudeatzen da. Era askotako esku-hartze
programak daude:
1- Informazio, balorazio eta orientabide programa.- Herritarrari aukeran dituen
gizarte-baliabideen berri ematen zaio, eta baita zerbitzu horietara nola heldu ere.
Programa horiek gizarte-langintzako unitateetan garatzen dira, eremu txikietan,
herritarren ahalik eta hurbilen egoteko. Oro har, honako hau bilatzen da:
•

Informazioan, norabide biko transmisioa egon dadila: administrazioaherritarra, eta herritarra-administrazioa. Askotan herritarrek ez dakite
gizarte-zerbitzuak zer diren, ezta nork eska ditzakeen edo noiz eska
daitezkeen ere; arazo horiek saihesteko, informazioa oinarrizko elementua
da.
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•

Balorazio- eta orientabide-prestazioetan, esparru bateko profesionalek
hango pertsonen eta familien beharrizanen eta arazoen azterketa egiten dute;
hortik abiatuta, diagnostikoa eta plangintza egiten dira. Garrantzitsua da
jarraipen estua mantentzea, zonaren bilakaera ezagutzeko eta ondorengo
plangintzak hobetzeko. Arlo horretan gizarte-langilearen lana oso
garrantzitsua izaten da.

•

Gizarte-larrialdiko prestazio ekonomikoetan, maila horretan kudeatzen dira
laguntza mota horiek, eskaeratik hurbilen daudelako.

2- Familia eta elkarbizitza programa.- Programa honen bidez, pertsona eta
familien bizitza-kalitatea hobetu nahi da, autonomia pertsonala eta norberaren bizitza
inguruan integratzea bultzatuz. Horretarako, honako aukera hauek garatzen dira:
•

Etxerik etxeko laguntza ez da arlo materialera mugatzen (etxeko lanak,
garbiketa, higiene pertsonala, eta abar), psikosoziala eta laguntasuna ere
lantzen dira eta. Horren barruan sartzen dira etxeko telelaguntza eta familiaheziketarako zerbitzua. Hori dena nahikoa ez denean, honako aukera hauek
daude.

•

Familian hartzea; esku-hartze juridikoa da, bere baitan eskubideak eta
betebeharrak daramatzana. Hartzen den pertsonak parte hartzen du
familiaren arlo guztietan. Aldi baterako irtenbidetzat pentsatua dago,
problematikaren arabera: familiako kideren baten gaixotasuna, krisi-egoera,
aldi baterako ezintasuna. Baina betiko ere izan daiteke. Aukera hori ere bete
ezin bada, hurrengora jotzen da.

•

Bizilekua egoitza egoki batean; familian mantentzea edo har dezakeen beste
familia bat lortzea, ezina denerako. Aukera asko daude: zentroak,
etxebizitzak -tutoretzapekoak ala ez-, egoitzak, aterpeak, hotelak. Azken
aukera hori besteak ezinezkoak direnean edo porrot egin dutenean bakarrik
erabiltzen da.

3- Prebentzio eta gizarteratze programa.- Programa honen bidez, pertsonen eta
familien bizitza-kalitatea hobetu nahi da, hainbat arazo edo beharrizanen sorrerari
loturik doazen faktoreetan eraginda. Esku-hartzeak faktore horiek berriro ez agertzen
edo ez areagotzen eragiten du. Besteak beste, esku-hartze hauek aipa daitezke:
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•

Detekzio goiztiarra; funtsezko jarduera da familia-, hezkuntza-, gizarte- edo
ekonomia-mailako gatazkak aurreikusteko. Lehen mailako arretarako
gizarte-zerbitzuetan lantzen da, eta beharrezkoa da dagozkien lekuetako
txostenak eduki ahal izatea (eskola, espetxea, epaitegia, ospitalea…). Era
berean, esku-hartzea beste sektore horiekin elkarlanean egin daiteke. Hemen
sartzen dira drogak, eskola-porrota, tratu txarrak, haurdunaldi goiztiarrak…

•

Baliabide normalizatuen erabilera; errealitateak erakusten baitu bazterketak
agerbide eta arazo bat baino gehiago sortzen dituela. Hortaz, erantzuna
integrala izan behar da, eta gizarte-zerbitzuak koordinatu behar dira gizartebabeseko beste sistemekin (enplegua, hezkuntza, etxebizitza, kultura,
osasuna…), baliabide normalizatuak erabiltzeko. Egia esan, gai eztabaidatua
da aspalditik zerbitzu berezi edo normalizatuen arteko aukera. Baliabide
normalizatuen aldekoentzat, zerbitzu bereziek askotan erabiltzailearen
estigmatizazioa eta beste herritarrengandik urruntzea bultzatzen dute.
Adibide bat ipintzearren, ildo horren aldekoek diotenez, ezintasun psikikoak
dituztenentzat egokiagoak dira zerbitzu bereziak eskola arruntetan, eskola
bereziak baino.

•

Lanean, aisialdian edota elkarbizitzan trebatzeko jarduerak; arrisku-egoeran
dauden edo egon diren pertsona edo taldeei zuzentzen zaizkie. Trebetasunak
eskuratzean eta garatzean pertsona aberastu egiten da; eta, gainera,
bazterketa gainditzen lagundu, elkarbizitza landu edo komunitatean partehartzaile sentitzea lortzen da.

4- Gizarte-lankidetzarako programa.- Programa honen bidez, beharrizanaren
aurreko elkartasun-adierazpenak eta gizarte-erantzukizun maila handitu eta indartu nahi
dira, era horretan bakarrik lortuko baita oinarrizko prestazioak eraginkor izatea. Hemen
sartzen dira:
•

Autolaguntza; kaltetuek eurek taldeak eratzen dituzte hainbat helbururekin:
informatzea, arazoa ezagutaraztea, terapiak egitea, eta abar.

•

Boluntarioak; programetan integratzen dira hainbat betebehar egiteko:
laguntasuna, zaintza, aisialdia, burokrazia bete…

•

Herritarren parte-hartzea inguruko gizarte-erakundeetan; jarduera asko
sartzen dira, baina, oro har, instituzio publiko eta pribatuetako zuzendaritza-86-
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organoetako ordezkaritzaren bidez gauzatzen da. Parte-hartze hori gizartezerbitzuetako batzordeen bidez gauzatzen da, adibidez.

5.7.2. Arreta espezializatuko gizarte-zerbitzuak
Bigarren arreta-maila gizarte-zerbitzu espezializatuek osatzen dute. Arazo
konplexuagoak sartzen dira hemen, prestazio kualifikatuagoak eskatzen dituztenak.
Lehenengo

arreta-mailatik

eratorritako

kasuak

dira,

eta

egoitza

berezietan

kontzentratzen dira. Baliabide eta espezializazio gehiago eskatzen dutenez, askotan ez
daude erabiltzaileengandik hain gertu. Kolektibo berezietara zuzendutako gizartezerbitzuak dira, eta ez herritar guztiengana. Ondoko populazio sektoreei eragiten diete:
•

Familia; ongizatea bilatzen da. Arazoak aurreikusi edo leundu nahi dira.

•

Haurrak; babesa eta sustapena bilatzen da.

•

Gazteak; arrisku-egoeran daudenen bizimodua normaltzen saiatuz, euren
gizarteratzea bilatzen da.

•

Hirugarren adina; euren bizimodua normaltzen saiatuz, bazterketa sahiestu
eta gizarteratzea bultzatu nahi da.

•

Ezinduak; euren gizarteratzea bultzatu, urritasunei aurrea hartu, tratamendu
integralak ezarri, eta euren errehabilitazioa eta lan-integrazioa bultzatzen da,
ahal dela beti familia-ingurutik urrundu gabe.

•

Drogazaleak; prebentzioa, tratamendua eta drogazaleak gizarteratzeko
programen plangintza, koordinazioa eta garapena.

•

Preso ohiak; delinkuentzia aurreikusteko, euren gizarteratzea bideratzeko eta
familiei arreta eskaintzeko.

•

Emakumea; sexu-diskriminazioa aurreikusteko jarduerak sustatzen dira.

•

Gutxiengo etnikoak; herritarren eskubide-berdintasuna bermatuz, baina
desberdintasunak errespetatuz.

•

Errefuxiatu eta babestuak; aldi baterako bizilekua, mantenua eta laguntza
psikosoziala ematen zaie, eta euren elkarbizitza eta gizarteratzea bideratu
nahi izaten da.

•

Gizarte-larrialdiko egoerak; gizarte-bazterketa jasaten duen edozein
pertsona edo talderi laguntzeko programak eta jarduerak.
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Aurreko gizarte-zerbitzuez gain, ezin da ahaztu bestelako plan integralak ere
badaudela, bi helburu orokorrekin: gizarte-garapena bilatzea (herrian, probintzian…) eta
gizarte-bazterketaren kontra jotzea: familiari laguntzeko plana, emakumeentzako
aukera-berdintasunerako plana, etorkinak gizarteratzeko plana, eta abar.
Gizarte-zerbitzu espezializatuekin eta Administrazioko bestelako sektoreekin
koordinatuta egoten dira.

!

Oinarrizko aipamen bat…
ALEMAN, Carmen; GARCIA, Mercedes: Fundamentos de Bienestar Social,

Tirant lo Blanch, Valentzia, 1999. Hasieran oinarrizko kontzeptu batzuk azaltzen dira.

" Gehiago sakontzeko…
ALEMAN, Carmen; FERNANDEZ, Tomás: Introducción a los Servicios
Sociales, UNED, Madril, 2004. Arlo historikorako oso erabilgarria da testuliburu hau.
CASADO, Demetrio; GUILLEN, Encarna: Introducción a los servicios sociales,
Editorial Popular, Madril, 1991. Planteamendu argi eta interesgarriak egiten ditu.
CASADO, D. eta beste: Situación y perspectivas del sistema público de
servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dossier para el debate,
Eusko Jaurlaritza, Vitoria-Gasteiz, 2005, in www.fantova.net
FANTOVA, F.: Sistemas públicos de servicios sociales. Nuevos derechos,
nuevas respuestas, Deustuko Unibertsitatea, Bilbo, 2008.
GALLEGO, Mª José; GONZALEZ, Mercedes: Aproximación a la acción social
y a los servicios sociales, Cuché, Huelva, 1997. Azalpen zehatzak; irakurtzeko erraza.
SUBIRATS, Joan (koord.): Los servicios sociales de atención primaria ante el
cambio social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madril, 2007.
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VAZ, Patricia (koord.): Implicación y permanencia de los voluntarios en
organizaciones de servicios sociales, Huelvako Unibertsitatea, Huelva, 2008.
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6. Genero-ikuspegia gizarte-zerbitzuetan
6.1. Zer da generoa?
Genero

kontzeptua

70eko

hamarkadan

hasi

zen

erabiltzen

herrialde

anglosaxoietan, eta ondorengo urteetan beste lurraldeetara iragan zen, ezaugarri
biologikoak eta eraikuntza sozial zein kulturalak bereizteko asmoz: sexua kontzeptu
biologikoa da, eta generoa, soziala. Azken horren baitan sartuko lirateke ezaugarri
kulturalak, ekonomikoak edota soziopolitikoak.

Ezaugarri
biologikoak
(geneen arabera)

Ezaugarri sozialak
(ikasiak)

SEXUA

GENEROA

Generoa gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunak azaltzeko kategoria
soziala da; horren bidez islatu nahi da emakumeen ezaugarritzat hartzen diren hainbat
ideia ez direla naturalak, jaiotzez eskuratutakoak. Aitzitik, sozialki eraikiak dira,
gizartearen zein norbanakoen prozesu konplexuen bidez: naturalizazioa esaten zaio
horri. Horri loturiko genero-ikuspegiak, gainera, determinismo biologikoa salatzen du
(desberdintasun guztiak berezkotzat jotzen ditu), eta gizon eta emakumeen arteko
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berdintasuna aldarrikatzen du. Izan ere, gizarteak joera du soziala dena naturaltzat
jotzeko, sexu bakoitzari dagozkion dohainak eta rolak ezarriz. Ildo horretan, maiz sexu
kontzeptuari loturiko ezaugarri asko, benetan, genero kontzeptuari lotu beharko
litzaizkioke. Are gehiago, hori egitean, naturaltzat agerrarazi nahi izaten da emakumeen
kontrako diskriminazio hutsa dena.

6.2. Genero-ikuspegia
Genero-ikuspegia sexu-genero sisteman oinarrituriko identitatea aldatzeko ikuspegi
ideologikoa da. Horrela, genero-ikuspegiak errealitatearen azterketa kritikoa egin eta
horren eraldaketa defendatzen du. Beraz, generoa oinarritzat hartzen duen ikuspuntuari
genero-ikuspegia esaten zaio.
Ikuspegi horrek hiru elementu edo ezaugarri azpimarratzen ditu:
!

Generoen artean botere-harremana dago eraikita. Oro har, harreman horiek
gizonezkoen onerako eta emakumeen kalterako izaten dira.

!

Harreman horiek historikoki eta sozialki eraiki dira, eta pertsonen izaera
sexualaren baitan kokatzen dira.

!

Harreman horiek gizarte egituraren alor guztiak zeharkatzen dituzte, eta
beste gizarte harreman batzuekin gurutzatzen dira: adina, klasea, etnia, erlijioa,
eta abar.

Beraz, genero-ikuspegiak generoen eta horien botere-harremanen araberako
gizartearen azterketa egiten du. Eta botere-harreman horietan gertatzen diren
desorekek eragina dute bizitzaren hainbat esparrutan: kultura, familia, lana, osasuna,
sexualitatea, historia, erakundeak, hizkuntza... Azken horretan, adibidez, gizon hitza
erabiltzen da askotan gizonek eta emakumeek eginikoa adierazteko.
Horrela

bada,

genero-ikuspegiak

berdintasun

formaletik

berdintasun

materialerako igaroaldia lortzea du helburutzat. Izan ere, ezin daiteke esan sexuen
arteko ezberdintasun argirik dagoenik, oro har, lege-mailan -ez gutxienez gai horretan
aurreratuen dauden lurraldeetan, edo ez era bortitzean-, nahiz eta lege-mailan egindako
aurrerakuntzak ere azken urteotakoak izan. Baina errealitatean ezberdintasun horiek oso
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nabariak dira gizartearen arlo guztietan: lan-munduan, etxeko lanetan, politikan,
ekonomian, eta abarretan. Horregatik, hain zuzen ere, legeaz gain -berdintasun
formala- hainbat politika eta neurri martxan jarri behar dira benetako berdintasuna lortu
ahal izateko -berdintasun materiala-, eta horretarako hainbat tresna edo bitarteko jarri
dira martxan gaur egun. Hurrengo puntuan ikusiko ditugu.

6.3. Genero-ikuspegia politika publikoetan integratzeko neurriak
Genero-ikuspegia politika publikoetan integratzeko ahalegina egin da azkeneko
urteotan, ondorio desberdinez bada ere.Abian jartzeko, kontzeptu batzuk landu dira, eta
horien

artean

hiru

aipatuko

ditugu:

ekintza

positiboa,

zeharkakotasuna

(mainstreaming) eta jabekuntza (empowerment).
1. Ekintza positiboa. Ekintza positiboak dira historikoki gizarte-injustiziak jaso
dituen talde baten alde harturiko politikak edo neurriak, beti berdintasuna bermatzeko
asmoz. Horren helburua bazterkeria edo bazterketa-egoera pairatzen duten taldeen alde
egitea da, eta horretarako, zenbait kasutan lehentasuna ematen zaie beste talde batzuen
aurrean. Aztertzen ari garen gaiaren kasuan, ekintza positiboa litzateke gizonen eta
emakumeen arteko berdintasun materiala lortzeko estrategia, sexu-genero sistemak
sortu dituen diskriminazioak gainditzeko aldi baterako neurriak ezarriz. Adibidez,
ordezkaritza politikoan edota gizarte-politika batzuen eskaeretan. Zenbait enplegu
publikoren hornikuntzan aurreikusten diren kuotak dira horren adibide; eta horien artean
emakumeentzat edota ezintasunak dituzten pertsonentzat aurreikusten direnak aipa
daitezke, besteak beste. Izan ere, lasterketa batean berdintasuna bermatzeko, denok
irteera beretik atera behar gara, eta baliabide berdinak izan behar ditugu; bestela, beti
aterako dira garaile egoera hoberenetik irteten direnak. Ideia hori oso kritikatua izan da,
eta hala da gaur egun ere, gehienbat, talde baten alde egitea beste talde batzuen kaltean
egitea dela argudiatuz, era horretan pertsonen berdintasuna ere urratzen baita. Ekintza
positiboen alde daudenek diotenez, ordea, benetako berdintasuna lortu nahi bada,
historikoki eta gizartearen sustraietan erroturik dauden ezberdintasunak gutxitu behar
dira, eta ezberdintasun horiei aurre egiteko dagoen tresneetako bat ekintza positiboa
izango litzateke, euren ustez. Ekintza positiboa AEBn eta Europako lurralde askotan
erabili izan da, emakumeekin edo zenbait talde etnikorekin, gehienbat. Adibidez, oso
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entzutetsuak izan ziren beltzen alde unibertsitatean sartzeko jarritako neurrien inguruko
eztabaidak.
2. Zeharkakotasuna. Kontzeptu hau trabesekotasunean oinarritzen da eta,
helmuga baino, bitartekoa izango da generoen arteko berdintasuna sustatzeko.
Zeharkakotasunak politika eta ekintza guztietan genero-ikuspegia barneratzea
defendatzen du, eta hori gauzatzeko borondate eta apustu politikoa egon behar da.
Kontzeptu horren arabera, genero-ezberdintasunek sorrarazten dituzten ondorioak
kontuan hartu behar dira politika sektorial guztietan, horren bidez politika horietan ageri
den neutraltasun faltsuari aurre egiteko. Horien artean aipa daitezke, besteak beste,
garraio, hirigintza edota gazteriari zuzendutako politikak. Era berean, edozein neurri
edo programa ezarri baino lehenago, emakume eta gizonengan sortzen duen eragina
aztertu beharko litzateke. EAEn, esaterako, 2005eko Berdintasun Legea dela-eta,
2007an onartutako dekretuaren ondorioz, nahitaezkoa da euskal instituzio guztiek
edozein lege, arau edo programa ezarri baino lehen, generoaren eraginaren araberako
txosten bat aurretik egitea. Ikuspegi berri hori politika publikoetan barneratzeak
pentsamolde- eta eskema-aldaketak eskatzen ditu, emakumeen parte-hartzea erabakitzeprozesu guztian bermatu ahal izateko eta politikek emakumeengan sor ditzaketen
ondorio ezkorrak saihesteko.
3. Jabekuntza. Jatorria ingelesean duen kontzeptu hau (empowerment) asko
hedatu da azken urte hauetan hainbat arlotan, eta horien artean genero-gerturatzeetan.
Boterea erabiltzeko ahalmenaz jabetzea adierazi nahi du, eta feminismoa! 70eko
hamarkadan hasi zen erabiltzen; genero-ikuspegiari dagokionez, emakumeak erabakiak
-zentzu zabalean- hartzeko trebetasuna izango litzateke. Hala ere, definizio hori
zabalegia da, eta ondorioz interpretazio asko izan ditzake. Batzuentzat, adibidez,
erabakiak hartzeko trebetasuna maila pertsonalera mugatuko litzateke; beste
batzuentzat, horrez gain, arlo kolektiboan eta gizartean izaten diren botere-harremanak
ere kontuan hartu beharko lirateke. Lehenek jabekuntza hitza erabili ohi dute;
bigarrenek, aldiz, nahiago dute boteretzea hitza erabiltzea, esanahi zabalago hori

*

Feminismoa: emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, bai aukeretan eta baita emaitzetan ere,
defendatzen duen mugimendu sozial eta politikoa.
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adierazteko. Ikusten denez, batzuek garrantzi handiagoa ematen diote arlo pribatu edo
pertsonalari, eta besteek, aldiz, arlo publiko eta politikoa azpimarratzen dute.

6.4. Genero-ikuspegia eta ongizate-estatuaren oinarrizko hitzarmena
Feminismoa eta genero-ikuspegia dela eta, gero eta gehiago hartzen dira kontuan
horiek egindako ekarpenak, bai ongizate-estatuaren inguruko ekarpenetan bai gizartezerbitzuetan. Izan ere, itxarotekoa zen patriarkatua nagusi den gizarte batean ongizateestatuak ere ideologia hori islatzea. Horrela, patriarkatua! historikoki publiko eta
pribatuaren eta lanaren generoaren araberako banaketan oinarritu baldin bada (besteak
beste, ongizate-estatuaren garapenaren eta bertan enpleguak hartzen duen garrantziaren
ondorioz), generoaren araberako ezberdintasun hauetan sakondu da horren bidez.

LAN MOTA

LAN ARLOA

GIZARTEAREN
IRUDIA

GIZONA

EMAKUMEA

ENPLEGUA

ETXEKO LANA

(ordaindua)

(ez ordaindua)

PRODUKTIBOA

ERREPRODUKTIBOA

ARLO PUBLIKOA

ARLO PRIBATUA

Berez, baldintza zehatzetan (beste batentzat, ordainduta) egiten den lan mota
besterik ez bada ere, enpleguak ospe eta ezagutza handiagoa dauka beste lanek baino;
hainbestekoa ezen askotan lan egitea enpleguaren sinonimoa izaten baita. Askotan
entzun diegu gure inguruko ama edo amonei beren bizitza osoan lanik ez dutela egin
esaten; bizitza osoa, ordea, lanean eman dute. Hala ere, eginiko lan horregatik ez dute

*

Patriarkatua: etimologikoki Aitaren gobernua esan nahi du; gizonen boterean edo nagusitasunean
oinarrituriko gizarte-antolaketa.
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zuzenean dirurik jaso, lantegiko edo merkataritzako lan-enpleguan jasoko zuketen
bezala; hortik, kobratzen ez dena lana ez dela ondorioztatu da. Bitxia bada ere,
planteamendu horri jarraiturik, etxe batean neskameak gizon baten etxeko lanak egin
ditzake, eta lana duela esango dugu, lan ordaindua duelako. Baina, emakume bera etxe
horretako gizonarekin ezkontzen bada, lanik ez duela egiten esango dugu, nahiz eta
lehen bezala lanean aritu, eta lan bera egin.
Oso nabaria da, hortaz, enpleguaren eta gainerako lan moten artean -etxeko lana,
boluntariotza- dagoen bereizketa; eta gauza bera esan dezakegu arlo publikoaren eta
pribatuaren artean egiten denaz. Izan ere, enplegua arlo publikoan kokatzen da, eremu
produktiboan, eta arlo hori gizonari atxikitzen zaio inkontzienteki. Aldiz, etxeko lana,
zaintza eta lan erreproduktibo gisa ezagutzen dena arlo pribatuan gelditzen dira, eta
emakumeari atxikitzen zaizkio. Publiko/pribatu bereizketa hori, gainera, ez da mugatzen
lan-arlora; aitzitik, gizartearen beste maila askotara ere zabaltzen da: politikagintzara,
jaietara, aisialdira, eta abar.
Publiko/pribatu bereizketa horrek, askotan, adibide paradoxikoetara ere
eramaten gaitu. Horrela, gizartearen irudiko, gizonaren betebeharra ez da etxea
garbitzea edo etxean janariak prestatzea; baina autoa garbi dezakete, adibidez, edo
sukaldari ospetsuak izan daitezke jatetxe, elkarte edo txokoetan. Era berean, pertsona
batek ondo hitz egiten badu edota jendearekin ondo moldatzen bada, plazagizona esaten
zaio, arlo publikoari erreferentzia argia eginez; baina emakumeentzat ez dago horren
parerik (plazandrea). Arlo pribatuari dagokionez, kontrakoa gertatzen da: etxekoandrea
bai, baina etxekogizonik ez. Zergatik hori guztia? Arlo publikoak ezagutza handiagoa
duelako, eta gehienbat gizonen esku egon delako eta dagoelako.
Hori horrela izanik, ongizate-estatuari lotzen zaion gizarte-hitzarmena enpleguan
oinarritzen da. Enplegua gizonen zeregina izan denez, herritartasuna gizonei dagokie eta
emaztea eta seme-alabak eskubide batzuen jabe izaten dira, herritarraren emazte edota
seme-alaba izateagatik; ez, ordea, eskubide-subjektutzat jotzen direlako. Osasunzerbitzua, adibidez, urte askoan ez zen izan unibertsala, ez zen egon bide fiskalari
lotuta, eta bai, aldiz, gizarte-segurantzan egindako kotizazioari; enplegua, hortaz,
gizarte-eskubideetarako atea zen. Gizarte-politiken ardatza gizonezkoen enplegua izan
da, gizarte-politikak erabat lotuta agertzen baitzaizkigu enplegura: langabezirako
prestazioak, pentsioak, eta abar. Beraz, generoaren araberako rol-banaketa horrek
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ezberdintasunak baino ez ditu areagotzen; gizonentzat -enplegua dutenentzat- lehenengo
mailako herritar estatusa sortzen du; emakumeentzat, aldiz, -etxeko lanez arduratzen
direnentzat- bigarren mailako estatusa sortzen du, eta gizonarekiko dependentzia
nabarmen geratzen da. Emakumea herritarra da gizon baten emaztea delako.
Hala ere, gaur egun familia-egituretan aldaketak gertatzen ari dira: alde batetik,
gero eta pertsona bakarreko familia gehiago dago, emakumea buru duten familiak
ugaldu egin dira, emakumeak gero eta parte-hartze handiagoa dute lan-merkatuan, eta
abar; bestetik, enpleguak berak jasan dituen eraldaketen ondorioz, enpleguak gero eta
gutxiago bermatzen ditu gizarte-eskubideak, sistemaren krisia sortuz. Horrela, lehen
ondo funtzionatzen bazuen familia tradizionala izeneko familia-egituretan, oraingo
familia-ereduetan zulo eta hutsune berriak uzten ditu agerian enpleguan oinarritutako
gizarte-eskubideak. Ongizate-estatuaren eredu horren krisia azpimarratzen da askotan,
eta beharrezko ikusten da unibertsalizaziorako joera.

6.5. Gizarte-zerbitzuak eta emakumea
Gizarte-zerbitzuen eta emakumeen arteko harremana oso nabaria da. Izan ere,
gizarte-zerbitzuek lantzen dituzten hainbat arlo erabat lotuta daude aipaturiko familiaegitura, aldaketa demografiko edota enpleguaren eraldaketekin. Horien artean,
familiaren zaintza edota adinekoen zaintza azpimarra ditzakegu.
Ez da harritzekoa, beraz, gizarte-zerbitzu horietan lan egiten duten langile
gehienak emakumezkoak izatea (ikusi besterik ez dago gizarte-langileen kasua), eta
hori aipagarria da, kasualitatea ez delako. Gizarte-zerbitzuek tradizionalki emakumeek
egindako arloetan dihardute, eta horrek eragin nabaria du lanbide horren feminizazioan.
Era berean, gizarte-zerbitzuen bidez esku-hartzea (eta berdin zaintza, sentipenetan edota
afektibitatean oinarritutako lana edo laguntza) emakumeen berezko dohainak diren
ezaugarriekin parekatzen da askotan, eta horrek eragin zuzena du rol eta generoaren
eraikuntzan. Ez da hori, noski, kasu bakarra; erizaintza da, esate baterako, beste adibide
argi bat. Ondorioz, gizarte-langintza, gizarte-zerbitzuak eta antzekoak emakumeen
enplegu-arlotzat jotzen dira, eta beti hartzen dira bigarren mailakotzat lan-merkatuaren
baitan (askotan goi-karguetan gizonezkoak egon arren).
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Horrek guztiak lan-munduan gertatzen den bereizketara garamatza zuzenean.
Behe-postuetan emakumeak daude nonahi, baina gora egin ahala gero eta urriagoa da
beren presentzia. Fenomeno hori lan-arlo guztietan agertzen da: enpresa pribatuan,
unibertsitatean, politikagintzan eta baita gizarte-zerbitzuen alorrean ere. Horri beirazko
sabaia esaten zaio, ikusten ez diren -lege mailan edota teorian berdintasuna aldarrikatu
arren- zenbait faktorek asko zailtzen baitute emakumeak ugaltzea lan-arloko
lanpostuetan. Are gehiago, askotan kontrako dinamika nagusitzen da emakume
askorentzat; arazoa ez da beirazko sabaia, baizik eta zoru itsaskorra edo, beste hitzetan
esanda, lan-arloan beheko postuetan dauden emakumeen errealitatea.
Era berean, langileen artean bezala, gizarte-zerbitzuetako erabiltzaileen
artean ere emakumeak dira gehienak. Lehenik eta behin, emakumea sarritan familiaren
ordezkari bilakatzen da gizarte-zerbitzuak eskatu behar direnean (nahiz eta beharra
familia osoarena izan). Era horretan, eskaera hori emakumearen etxeko lana izango
bailitzan ulertzen da askotan.
Baina ez soilik eskatzaileen artean; gizarte-zerbitzuei loturiko gai horiek
historikoki emakumearen zeregina izan dira etxeko lanen barruan eta, gaur egun ere,
emakumeen lan-merkaturatzea askoz handiagoa izanda ere, zaintza mota horiek beren
esku jarraitzen dute. Horrek bigarren edo hirugarren lanaldiak ekartzen dizkio askotan
emakumeari. Hau da, enplegua izateaz gain, emakumeak hartzen du etxeko zaintzaren
zatirik handiena, eta bi lanaldi horiei askotan gurasoak -bereak zein senarrarenak,
askotan- zaintzea ere gehitu behar zaie.
Errealitate horrek, halabeharrez, erronka handiak sortzen ditu gizartezerbitzuetarako, eta hori oso nabaria da gizarte-zerbitzuen alorrean egiten ari diren
oraingo gogoetetan. Dependentziaren gaiak gaur egun agenda politikoan zein publikoan
duen garrantzia, esaterako, horren adierazle ezin hobea da.
Erronka horien artean egon behar da, nahitaez, emakumeen berdintasuna
sustatzea eta zabaltzea, eta hori bi bidetatik lor daiteke: batetik, gizonezkoen partehartzea bermatu eta handitu behar da; eta, bestetik, emakumearen bigarren eta
hirugarren lanaldi horiei aurre egiteko, zerbitzuak zabaldu behar dira: haurtzaindegiak,
hirugarren adinekoentzako egoitzak, edonolako dependentzia duten pertsonentzako
zerbitzu egokiak, eta abar.
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Dependentziaz gain, emakumearen kontrako indarkeriak ere garrantzi handia
hartu du azken urteotan gizarte-zerbitzuen barruan, eta gero eta handiagoa da indarkeria
pairatu duten emakumeekin egiten ari diren lana. Horretarako, zenbait programa jarri
dituzte martxan instituzioek. Foru Aldundiek, esaterako, premiazko arreta eratu dute:
aldizkako diru-laguntzak, aholkularitza juridikoaren zerbitzua, egonaldi baterako
egoitzak, eta abar. Eta udaletan ere laguntza moduak eratu dira; baina puntu horretan ere
eztabaida eta egiteko eredu ezberdinak daude. Horrela, udal handi batzuetan,
Emakumearen edo Berdintasunaren arloko zinegotzi kargua eratu dute. Beste batzuetan,
ordea, emakumearen arloa gizarte-zerbitzuetako atal bat da, eta emakumea, ondorioz,
arazo gisa irudikatzen da. Azkenik, hirugarren ereduan, emakumea hainbat sailetan
zeharkako eran lantzen da, orain arte gutxi landu bada ere.
Azkenik, emakumeek gizonekoek baino pobrezia-tasa altuagoa pairatzen dute,
gehienbat emakumea buru den guraso bakarreko familietan, alargunen edota emakume
etorkinen kasuan. Lehenengoen kasuan, etxeko zaintzaz gain, enplegua lortzeko beharra
izaten dute; baina bi lanak bateragarri egiteko, askotan denbora partzialeko enplegua
bilatu behar izaten dute, eta diru-sarrerak murriztu egiten zaizkie. Horrez gain,
emakumeen lan-merkaturatzea gizonezkoena baino zailagoa eta ezegonkorragoa dela
kontuan hartzen badugu, argi geratzen da familia horientzat egoera gogorra izaten dela.
Alargunen kasuan, bestalde, ongizate-estatuaren izaerak eragin kaltegarria sorrarazten
die; izan ere, senarra hiltzean -kotizatu duena, gehienetan- lehen kobratzen zuen
pentsioa jaso beharrean, askoz alargun-pentsio txikiagoa kobratzen dute, eta sarritan
oinarrizko errenta edota beste mota bateko laguntzak eskatzera behartuta egoten dira.
IMSERSOk eskainitako datuen arabera, 2008. urtean 2.243.411 alargun-pentsio zeuden,
kontribuzio-pentsio guztien % 26,8, alegia, eta horien batez besteko kopurua 529
eurokoa zen.
Beraz, pobreziaren emakumetze bati buruz ere hitz egin dezakegu. Horrela,
mundu-mailako pobreen artean % 70 emakumea dela balioesten da. Nazioartean
jarraituz, ikerketa baten arabera, familia pobreen artean guraso bakarrekoak % 18 dira
Erresuma Batuan, % 20 Alemanian, % 25 Frantzian eta % 63 Estatu Batuetan. Datu eta
errealitate horiek guztiek, noski, eragin zuzena dute emakumeen gizarte-zerbitzuekiko
eskatzaileen kopuruan. Oinarrizko errentaren kasuan oso nabaria da pobreziaren
feminizazio hori: eskatzaileen artean, adibidez, % 68,3 emakumezkoa da.
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Laburbilduz, beraz, esan dezakegu, alde batetik, emakumea gizarte-zerbitzuetan
ageri diren gaiez arduratzen dela, bai ogibidetzat bai arlo pribatuan egiten dituen etxeko
lan edo zaintza-jardueretan. Bestetik, gizarte-zerbitzuen gaien artean hiru arlo nagusi
bereiz daitezke emakumeaz eta gizarte-zerbitzuez aritzean: mendekotasuna, emakumeen
kontrako indarkeria, eta pobreziaren emakumetzea.

6.6. Generoa gizarte-zerbitzuetan integratzeko beharra
Gai honekin amaitzeko, eta hausnarketarako atea irekiz, ezin da ahaztu gizartezerbitzuen eskaria soziala dela; eta, soziala den heinean, generoa tartean dagoela. Alde
horretatik, ondo aztertu beharko litzateke nork -gizonek edo emakumeek- zehazten duen
eskaria, eta nolakoa den horren ondorioa, genero-ikuspegia oinarritzat hartuta.
Azken finean, eta politika publiko guztietan bezala, gizarte-zerbitzuetan ere
barneratu egin behar dira aurretik aipatutako kontzeptuak eta estrategiak, behar bezala
erantzun ahal izateko mota honetako galderaei: hartutako neurriak eragin bera sortzen
du emakume zein gizonengan? Arreta/erantzun bera jasoko luke zerbitzu horretan gizon
edo emakume batek? Zein dira azpimarratu eta azaleratu behar diren generoari loturiko
elementuak? Eta abar.
Horrela bada, genero-ikuspegia gizarte-zerbitzuetan gauzatzeko bi bide edo lanlerro zabaltzen dira. Alde batetik, gizarte-zerbitzuetako arloetako hainbat programa edo
neurritan genero-ikuspegia barneratu behar da, eta kontuan hartu behar da horien
definizio, lanketa, kudeaketa zein ebaluazioan. Baina, era berean, gizarte-zerbitzuetan
dihardutenen eguneroko praktikan ere barneratu eta aplikatu behar da genero-ikuspegia.
Beraz, nolabait ere, goitik zein behetik bultzaturiko estrategia izan behar da.
Berdintasuna gauzatzeko eta garatzeko gizarte-zerbitzuak zabaltzea ezinbestekoa
izaki, genero-ikuspegia lagungarria izan daiteke ideia hori gizartean hedatzeko; izan ere,
azken urteetan aurrerako urratsak egin badira ere, asko dago oraindik egiteke gizartezerbitzuen alorrean zein gainerako politika publiko gehienetan.
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GIZARTE-POLITIKA ETA ZERBITZUEN UNIBERTSALTASUNAREN
INGURUKO EZTABAIDA: BI JARRERA

Unibertsaltasuna ala progresibotasuna
Duela oso gutxira arte, bekatu larria zen gizarte-prestazioen unibertsaltasunaren
aurka agertzea, ezkerreko giroetan behinik behin. Gauzak aldatzen hasi dira, ordea, eta
Izquierda Unida jada ausartu da auzitan jartzen Zapaterok seme-alaba bakoitzeko
proposatutako 2.500 euroko laguntzak unibertsala izan behar ote duen ala ez. IUk
nahiago du laguntza hori progresiboa izatea, errentaren gaineko zerga den bezala. Ez
pentsa, ordea, IU askoz urrunago doanik; izan ere, unibertsaltasun-dogmaren inertzia
zama astuna da oraindik. Esaterako, alderdi horrek ez zuen auzitan jarri mendekotasunlegearen unibertsaltasuna, lege hori, jaiotzagatiko txekea bezala, funts publikoak klase
ertainetara bideratzeko modu bat izan arren, funts horiek egoera okerrenean dauden
sektoreetara (eta ez beste inora) bideratu beharrean.
Haratago joango naiz. XIX. mendean, ezkerrarentzat erabat koherentea zen
hezkuntzaren, osasunaren eta beste zerbitzu publikoen unibertsaltasuna pitzadurarik
gabe babestea. Gizartearen gehiengo ia osoa pobrea baino pobreagoa zen, eta gutxiengo
dirudunak ez zuen ez beharrik eta ez asmorik zerbitzu horiek baliatzeko. Egoera zeharo
aldatu da, ordea. Gaur egun, gizartearen goi klaseak eta ertainak ugariagoak dira, eta
harrigarri zekenak eta insolidarioak; prest daude Estatuak emandako edozein baliabide
inolako etikarik gabe erabiltzeko. Gizartearen segmentu horiei unibertsitate-hezkuntza,
doako osasun-zerbitzua, mendekotasun-zerbitzuak eta jaiotzagatiko laguntzak ematea
klase horien ondarea areagotzeko bide bat baino ez da. Eta behe-behe mailako gizarteklaseak, jubilatuak eta baztertuak, berriz, erdi mailakoak eta goi mailakoak baino askoz
ugariagoak izanagatik ere, miserian hondoratuta bizi dira.
Calderak, familia-laguntzaren unibertsaltasuna justifikatzeko, honako arrazoi
hau eman zuen Kongresuan: “Klase ertainen herrialdea da hau”. Gezurra. Biztanleriaren
gehiengoa ez da klase ertainekoa, nahiz eta gehiengo horretako zati batek besterik uste
duen. Horrez gain, ministroaren arabera, Espainian oso errenta altu gutxi dago, eta,
horrenbestez, errenta horiei 2.500 euroko txekea emateak sortzen duen gastua handiagoa
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da progresibotasuna kudeatzeak dakarren kostua baino. Arrazoi hori aise iraul daiteke,
ordea; izan ere, herrialde honetan klase ertainak nagusi badira eta, ondorioz, behe
mailako klaseak gutxiengoa badira, gutxiengo horientzat laguntzak laukoizteko gastua
ere hutsaren hurrengoa litzateke. Calderak, ordea, ez du bide horretatik joko, neurriaren
unibertsaltasun-irudi landua zikinduko luke eta. Unibertsaltasunak bi lan betetzen ditu:
klase ertain zekenen babesa lortzen du hauteskundeetan, eta, aldi berean, gizarteeremuan sektore apalenen mesedetan egindako hobekuntzak aurkezteko moduko
bihurtzen ditu klase ertain horien aurrean. Unibertsaltasuna, gaur egun, gizarte-politikak
garatu ahal izateko ezkerrak klase ertainei ordaindu beharreko bidesaria da. Xantaia
hutsa da
.Marco Antonio Esteban
REBELIÓN

(ITURRIA: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=54232)
---------------------------Unibertsaltasunaren gaineko eztabaidak, gure irudiko, bi alderdi ditu. Oso bestelakoak,
eta, aldi berean, estu-estu lotutakoak dira bi alderdi horiek. Bata arauemailea da,
justiziari loturikoa; eta bestean, berriz, edozein proposamenen eta, oro har, gizartepolitikako proposamen baten bideragarritasunari eta pragmatismoari loturiko alderdiak
sartuko lirateke jokoan.
Aurreneko eztabaidaren baitan, behin eta berriro azaleratzen da galdera hau:
bidezkoa ote da aberatsek ere pobreek jasotzen dituzten prestazio berak jasotzea? Alde
horretatik, esan liteke gizarte-neurri bat unibertsala izateak ezer gutxi argitzen duela
neurri hori bidezkoa den ala ez, egokia den ala ez, eta bidezkoa izateko giltza zergaarloa den (zehazki, progresibotasuna). Hau da, neurri bat unibertsala bada, baina gehien
duenak ordaintzen badu gehien, proposamenak zentzuzkoa izateko itxura du, eta gizarte
batean baliabideak egoki birbanatzeko betebeharra ondo betetzen du. Gainera, araualderdiari erreparatuz eta hiritartasunaren kontzeptuan (Marshall) oinarritutako logikari
jarraituz, egoera okerrenean dauden pertsonen hiritartasun-eskubideak bermatu behar
direla aldarrikatzen bada, gisa berean, ez dirudi onargarria baliabide gehien dituzten
pertsonei eskubide horiek kentzeak. Horrenbestez, hiritartasuna ezin da mugatu ez
behetik eta ez goitik. Besterik da baliabide gehien dituztenek beren borondatez uko
egitea prestazio publiko horiei eta eremu pribatuan bilatzea prestazio horiek; esaterako,
osasunaren eta hezkuntzaren arloan. Baina ez da hori artikulu honen gaia.

-102-

Gizarte-zerbitzuen oinarriak
Aurrez aipatu dugun moduan, eztabaidaren bigarren alderdia litzateke
proposamen bat zenbateraino den sozialki eta ekonomikoki bideragarria eta
zenbateraino gauza daitekeen. Alde horretatik, ezin da ahaztu gizarte garatuenetan,
gutxiago edo gehiago, erdi mailako klaseak direla nagusi. Eta gizarte-arloan erreforma
batek arrakasta izateko, ez da gauza bera klase horiek prestazio horiek jasotzea edo ez
jasotzea, ez da gauza bera klase horiek prestazioak berentzat jotzea edo besterentzat
jotzea, prestazio horiek gozatzea edo berek beste batzuentzat finantzatu beharrekotzat
hartzea, prestazio horiez baliatu gabe. Hori dela eta, prestazio unibertsalak hobeto
blindatzen dira baldintzatuak baino. Ikusi besterik ez dago gizartean zein onarturik
dauden prestazio batzuk -osasuna eta hezkuntza, esaterako- eta zein maiz kritikatzen
diren beste batzuk -gutxieneko errentak eta kolektibo jakin batzuei bideratutakoak,
esaterako-. Hain zuzen, baldintzatua izateak presio mediatiko handia eragiten du
gizarte-prestazio batzuen kontra, eta horren ondorioz, prestazio horien bideragarritasuna
auzitan jartzen da behin eta berriro; langabezia-sarietan eta laguntza-prestazioetan
izandako iruzurrak bolo-bolo aipatzen dira iritzi publikoan, eta batzuen eta besteen
adierazpenek, arrazoiarekin edo arrazoirik gabe, neurri horien garapena baldintzatzen
dute azkenean. Era berean, eskura dauden baliabideak egoera okerrenean dauden
kolektiboentzat bakarrik erabiltzeak, aurrez aipatutako alderdi horri loturik, zera ekar
dezake: neurri horiek hondatzea eta ahultzea, bai estaldura ekonomikoaren aldetik eta
bai kalitate aldetik. Horixe erakutsi dute Amerikako Estatu Batuetan osasunaren eta
hezkuntzaren

arloetan

izandako

esperientziek.

Eta,

aldiz,

gizarte-prestazioak

unibertsalak diren lekuetan da handiena prestazio horien estaldura eta eraginkortasuna,
bai pobreentzat eta bai aberatsentzat. Hau da, herritar guztientzat. Tesi horren adibide
dira Eskandinaviako ongizate-ereduetako batzuk.
Gorka Moreno
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