
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ETA EUSKO JAURLARITZAREN ARTEKO LANKIDETZA 
AKORDIOA, BEREN KARGURA DITUZTEN ADINGABEEI DAGOKIONEZ 

 
 
Bere  jarduketa  esparrua  zernahi  delarik  ere,  Gizarte  Politikak  lankidetza  leialerako 
topaleku  bat  bilatu  behar  du  erakundeen,  gizarte  eragileen  eta  herritarren  artean. 
Abiapuntutzat  harturik  erakunde  bakoitzak  erantzukizunez  gauzatzen  dituela  legeek 
ematen dizkioten eskumenak, elkarrizketaren eta  lankidetzaren premisetan oinarritu 
behar da gizarte politiken garapenean esku‐hartzen duten erakundeen lana. Bakoitzak 
bere  esparrutik,  erakunde  guztiok  eredu  izan  behar  dugu  eta  gizartearen  aurrean 
erantzukizunez  eta  konpromisoz  jokatu  behar  dugu,  gai  hau  politika‐borrokatik 
ateratzea eskatzen baitigu gizarte horrek.   
 
Dokumentu honen helburua da argitzea erakunde guztiok adingabeei buruz egiten ari 
garen  eztabaida,  eta  hartu  ahal  izatea  lankidetzaren  eta  lan  koordinatuaren  aldeko 
hitzarmen  bat,  behar  baitugu  esku‐hartze  integrala  ahalbidetu  duen  hitzarmena, 
kolektiboaren eta adingabe bakoitzaren beharrak kontuan hartuko dituena, gaiarekin 
zerikusirik  duten  erakunde  guztietako  langileen  gaitasuna  eta  profesionaltasuna 
aitortzen dituena, elkarrekiko begirunean eta konfiantzan oinarritua. 
 
Aurrekari  gisa  azpimarratu  behar  dugu Gipuzkoako  Foru  Aldundiak Neurri  judizialen 
ondorioz  tutoretzapean  dauden  adingabeen  jarraipena  egiteko  programa  izeneko 
programa  esperimentala  jarri  zuela  abian  2007ko  martxoan,  gazteentzako  justizia 
sistemarekin  nahasita  zeuden  adingabeak  gero  eta  gehiago  zirela  ikusita.  Programa 
horren  bidez, Gipuzkoako  Foru  Aldundiak  nahi  izan  zuen  Babes  Sistemaren  barruan 
eskaintzea  berariazko  programa  bat,  partaidetzako  zentro  bat  eta  erreferentziako 
heziketa talde bat,  neurri judizialen ondorioz erreforma zentrotan bizitzera beharturik 
dauden adingabe guztiei.   
 
Noski,  gure  helburua  da  haurren  babes  sisteman  jasotako  adingabeetako  inor  ez 
egotea behartua zentro horietako batean sartzera, eta uste dugu gure Zerbitzuarentzat 
emaitza  on  baten  seinale  izango  litzatekeela,  erreforma  zentroetan  hartutakoen 
kopurua  gutxitzea.  Ezin  dugu  ahaztu,  hala  ere,  beharturik  gaudela  gogoeta  egitera, 
gero  eta  gehiago  baitira  gazteentzako  justizia  sarera  bideratzen  diren  erakundeen 
tutoretzapeko  adingabeak.  Jakin  bai  baitakigu  adingabe  horiek  arriskua  daukatela, 
abiatu diren babes gabeziak eraginda, arauen kontrako ekintzetan  parte hartzeko eta, 
ondorioz, neurri judizialen pean bizitzeko. 
 
Gazteentzako  Justizia  Sistemak  eta  Babes  Sistemak  adingabearengatik  eta 
adingabearentzat  egiten  dute  lan.  Bi  sistema  horiek  aski  konplexuak  dira  berez, 
sistema  bakoitzean  parte  hartzen  dutenak  asko  direnez,  bakoitzaren  prozesu 
administratiboak  oso  luzeak  izaten  direnez,  eta  bi  sistemek  elkarrekin  lan  egiteko 
ohiturik  ez  dutenez.    Izan    ere,  nahiz  eta  batera  aritzen  diren,  beti  ez  dituzte 
adostasunerako eta elkarrizketarako behar diren espazioak bilatzen. 
 
Kontuan hartuta  Erreforma  eta Babes  sistemek  kasu  asko dituztela  komunean,  gure 
lana  hobetzeko  baterako  espazioa  sortu  behar  ditugu  nahitaez,  informazioa  elkarri 



emateko, helburu bateratuak proposatzeko eta konfiantza ezak lekurik ez duen lan giro 
bat sortzeko, hau da, adingabearen onerako azken burua. Gure proposamena, beraz, 
koordinazioko eremuak sortzea da, esku‐hartze eta estrategia bateratuak erabaki ahal 
izateko,  adingabeen  Zainpeko  Askatasunari  dagokionez  helburu  bateratuak 
erabakitzeko,  elkarren  artean  komunikazio  gehiago  izateko  eta  adingabeen  kasuan 
lantaldean aztertzeko. Hitz batean, adingabeek ez dituztenean  jarri  zaizkien neurrien 
betetzen  justiziako  eta  babeseko  teknikariek  irizpide  berdinez  jokatzeko  eta  elkar 
hartuta erabaki koherenteak hartzeko.  Hitz batean, gure proposamena da indartzea bi 
sistemen  arteko  lankidetza  eta  koordinazio  mekanismoa,  adingabeei  ahalik  eta 
erantzun egokiena ematea helburu hartuta.  
 
JARDUTEKO PROPOSAMENAK  
 
Bi erakundeon artean hitzartuta jokatzearren, neurri hauek proposatzen ditugu: 
 

‐ Inplikatuta  gauden  erakunde  guztion  konpromisoa  berrestea  adingabeen 
eskubideen defentsarekiko, Adingabearen Babes Juridikoaren Lege Organikoak, 
Umeen Eskubideen Konbentzioak eta 2008ko 131/2008 Dekretuak, uztailaren 
8koak,  gizarte  babesik  gabe  dauden  haur  eta  nerabeen  egoitza‐harrerako 
baliabideak erregulatzekoak, ezartzen duten markoaren barruan.  

‐ Arduradun  politiko  eta  teknikoen  lan‐talde  bat  sortzea  (ahal  dela  erakunde 
guztien  partaidetza  izango  duena)  Euskadiko  Autonomia  Erkidegoko  Haur‐
Nerabeen  Batzordearen  markoan.  Lan‐taldea  sei  hilabetean  behin  bilduko 
litzateke, erakundeetan  atenditzen dugun eta partekatzen dugun errealitatea 
aztertzeko  eta  datuak  eta  informazioa  elkarri  trukatzeko,  kolektibo  hau 
atenditzeko garaian diagnostiko eta plangintza hitzartua lantzearren. 

‐ Maila  teknikoan  lan‐mahai  bat  sortzea,  autonomia  erkidegoko  erakundeak 
nahiz  foru  erakundeak  beren  erantzukizunpean  hartu  beharreko  adingabeen 
kasuetan  elkarrekin  esku  hartzeko  protokoloak  koordinatzearren.    Elkarrekin 
lan‐talde  bat  izendatzea,  gaur  egun  hautematen  diren  koordinazio  beharrak 
definitzearren,   aurrera eraman beharreko ekintzen kronograma  finkatzearren 
eta  elkarrekiko  harremanen maiztasunik  egokiena  zehaztearren.  Orientabide 
gisa:  

o Erakunde bakoitzak dituen programa indibidual eta bereziak definitzea  

o Erakunde  bakoitzari  dagozkion  eginkizunak  zehaztea  eta  mugatzea, 
adingabeen babesean eta tutoretzan dituen eskumenetan oinarrituta 

o Heziketa eta trebakuntza programen jarraipena baloratzea 
o Neurri  judizialak  bete  behar  dituzten  adingabeentzat  plan 

indibidualizatua ezartzea elkarrekin adostuta  
 


