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PERTSONAK GIZARTE-LARRIALDIAREN ERDIAN 

LAS PERSONAS EN EL CENTRO DE LA EMERGENCIA SOCIAL 
 

Distantzian nola esku-hartu, eragina hartzaileengan eta arreta-ereduetan 
 

Como intervenir en la distancia, impacto en las personas destinatarias y 
modelos de atención 

 
Gaurkoan dakarkizuegun elkarrizketa EDEtik Solasaldiak & Ikasketak espazioari dagokio, 
osasun-krisi honetan ezagutza, elkarrizketa, gogoeta eta ikasketa sortzeko EDE Fundaziotik 
bultzatu dugun formatu berriari. Gure jarduera-esparruetan eragina duten gai ugaritan adituak 
direnekin egindako elkarrizketak eta solasaldiak: ezagutza, gizarte-mailako esku-hartzea eta 
enplegu inklusiboa. Krisi honek eragin duenari eta aurrean ditugun erronkei bota beharreko 
begirada. Uneotan, formatua birtuala da, web-mintegi (Webinar-ak) bidezkoa, baina epe 
laburrera eta ertainera begira, aurrez aurreko beste espazio batzuetatik ere egingo ditugu beste 
EDEtik saio batzuk.  
 

- Hausnarketa-testuingurua 

Osasun-krisia dela eta, aurrez aurreko esku-hartze jarduerak bertan behera geratu dira, baina 
ez normalean esku hartzen dugun pertsonen bizitza eta beharrak, horiek jarraitu egin dute, eta 
haien beharrak, gehienetan, aldatu eta/edo areagotu egin dira. 
 
Erakundeek eskaintzen dituzten jarduera eta zerbitzuek harremanen aldetik duten balioa 
bereziki erasan du Covid-19aren krisiak, eta hori kezkagarria da, aurrez aurrekoan sortzen den 
lotura dela eta. 
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Aurez aurrekoak ez diren metodoen bidez lan egitea izan da gure erronketako bat, batez ere, 
zailtasun-egoeran dauden pertsonekin esku hartzean. Kalean edo infraetxeetan bizitzen egon 
daitezkeen pertsonak dira, eta gainera, pobrezia- edo zaurgarritasun-egoeragatik kultura 
digitalik edota ekipamendu informatikoa izateko aukerarik ez dutenak.  

Bizitako egoeren eta emandako arretaren gainean hausnartzea, eta esku-hartzearen, 
hartzaileengan izandako eraginaren eta arreta-ereduen gaineko egoerak eta erronkak 
definitzea. Horixe da larrialdi sozialak utzi diguna, eta saio honetan gai horri heldu nahi diogu. 
 
 

- Elkarrizketarako helburuak 

 
 Aldi honetan esku hartu dugun pertsonengan izan diren aldaketa eta/edo beharrei 

buruzko hausnarketak partekatzea. Zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonekin esku 
hartzeari dagokionez erakundeetatik emandako erantzunari buruzko hausnarketak 
partekatzea. 

o Topatutako zailtasunak 
o Egokitzapena eta aldaketa 

 Esku-hartze metodologia alternatiboei buruzko gakoak partekatzea eta ekarpenak egitea 
(urrunekoak, erdi-presentzialak eta abar). 

 Sortutako eta sor daitezkeen beharrak lantzeko etorkizuneko esku-hartze proposamenei 
buruzko hausnarketa egitea. 

 

Hizlariak: 
_____________________________________________________________________ 

 

Marta Senz, Zabaltzen - Sartu Koop. Elkartearen Koordinatzaile Orokorra  
(Gizarte-desabantailan dauden pertsonen gizarte- eta lan-munduratzean lan egiten duen 

erakundea). 
 
 

Amaia Lasheras, Arrats Elkartearen Koordinatzailea (Presoentzat eta preso ohientzat, eta 
bazterkeria-egoeran dauden beste pertsona batzuentzat giza baliabideak eta baliabide 

juridikoak martxan jartzeko lan egiten duen elkartea). 
 

 
Silvia Urquijo. Enplegu-teknikaria CEAR Euskadin. Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordea 
(Nazioarteko babesa behar duten eta/edo bazterkeria-egoeran dauden errefuxiatu, lekualdatu, 
aberrigabe eta migratzaileen Giza Eskubideak eta garapen integrala babesteko eta sustatzeko 

lan egiten duen erakundea). 
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- Saioaren garapenaren txostena 
 
GAUR EGUN ZERBITZUAK ESKAINTZEN DIZKIEGUN PERTSONEI DAGOKIENEZ: Nola eragin die 
konfinamenduak enplegu-prozesuetan? Ez soilik osasun-egoeran, baizik eta alor sozialean, 
enplegu-aukeretan; zer behar berri topatuko ditugula aurreikusten dugu? 
 

 

Alarma-egoeraren aurretik zeuden pertsonen arteko desberdinkeria eta eskubide-
ezberdintasunak aipatu dira. Pertsona zaurgarri horiek jasan dituzte zailtasunik handienak, haien 
bizitzetako alderdi guztietan. 

Bakartzeak eragindako zailtasunak, haien ibilbideak eta lotura estua duten erreferentziazko 
taldeak bertan behera uzteagatik (alor pertsonalean zein profesionalean…); kontziliazio- eta 
zaintza-arazoak, enplegua eta baliabide ekonomikoak galtzea, eta nahasteak eta 
etorkizunarekiko ziurgabetasunak eragindako estresa eta inpaktu psikologikoa. 

Enpleguaren galera ikaragarria izan da pertsona hauen artean.  Neurri handi batean, langabezian 
zeuden pertsonak dira. Lanean zeudenek, berriz, enplegu prekarioa zuten eta askok zerbitzuen 
sektorean -kaltetuenetako bat- egiten zuten lan, edo ezkutuko ekonomian. Haien egoeragatik 
babes sozialaren eremutik kanpo zeuden pertsonak dira, eta, ondorioz, krisi-egoera honetarako 
administrazioek martxan jarritako babes-neurriek ez dituzte barne hartzen (ABEEEak, 
ordainketen atzerapenak…).  

Mahai gainean jarri da administrazioaren geldialdia ere, zailtasun gehigarri bat izan baita, eta 
neurri handi batean administrazio-izapide oso garrantzitsu batzuk atzeratu baititu: 
dokumentuen berritzeak, homologazioak… Baliabideak ez dira eskuratzen errazak izan, eta 
izapide batzuk egin ezinak zaildu egin du enplegurako sarbidea. Gainera, egoera hauek areagotu 
egin dute pertsonen zaurgarritasun-egoera, izan ere, zituzten diru-sarrerak galdu dituzte, baina 
ezin izan dituzte diru-laguntzak jaso. 

Jakina da, konfinamenduaren eta urruntze sozialerako neurrien eraginez, pertsona askok ezin 
izan dutela lanik egin, ezta diru-sarrerarik izan ere. Prostituzioan aritzen diren pertsonak, batez 
ere emakumeak, haien lantokietan harrapatuta geratu dira, eta leku horiek erabiltzeagatik 
ordaindu beharreko zorra areagotu zaie. Beste batzuetan bezala, elikagaiak eta baliabideak 
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eskaini behar izan zaizkie egoerari aurre egin ahal izateko.  Alokairuekin, etxebizitza-kredituekin 
eta abarrekin ere sortu dira horrelako zor-egoerak.  

Oso zaila da alerta-egoeran sortutako arazo ekonomikoei irtenbidea ematea.  Pertsona hauek 
ezkutuko ekonomiaren munduan bizi dira: laguntza ekonomiko publikoen parametroek barne 
hartzen ez dituzten zor pribatuak dira, edo negozia ezin daitezkeen kredituak dira pertsonek 
lanik ez dutelako, batzuetan pandemiaren aurretik ere ez zuten lanik, lana galtzean etxebizitza 
mantentzea lortu ez duten pertsonak… 

Baita etxerik gabeko pertsonen kolektiboa ere. Kasu honetan bai, jarri dituzte 24 orduko 
ostatatze-baliabideak etxegabeen eskura, baina behin alerta-egoera amaituta, zer gertatuko da 
pertsona horiekin guztiekin? (nabarmentzekoa da azken kontaketan baino pertsona gehiago 
ikusi direla kalean). 

Enplegua galtzean etxebizitzarik gabe geratu eta aldi baterako aterpetxeetan eta pilotalekuetan 
jarritako gune berezietan ostatu hartu behar izan duten pertsonen kasuak ere izan dira. 

Orokorrean, bizitzarako zein elkarbizitzarako gabezia handiak eta baldintza prekarioak bistaratu 
dira.  
 
 
 
ERAKUNDEEK EMANDAKO ERANTZUNARI DAGOKIONEZ: Zaurgarritasun-egoeran dauden 
pertsonekiko esku-hartzeari lotuta: topatutako zailtasunak / egokitzapena eta aldaketa; esku-
hartze metodologia alternatiboei buruzko gakoak partekatzea eta ekarpenak egitea 
(urrunekoak, erdi-presentzialak, etab.) 
 

 

 

Aho batez baieztatu dute, ahal izan duten neurrian, pertsonekin esku-hartzeak egiten jarraitu 
dutela urrunetik: haien egoera baloratzeko eta zailtasun-egoeretan laguntza eskaintzeko (lana 
eta ikuspegia integralak izan dira; pertsonen dimentsio anitzei erreparatu zaie -baliabide 
sozialak, etxebizitza- eta harremanei dagozkien kontuak eta prestakuntzarako zein enplegurako 
baliabideak landu dira. Gogor lan egin da lotura berrezartzeko, eusteko, eta beste kasu 
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batzuetan, ibilbideei jarraipena emateko edo mantentzeko: edukiak emanez, lineako doako 
baliabideen gidak eskainiz, urruneko tresnen tutorialak… 

Enplegurako entitateek esku hartzen duten egoeretan pertsonei laguntza eskaintzeko erabiltzen 
duten material berria sortzeko beharra erakutsi du egoera honek.  Gakoak izan dira bideo-
tutorialak, baliabideen gidak, lineako taldeko tailerrak. 

Telefono-deien, WhatsApp-aren, bideo-deien eta posta elektronikoaren bidezko harremana, 
baita eskuz idatzitako gutunak ere, beste motatako komunikaziorik izan ezin zuten 
kolektiboekin. 

Alderdi honi dagokionez, agerian geratu da arrakala digital izugarria: konpetentzia digitalen 
falta, gailuen falta (ordenagailuak, mugikor egokiak…), mugikorreko datuak izateko zailtasun 
ekonomikoak… Horrek zaildu egin du pertsona askorekin harremana mantentzea eta esku 
hartzea.  

Lan integralaren eta entitateen balioaniztasunaren balioa nabarmendu da. Entitateetako 
langileek haien funtzioak dibertsifikatu dituzte larrialdi-, alarma- eta konfinamendu-egoerak 
sortutako aparteko egoerei aurre egin ahal izateko. Eragile ezberdinen arteko koordinazio-lana 
ere nabarmendu da. Profesionalen zeregina funtsezkoa izan da, pertsonen eta administrazio-
izapideen arteko zubiak izan baitira, laguntza eta jarraibideak eskainiz, eta administrazioekin, 
baliabide eta zerbitzu sozialekin… koordinatuz. Esku-hartzearen lanak protagonismo handiagoa 
lortu du eta agerian geratu da osasun-egoera honen aurretik ere egiten zen lana. Orain bistaratu 
egin da duen benetako garrantzia, pertsonekin esku-hartze integrala egitearen balioa.  

Pertsonak beren ingurunearekin konektatzen dituen lan-metodologia ekologikoagoak 
garatzearen beharra jarri da mahai gainean.  
 
Pertsonei eskainitako laguntza hobetze aldera, 2 maila bereizi dira: bata, eraginkortasunaren 
bidetik, pertsonen prozesuetan eta ibilbideetan txertatuko diren tresna digitalak eskaintzean 
oinarritzen dena; bestea, eragin politikoaren bidetik, entitateek eta sareek administrazioarekin 
dituzten elkarrizketetan funtsezko eskubide sozialei balioa emateari dagokiona. 
 
 
ZEIN BESTE PERTSONAK JASOKO ETA/EDO BEHARKO DITUZTE GURE ZERBITZUAK Enpleguari 
dagokionez, zein behar izango dituzte? Eta beste gai batzuei dagokienez? Zein profil berri 
egongo dira langabezia-egoeran? Pertsona gazteak? Zer kualifikazio-mailarekin?  
 
Langabezian geratu diren pertsonak, beren egoera ekonomikoa lehendik ere mantentze-mugan 
bazegoen, laguntza-eskatzaile bihurtuko dira. Normalean baliabideak behar zituzten pertsonek 
ere, krisi ekonomikoaren ondorioz, zailtasun gehiago izango dituzte: emakume gurasobakarrak, 
babes sozialaren sistematik kanpo dauden pertsonak… 

Zalantza ugari daude, ea zein sektorek izan dezaketen lan-irteera handiena. Prestakuntza-maila 
altuagoa eskatuko duten susmoa dago; dagoeneko sistematik kanpo dauden pertsonak are 
gehiago urruntzea eragingo du horrek. 
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 Momentuz, krisiak eragin handia izan du zerbitzuen sektorean, hain justu kolektibo honetako 
jendeak sarritan lan egiten zuen sektorean: garbiketa, ostalaritza, industriaren laguntza-
zerbitzuak, enpresa txikiak… 

Zaintzaren eta kontziliazioaren sektorean aukera bat egon daitekeen susmoa dago, sektore hori 
duin bihurtzeko aukera eta enplegua sortzeko aukera (kontu izanez, aukera honek ez ditzan 
berriro ere emakumeak etxera bidali pertsonak zaintzera). 

Era berean, esku-hartzea behar duten pertsonen kopurua igoko den susmoa ere badago. Profilak 
orain artekoen antzekoak izango dira, baina kopurua handiagoa izango da, eta bizitza- eta 
baztertze-egoera konplexuagoak izango dituzte.  

 
 
NOLAKOAK IZANGO DIRA LANGABETUEKIN ERABILI BEHARREKO LAN METODOLOGIAK? , 
BADUGU ETORKIZUNARI AURRE EGITEKO PROPOSAMEN ZEHATZIK? , erabiltzaileen oraingo 
errealitateari egokitutako lan-metodologia berrien inguruan pentsatzea:  eredu erdi-
presentzialak; lanaren aurretiko beharrak; pertsonaren beste dimentsio batzuk lantzea; 
adingabeen zaintza… enplegu-proiektu integral berrien garapenaren gainean hausnartzea. 
 
Aurrez aurreko arreta funtsezkoa da. Esku-hartze kualifikatuko oinarrizko zerbitzu batzuk ezin 
dira urruneko esku-hartzearekin ordezkatu. 
 
Esku-hartze eredu mistoa izan beharko du: aurrez aurre eta online. Horretarako material 
espezifikoa eta jarduera-protokoloak sortu beharko dira, eta pertsonen arteko ezberdintasun 
indibidualak kontuan hartu beharko dira (pertsonekin lan egiteko plataforma gisa, YouTube-n 
kanal bat sortzeko aukera aipatu da). 
 
Aurretik aipatu moduan, arrakala digitalak ezin du oztopo izan.  Horretarako gehiago landu 
behar da konpetentzia digitalen garapena eta, batez ere, pertsonak konektatuta egon daitezen 
laguntzeko zerbitzuak eta tresnak sortu behar dira, urrunetik ere haien ibilbideekin jarraitu ahal 
izateko.   
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Pertsonei entzuteko, haiekin lan egiteko eta ahotsa emateko espazio bat sortzeko beharra ere 
aipatu da. 
 
Zailtasun handiak geratu dira agerian, eta enpleguaren eremura iritsi aurretik pertsonen 
oinarrizko alderdiak ase beharra ikusi da: Osasun-sistemak parte hartzea, “hainbeste eskatutako 
espazio soziosanitario hori” benetan sortzea, Etxebizitzak ere parte hartzea.  
Zerbitzuen inguruan hobeto pentsatzea: ostatu ematea gauez bakarrik?, nola egingo dute lan 
haien ibilbideetan, kalean badaude?, pertsona asko kanpoan uzten dituen atzerritarren legea, 
arrakala digitala… Puntu honetan, garrantzi handikotzat jotzen da administrazioek lan egitea 
pertsonei beren prozesuak errazteko. 
 
Laguntza komunitarioko sareek alerta-egoeran izan duten balio handia nabarmendu da. Bide 
horretatik, enpresen Erantzukizun Sozial Korporatiboaren barruan, enplegurako sare solidario 
bat sortzeko aukera aipatu da, esku-hartzearen sektoreko Enpresa eta Entitateek osatutako 
sarea, Entitateek lan-merkatuan egiten duten bitartekotzaren esparruan enpresek duten 
fidelizazioa aprobetxatuz. 
 

 
 
 
 


