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ETORKIZUNEKO LANARI BURUZKO EZTABAIDA GUNEA
Ingalaterrako Londres Hotela, 2020ko irailaren 17a, 17:00 19:00

1. Egitaraua
Ordutegia

Gaia

Aurkezlea/dinamizatzailea

17:00

Ongietorria eta prozesuaren esparru

17:15

orokorra

17:15

Taldearen eztabaida prozesua

17:55

diseinatzeko kontzeptu esparruaren

Imanol Lasa

José Luis Larrea

aurkezpena
17:55

Etorkizuneko lanari buruz

Miren Larrea

18:55

eztabaidatzeko agenda egiteko talde
dinamika

18:55

Saioaren amaiera eta hurrengo

19:00

urratsen aurkezpena

Imanol Lasa

2. Bertaratuen zerrenda
Imanol Lasa

Aitor Galdos

Iker Estensoro

Andoni Isasti

Jon Gurrutxaga

Amaia Legorburu

Sebas Zurutuza.

- Iñaki Rodríguez

Joseba Amondarain

Ignacio Muñoz

Ander Arzelus

Ana Ugalde

Jon Angulo

Iñigo Ugarte

Isabel busto

Nerea Urcola

Eva Cuenca

Anabel Yoldi

Juncal de Lucas

Nerea Zamacola

- Iñigo Larrea

Gorka Zubillaga
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3. Ongietorria
Ekonomia Sustapeneko diputatuak eman dio hasiera bilkurari eta ongietorria
eman die bertaratuei. Ignacio, Iñaki eta Iñigo ere taldera bildu direla esan du.
Azaldu du saioaren zentzua dela "aurrekoan esan genuenarekin jarraitzea,
enpleguaren etorkizunari buruz hausnartzen jarraitzea hemendik abendura artean".
Abenduan proiektu esperimental baten zirriborroa egiten hasiko dira. 2021eko
urtarriletik maiatzera bitartean planifikatuko da, eta, ondoren, abian jarriko da.
"Hemendik abendura, adituak ekarri nahi ditugu, gaur etxeko bat, eta beste egun
batzuk beste leku batzuetatik, erantzun behar dugun erronkari buruz pentsatzen lagun
diezaguten".
José Luis Larrea aurkeztu du esanez etxekoa dela, kontatzen diena gustatzen
zaiola eta esperientzia duela bai maila instituzionalean, bai pribatuan eta akademikoan.

4. José Luis Larrea jaunaren Kontzeptu esparrua
José Luis Larrea jaunak saioan parte hartzearen zentzuari buruz galdetu du
lehenik, "prozesua zuena baita". Gaineratu duenez, bere burua kolaboratzailetzat
hartzen du, eta lana du taldearen prozesua gauza zehatzetan amaitzen laguntzea.
Gainera, zehaztu du hausnarketa eta ekintza horretan bere presentzia eskatu dela
laguntzeko.
"Hitzaren balioa esaten den horretan dago, baina are gehiago egiten den
horretan. «Izan ditzakegun arazoa konpontzeko, balio dezake etengabeko elkarrizketan
hausnarketa, teoria eta praktika nahasten saiatzen den horrelako prozesu batek".
"Testuinguruaren plano batean mugituko naiz, ibaian gora. Ez du esan nahi gai
zehatzetan sar naitekeenik, uste dut zuek erabaki behar duzuela zer egingo duzuen. Nire
ustez, ona da galderak egiten direnean testuinguruan jartzea. Arazo bat konpontzeko
ordubete ematen badizute, eman 55 minutu galdezka eta gainerako 5ak erantzuten".
"Aurkezpena pasatu dizuete. Autoesplikatiboa dirudien arren, ez da guztiz, eta
letra horri musika pixka bat jarriko diogu. Lau foku tematiko jarri zizkidaten: ongizate
estatuaren etorkizuna, kultura politiko berria, susperraldi berdea eta lanaren
etorkizuna".Lau kontakizun edo kontakizun bakar bat dauden galdetu du, eta bakar bat
dagoela uste duela gehitu du, guztiak oso lotuta daudelako.
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Hausnarketarako bi galdera sortzen zaizkio. Lehenengoa kontzeptu honekin lotuta dago:
"Kontua da lanaren etorkizunaz edo etorkizuneko lanaz hitz egitea? Etorkizuneko lanak
oinarrizko joera teknologikoen logika jakin bati erantzuten dio, eta lanaren etorkizuna
funtsezko kontua da".Bigarren galdera etorkizunari buruzkoa da: "Zer da etorkizuna? 2
urte barru, 5 minutu barru, edo 20 urte barru? Agian 2 urtera begirako proiekzioak
planteatzen baditugu asmatu egingo dugu, baina 50 urtera kosta egingo zaigu".
"Hori garrantzitsua da, uste baitut hemen zaudetela kontakizun bat eraikitzeko,
eta hemendik zuen kontakizuna kontatzen duen dokumentu bat atera behar dela, baina
harekin batera bizi izan diren proiektuekin. Logikoa da prozesu hau denboran zehar
zuekin joatea".
"Kontakizun hori eraikitzeko, gai horren inguruan nola kokatzen zareten zehaztu
behar duzue, eta nola jakiteko, gai zehatzera jaisten lagunduko digu. Zuen ipuina izan
behar du, ez datorrenarena, ematen duenarena edo dena delakoarena, zuen ipuina izan
behar du, gainerakoak laguntza izan behar du".
Adierazi du azkarra eta zehatza izaten saiatuko dela, eta prest dagoela hitz egingo
duen edozein gai berreskuratzeko, eta prozesuaren zain egongo dela.
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"Nik gai hau kokatu nahi badut, zertaz ari garen jakin behar dut. Aldatzen ari den
mundu batean gaude, eta lanari eragiten dioten gakoak bilatu egin behar dira. Hau da
nire ariketa, baina zuek egin behar duzue". Harentzat, gaur egun, beharrezkoa da
bereizte prozesu bat, "guztiaren zatiak identifikatzea". Horrela zerrendatzen ditu
funtsezkotzat jotzen dituen gaiak. "Mugitzen diren hondoko korronteek egiten duguna
egiten dugu":
-

transformazioaren eta konplexutasunaren ideia.

-

Globalizazioa

-

Garapen teknologikoa eta eraldaketa digitala

-

Ikuspegi planetarioa: guztia pertsonen ikuspegitik eta pertsonen arteko
harremanen ikuspegitik ikus daiteke, elkarrizketa baten bidez.

-

Demografia

-

Gero eta segurtasun eskari handiagoa eta hauskortasun sentsazio handiagoa.
"Indartsuagoak gara, baina ahulagoak".

-

Energia eta ingurumena

-

Berrikuntza eta ekintzailetasuna.

-

Ezagutza eta ikaskuntza funtsezkoak dira eraldatzen ari den munduan

-

Enpresaren dimentsio soziala, kontzeptua berrikusteko beharra.

-

Gizarte eta lan harremanak

-

Ongizatearen eztabaidari lotutako lehiakortasunerako eskaera berriak.

-

Paradigma aldatzea, paradigma mentaletik paradigma erlazionalera pasatuz.
"Hau lehen blokea da eta eztabaida daiteke".
"Besterik da hori guztia interpretatzea. Joera guztiak ez zaizkit berdinak iruditzen,

elementu guztiek ez dute pisu bera. Aurkeztutako ereduari buruz, dio aldaketarako eta
paradigmaren trantsiziorako zailtasunak zeharkakoak direla, eta joera orokorra eta joera
traktorea bereizten ditu. "Lehenengoak gertatuko dira ezinbestean, eta nola eragiten
dizuten jakin behar duzu. Trakzio indarrak hondoko korronteak dira, eta gertatuko dira
ezinbestean, baina eragina duzu horietan".
"Hau interpretazio eredu bat da, eta gustatzen bazaizue, zuena egin beharko
zenukete".
Joera orokorrei buruz, honako hau dio: "zertan zentratu erabaki behar da,
elefantea oso handia delako; zatitan jan ezean, ezin duzu jan". Aurkezpenaren
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diapositiba horretan oinarrituta, honako hau adierazi du: "Urdinez dauden elementu
guztiek lanari eragingo diote eta aldatu egingo dute, baita lanaren funtzio sozialak ere.
Eztabaida zabalak dira eta zentratu egin behar duzue". Enpleguari lotutako ongizateari
dagokionez, "zein da lanaren funtzio soziala? Enpresaren kontzeptua berraztertu behar
da, beste eskaera batzuk dituen, dimentsio sozialak".
"Joera globalak ulertzen ez badituzu, iraganeko neurriak aplikatuko dituzu
egungo arazoetan. Paradigma aldaketa funtsezkoa da. Modu desberdinean agertzen da,
baina gertatzen ari da: paradigma espazial batetik paradigma erlazional batera
igarotzen ari gara".
"Harremanen paradigmak ezartzen du harremanak direla oinarria. Bakoitzak
jakin behar du partekatzeaz hitz egiten duenean zertan ari den. Partekatzeko
intentsitatea 3 gauzatan neur daiteke: zer neurritan partekatzen duzun asmoa, zer
neurritan partekatzen duzun esparru orokorra edo zer neurritan partekatzen duzun
hizkuntza. Hiru intentsitate daude partekatzean: 1 elkarrekin egotea, helburua
partekatzen duzu; 2 bizikidetza, esparru orokorra partekatzen duzu; 3 lankidetza,
estadio biziena da eta hizkuntza partekatzen duzu. Askotan hizkuntza partekatzen dela
dirudi eta ez da horrela gertatzen. Lankidetzan ari zarenean, ahaztu egin behar dituzu
zure liburua eta hizkuntza, hizkuntza komuna erabili eta eraikitzeko".
"Funtsezkoa da espazio hori lankidetzan aritzera bideratuta egotea. Nire ustez,
lankidetzaren formulan sartzen diren funtsezko gauzak daude. Zerikusia du balioekin,
printzipioekin,

ikaskuntzarekin,

lidergoarekin

eta

teknologiarekin.

Espazio

kooperatiboak sortu nahi badituzue, pertsonek egiten dituzte, eta balioak eta
printzipioak partekatu behar dira, baita ikaskuntzarekiko eta ezagutzarekiko
konpromisoa partekatu ere. Harremanak izateko modu batzuk partekatzea eta
partekatutako lidergo mota bati erantzutea. Lankidetza eremua bada, kontuan hartu
behar da hori".
"Interpretazio-eredu horretan 3 joera erabakigarri daude, eta horietan eragin
dezakegu: berrikuntza eta ekintzailetza, ezagutza eta ikaskuntza, eta lehiakortasunaren
eskaera berriak". Berrikuntzari dagokionez, gaineratu du eraldaketa testuinguruan
berrikusi behar dela, kontzeptua jada amortizatuta badago ere. "Gertaera
berrikuntzaren logika bat dugu, eta prozesu berrikuntza baterantz igaro behar dugu".
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Esan du erresilientziaren kontzeptua kezkatzen duela. "Funtsezkoa da, baina
aurrea hartzearekin batera joan behar du. Erresilienteak gara, lehenago aurreratu
dugulako. Erresilientzia eta aurrea hartzea eskutik doaz. Ekintzailea berrikuntza egiten
duen pertsona da. Ekosistema gidatzen duen logika logika errelazioana da»,
Ezagutzari buruz esan du jada ez dela horretaz hitz egiten, baina funtsezkoa dela,
ikaskuntzaren emaitza delako. "Hau da piramide klasikoa. Jakintsua ikasteko gai delako
da jakintsu. Ikaskuntzaren gizartean, bizi garen honetan, gaur egungoan, ikasten duten
gizartea, lurraldea eta enpresak izan behar dugu, gaur ikasi duzunak bihar ez duelako
balio eta ikasi egin behar duzulako. Eta pertsonak dira ikasten dutenak. Jendea prestatu
eta alde egitea baino okerragoa den zerbait badago: ez prestatzea eta geratzea.
Ikaskuntza eta ekintzailetza, ergo berrikuntza, oso hurbilekoak dira".
Lehiakortasunaren eskariei buruz esan du ongizatearen eztabaidatik datozela.
"[Sistema hau] ez da sostengatzen eta 1980tik daramagu hizketan hari buruz. Diskurtso
sozialetik ez ezik, diskurtso ekonomikotik ere badator. Ongizatearen kontzeptua eta
eredua argitu behar ditugu lurralderako. Ongizate eredu bat ituntzea uko egitea da.
Kontrako norbaitekin ituntzea uko egitea da. Eta jakin behar dugu zeri uko egingo
diogun. Gainditu gabeko eztabaida da, baina ez da ukitu behar, oso delikatua delako.
Kanadan, esaterako, Kanadako ongizatearen indizea garatu zuten. BPG hazten ari zela
konturatu ziren, baina ongizate mailan sentsazio okerragoa zutela. Elkartu eta Kanadako
gizartearentzat ongizatea zertan zen definitu zuten. Beren buruarekin alderatzen dira
eta urtero neurtzen dute zenbat igotzen diren indizea eta BPGa, eta hori da beren
ebaluatzeko modua".
2 Ongizateari buruzko eztabaidak 4 dimentsio ditu:
-

Testuingurua, ongizatea ez delako hemen eta Mexikon bezalakoa.

-

Pertsonala: ez da gauza bera etorkin baten eta bertakoen ongizatea

-

Ongizatearen beharrak: Maslow-ren piramidea

-

Harreman dimentsioa: ongizate pertsonala beti erlazionatzen da beste pertsona
batzuekin, eta elkartu erakundeak eta eratu behar ditugu. Horretan, familiaren
zeregina oso aztergarria da. Adierazle gutxi daude, oraintxe bertan familia ez baita
lehen bezalakoa".
Lehiakortasunari dagokionez, lurraldetik eta enpresatik lehiakortasunari

begiratzeaz gain, pertsonaren ikuspegia txertatzeko eta lehiakortasuna ongizatearen
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zerbitzurako gaitasun gisa ulertzeko premia dagoela gaineratu du. "Enpresak kudeatzea
pertsonen bizitza kudeatzea da, eta enpresa ulertzeko modua berraztertu behar da".
Horretarako gakoak aipatu ditu:
-

Lankidetza

-

Aitzindaritza

-

Teknologia

-

Balioak eta printzipioak

-

Ikaskuntza eta ezagutza

-

Denbora

-

Lehiakortasuna ongizatearen zerbitzura
Amaitu du esanez: "interpretazio eredu horretan guztietan pertsonak eta

harremanak daude. Kontatuko eta biziko den kontakizun bat eraiki behar duzue".
"Soluzionismoaren gizarte batean bizi gara. Argi izan behar da: "bizitzan ez dago
konponbiderik, martxan jartzen diren indarrak daude, eta martxan jartzen badituzu,
konponbideak badatoz" (Antoine Saint Exupery). Hemen gaudenok X aditu martxan
jartzen asmatzen badugu, ziur konponbidea bila dezakegula. Prozesu hau hori da,
gauzak martxan jartzea. Kontua ez da helburu bat bilatzea, prozesu bat hastea baizik".

5. Talde dinamika
Orkestraren ikertzaileak hartu du hitza, eta José Luis Larreak proposatzen
duenaren jarraipena den dinamikari buruz hitz egin du. Helburua da fokua jartzea eta
gai garrantzitsuen aldeko apustua egiten hastea. "Gero 5 minutuko atsedena hartuko
dugu, eta taldeka lan egingo duzue. Ondoren, 15 minutuz, landutakoa partekatuko
duzue".

"Aurreko bileran eskatzen zenuten gaietako bat prozesua ikustea zen. Prozesu
bat 2019ko ekainean hasi zen nolabait, eta 7 hilabeteko ziklo bat izango dugu, 7 bilera,
baina zati bat nazioarteko adituekin lan egingo da, eta beste dinamika bat izango du.
Orduan, 5 bilera bakarrik geratzen zaizkigu".
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"Ideia da egiten duguna jende gehiagorengana iristea da, sozializatuz. Talde
honen ekintzarako proposamena proiektu esperimental bat da, erabaki beharko duguna,
eta Ekonomia Sustapeneko diputatuaren taldeak aldi berean lan egingo du deliberazio
ziklikoko prozesuetan".
"Gai asko atera dira talde honetan. Lehenengo bileran Aldundiaren jarrera
planteatu zen, baita 8 adituren eta zuen ekarpena ere. Gaur José Luisek esparru bat jarri
du proposatutakoa ordenatu ahal izateko".
"Gaur egungo helburua bikoitza da, eta talde bakoitzak helburuetako bat
landuko du – fokua ezartzea – et talde honetan hausnartu eta eztabaidatu behar
dugunari buruz erabakiko du, maiatzean proiektu esperimental bat abian jarri ahal
izateko".
Lan dinamika azaldu du eta esan du amaitzeko: "egiten diren proposamenak
Ekonomia Sustapeneko diputatuaren taldeak aztertuko ditu, eta zer proposamen
aterako den aurrera erabakiko dute".
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6. Emaitzak bateratzea - Osoko bilkura
Taldearen ustez proiektu esperimentalean lehenetsi beharko litzatekeen lanaren
etorkizunari lotutako arazoaren definizioa
1. MAHAIA
-

Ahalegina

-

Garapen pertsonala / garapen profesionala

Ongizate pertsonala lanetik bereizita dago (ongizatea = erosotasuna).
2. MAHAIA
5 20 urteko tartean talentua erakartzeko, atzemateko, eusteko eta garatzeko
arazo bat izango dugu. Horretarako, balioa emango duen «lan» erakargarria sortu
behar dugu; horretarako, low cost ez den lurralde bat izaten saiatu behar dugu, baizik
eta balio erantsia fakturatuko duena. Gainera, erronka da gizarte osora iristea, eta ez
eliteko gutxiengoetara soilik.
3. MAHAIA

Lehiakortasun premia handia dago, aldaketaren abiadura oso handia da.
Eraldaketa digitalera, berdera eta abarrera egokitu behar da.
4. MAHAIA
Pertsonak enpresaren erdigunean jartzea, enpresa proiektu partekatutzat
hartuta. Enpresa humanistak, lehiakorrak/jasangarriak lortzea.
5. MAHAIA
Gipuzkoa gizarte zaharkitua da.
Ikaskuntzaren arazoa. Ez gara ikasten duen gizarte bat. Trebatzen da, baina
ikasten da? Aldatzeko eta egokitzeko ikasten duzu, zenbateraino da hori arazoa
Gipuzkoarentzat?
Lehiakortasuna, hori ere arazo bat delako Gipuzkoarentzat.
Ezin dugu arreta jarri hiru horietako bakar batean ere, baina ikaskuntzaren
beharraz hitz egin dugu. Zeharkakoa da. Beharrezkoa da ikuspegi pertsonala gehitzea
eta gizartean etengabeko ikaskuntzako dinamikak sortzea dinamikoa izan dadin.
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Demografiarekin lotutako osasunari buruz ere hitz egin genuen. Zahartzen ari
den gizarte baten arteko harremana, non osasuna ikaskuntzarekin batera sartzen den
jokoan.

Taldearen ustez arazoa konpontzearekin lotuta dauden gaiak
1. MAHAIA
-

Ahalegina//ahaleginaren kultura falta da

-

Ongizatea erosotasun gisa.

-

Lanpostuen beharren eta lan merkatuak eskaintzen duenaren arteko
distantzia. Ez bakarrik ikasketengatik, baita eskumenengatik ere.

-

Ekintzailetzaren deserosotasuna.

-

Lanbideak duintzea.

-

Lurralde hau erakargarri bihurtzea, lurralde gisa jendea hartzeko
erraztasuna.
2. MAHAIA

-

Etorkizuna ez da manufaktura arlokoa izango.

-

Lan gehiago eta enplegu gutxiago egongo da.

-

Aniztasuna eta inklusioa lantzea

-

Pertsonei zerbitzua ematean oinarritutako lana. Hurbileko enplegua.

-

Soldataz gain zentzua ematen duten enpleguak eskaintzea.

-

Gizarte proaktiboa sortzea eta haztegia egitea: jarrera ekintzailea sustatzea.
3. MAHAIA

Nola bizkortu dezakegu ikaskuntza bizitza osoan zehar? Erdigunea ikaskuntza
da, maila pertsonal batetik doana. Orain, ikasketak eta lana bereizita daude, baina
muga hori hautsi behar dugu, eta pertsonak proaktiboak izan daitezen lortu behar
dugu. Nola egiten dugu enpresen mailan ikasten duten erakundeak izatea?
Gipuzkoako ekosisteman aberastasun handia dugu, eta berrikuntza ireki horretan
enpresek ezin dute trantsizioa bakarrik egin, laguntza eta sarea behar dituzte.
Transferentzia hori ikaskuntza ere bada. Prestakuntza zentroen ustez, ikasleak ikasle
baino ez dira, baina beste ikaskuntza eredu baterantz jo behar dugu. Azken maila
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gizarte gisa da, nola bihurtzen garen ikasten duen eta ikaskuntzaren engranajea
bizkortzen duen gizarte.

Orkestraren ikertzaileak amaitutzat eman du dinamika, eta esan du egun batzuk barru
jasoko dutela dokumentua, eta horrela jaso da orkestraren sistematizazio makinak
egingo duela.

7. Saioa ixtea
Ekonomia Sustapeneko diputatuak hitza hartu du, eta eskerrak eman dizkio José
Luis Larreari, lana zehazten ari dela uste duelako, eta dagoeneko detektatu ahal izan
direlako funtsezko gai batzuk eta lotutako proiektu batzuk.
Agur esan du hurrengo saiora arte.
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8. Eranskinak
a. José Luis Larrea jaunaren aurkezpena
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b. Miren Larrearen aurkezpena – Dinamizazioa
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c. Lanerako 2. dokumentua

THINK TANK
Etorkizuneko lanari buruzko eztabaida prozesua: Lanerako 2. dokumentua
(2020ko irailaren 17a)

LEHENTASUN TEORIKOAK ETA SENTITUAK ETORKIZUNEKO LANAREN ERRONKAREN
AURREAN
1. lan dokumentuan, Gipuzkoako Foru Aldundiak lanaren etorkizunari buruz egindako
gogoetak eta Gipuzkoan gai horri buruz hausnartu duten adituek planteatutako
eztabaidarako lehentasunezko ardatzen proposamena hartu ziren abiapuntutzat.

2. lan dokumentuak esparru horretan jasotzen ditu lantaldeko parte-hartzaileen
gogoetak, irailaren 17an eztabaidatzeko agenda bat ezartzeko helburuarekin, adituen
zein parte-hartzaileen proposamenak kontuan hartuta.

Taldeko parte-hartzaile batek planteatu zuen garrantzitsua zela prozesu horretan
ematen ziren zer eta nola galderak bereiztea. Hau da ekarpenak antolatzeko erabili den
eskema. Zer galderek eztabaidak landu ditzakeen gai garrantzitsuak islatzen dituzte, eta
nola galderek, berriz, eztabaida hori egiteko modua.

Eztabaida prozesuaren zer galderak: Gipuzkoan etorkizuneko lana eta lanaren
etorkizuna1 ulertzeko eta eraikitzeko/eraldatzeko ardatz garrantzitsuak

Kontsultatutako adituek planteatutako eskemari jarraituz, lan ereduaren aldaketa baten
aurrean gauden edo ez eztabaidatzeari buruzko lehen hausnarketa bat egin daiteke.
Horrela izanez gero, ezin izango dira ulertu lanaren etorkizuna eta etorkizuneko lana
1
Parte-hartzaileetako batek bi kontzeptuak (etorkizuneko lana eta lanaren etorkizuna) bereiztu beharra
nabarmendu zuen, nahiz eta biak baliagarriak izan hausnarketa horretarako. Lan dokumentu hau
idazterakoan, biak erabili dira, ekarpenak batzuetan bati eta beste batzuetan besteari erantzuten zietela
iritzita.
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egungo parametroen arabera, eta eztabaida prozesuaren lehen urratsa izango litzateke
eredu berri potentziala zein izan daitekeen partekatzea.

Eredu aldaketa potentziala ulertzera bideratutako eztabaida
Ondoren, adituek mahai gainean jarri dituzten ezaugarriak adierazten dira, eta, jarraian,
taldean parte hartu duten pertsonen esku-hartzeen ondoriozko galderak:
a) Espazio fisikoak orain bezain erabakigarria izateari utziko dio, eta harreman
paradigma batera igaroko gara. Paradigma horretan, fisikoki urrun dauden
pertsonekin ezartzen ditugun harremanak gure ingurune hurbilean ezartzen
ditugunak bezain erabakigarriak izan daitezke.

Ba al dago Gipuzkoa estilorik lanaren etorkizunari heltzeko orduan? Zer ezaugarri ditu?
Garrantzitsua izango al da etorkizunean?

b) Lanaren funtzio soziala garrantzitsua izango da. Lana, neurri handi batean,
bizitzeko modu gisa ulertzetik, gizarteari egindako ekarpen pertsonal gisa
ulertzera igaroko da, eta pertsonek beren bizitzako ordu gutxiago emango
dituzte ordaindutako lanean (jarduera ekonomikoan, gaur egun ulertzen dugun
bezala).

Nolakoa izango da etorkizuneko gizartea?

Zein izango da etorkizunean lanaren funtzioa pertsonen bizitzan? Nola bereiziko dira
lana eta enplegua?

Zer ezaugarri izan behar ditu etorkizuneko lanak zoriontasunaren, duintasunaren eta
talde sentimenduaren iturri izan dadin?

Nola txertatu dezakegu balio aldaketa lanaren etorkizunerako trantsizioaren elementu
eraikitzaile gisa?

Zeintzuk izango dira enpleguari lotutako arazoak etorkizuneko lanaren esparruan?
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c) Enpresa eredua, akziodunak lehenestetik hainbat talderen (akziodunak,
langileak, sindikatuak, erakunde publikoak, gizarte eragileak) interesak
kontuan hartzera pasako da

Nolakoak izango dira etorkizuneko enpresak?

Nola erraztu dezakegu industriak pertsona eta haren partaidetza erdigunean jartzen
jarraitzea?

Zer esan nahi izango du pertsonengan inbertitzeak?

Nola lan egin dezakegu gaur egun emakumeak etorkizuneko lanean erabat integratuta
egon daitezen eta iraganeko lorpenak ez daitezen galdu egoera berrien testuinguruan?

Nola

integratuko

dugu

dimentsio

solidarioa

bazterkeriari/desberdintasunari

dagokionez?

Nola bermatu dezakegu etorkizunean lana kalitatezkoa eta lan baldintza duinak
bermatuko dituena izatea?

d) Lehiakortasuna pertsonen talentuaren eta konpromisoaren mende dago gero
eta gehiago, eta horiek ahalik eta gehien aprobetxatzeko kultura malguago eta
horizontalago baterantz jo behar da, arazoak konpontzean eta taldeetan
oinarritua eta konfiantzan oinarritua

Nola erakarri dezakegu talentua eta nola egin dezakegu berritzailea?

Nola egokitu daitezke dauden enpleguak jendearentzat erakargarriak izan daitezen?
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Nola hurbildu dezakegu hezkuntza prozesua lan mundua aldatzen ari den erritmo
azkarrera?

Nola integratu ditzakegu gazteak etorkizuneko lanaren edo lanaren etorkizunaren
eraikuntzan?

Lanari eragiten dioten joera handien aurrean erreakzionatzera bideratutako eztabaida
Eredu aldaketaren eztabaidarekin batera, adituek lanaren etorkizunean eta
etorkizuneko lanean eragina izango duten joera handien inguruko hausnarketak
planteatu dituzte. Horiek aurrekotik hurbilago dagoen denbora esparru batean
planteatzen dira, lan munduan dagoeneko eragina duten eta areagotuko diren prozesu
gisa.

Halaber, adituek adierazi dute joera horiek eragin desberdina izango dutela hainbat
sektore eta talde demografikotan, eta jarduera eta produktu, okupazio eta prestakuntza
eta talentu eskakizun berriak sortuko dituztela. Garrantzitsua izango da ulertzea inpaktu
horiek nola eragin diezaioketen Gipuzkoako lanari.

Aipatutako lau joera nagusiak parte-hartzaileen esku-hartzeetatik eratorritako galderak
taldekatzeko erabili dira:

a) Digitalizazioa eta automatizazioa
Nola planteatu behar da telelana lan baldintza duinak bermatzeko?
Zein izango da teknologiaren zeregina etorkizuneko lanean?

b) Ingurumenaren jasangarritasuna
Ekonomia berdea eta jasangarritasunaren erronka aipatu baziren ere, memorian ez da
jaso gai horri buruzko argudiorik.

c) Globalizazioa

30

Globalizazioa egungo testuinguruaren elementu gisa aipatu bazen ere, memorian ez da
jaso gai horri buruzko argudiorik.

d) Demografia (zahartzea eta migrazioak)
Nola egin diezaiokegu aurre erronka demografikoari? (zahartzea / migrazioak)

Eztabaida prozesuaren nola galderak:

Galdera hauek taldean parte hartzen duten pertsonen esku-hartzeetatik eratorritakoak
dira:

Nola lan egin behar dugu eztabaida horren emaitzak txostenetan bakarrik geratu ez
daitezen?

Nola lagundu dezakete administrazio publikoak eta gizarte zibilak etorkizuneko lanaren
erronkari aurre egiteko?

Nola sortu ditzakegu aldaketarako gaitasunak/jarrerak?

Nola sortu dezakegu ekintzara bideratuko gaituen elkarrizketa eraldatzaile bat?
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d. Dinamikaren txantiloia

THINK TANK
LANAREN ETORKIZUNARI BURUZKO EZTABAIDA TALDEA
TALDE DINAMIKA 2020ko irailaren 17a

Taldearen ustez proiektu esperimentalean lehenetsi beharko litzatekeen lanaren
etorkizunari lotutako arazoaren definizioa

Taldearen ustez arazoa konpontzearekin lotuta dauden gaiak
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Data

Eztabaidarako gaia/erronka

Urriak 15
Azaroak 19

–- nazioarteko adituen ekitaldia ---

Abenduaren 17a
Urtarrila
Otsaila

–- nazioarteko adituen ekitaldia ---

Martxoa
Apirila
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e. Lantaldeen irudiak
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