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ZERGATIK PARTE-HARTZE PROZESU BAT



Gure gain hartzen dugu, lehen pertsonan, giza eskubideei buruzko politikak eta erabaki
publiko hobeak hartzen laguntzen duten plangintzak prestatzearekin lotutako parte-hartze
prozesuak eta topaketarako eta eztabaidarako espazioak bideratzea eta sustatzea.



Ikuspegi eta sentsibilitate desberdinak txertatu nahi ditugu eta, horregatik, Gipuzkoako
errealitatea hobekien ezagutzen dutenei entzun nahi diegu.



Jakitun gara Gipuzkoan giza eskubideei eta aniztasunari lotutako eragileen mapa osatzen
duten pertsonen artean metatutako ezagutzaz eta esperientziaz.



«Aniztasuneko II. Foru Plana. Eskubide Berdintasuna» planean parte hartzea, zertaz ari
gara? Zeintzuk dira gure itxaropenak? eta «jokoaren arauak» adieraztea.



Orain, egindako lanaren ebaluazioari eta «Aniztasuneko II. Foru Plana. Eskubide
Berdintasuna» planaren zirriborroari buruzko eztabaida publikoa irekiko dugu. Ekarpen
guztiak dira baliotsuak.



Asmo handiko eztabaida planteatzen dugu, baina baita gure errealitatera eta
baliabideetara egokitua ere.

GIZA ESKUBIDEETAKO ETA KULTURA
DEMOKRATIKOKO ZUZENDARITZAREN ROLA

LOTZAILEA-BIDERATZAILEASUSTATZAILEA
ESTRATEGIA, KONPLEXUTASUNAREN KOORDINAZIOA ETA
ERAGILE UGARIREN ARTEKO ELKARRIZKETA BULTZATZEN DITU
(ROL LOTZAILEA)

ZERGATIK PARTE-HARTZE PROZESU BAT
PARTE-HARTZEAREN HELBURUAK
EZAGUTZEA

BITARTEKARI IZATEA

IKUSPEGIA SORTZEA
LANKIDETZAN ARITZEA
KONBENTZITZEA ETA
HUNKITZEA

Lurraldeko eragile taldeen nahiak eta gaitasunak ezagutzea, entzutea eta
ulertzea. Elkarrizketarako espazioak bultzatzea, diskurtso guztiak ezagutu
ahal izateko.
Jarrerak eta interesak identifikatzea, indarrak orekatzea, taldeen interes
legitimoak modu eraikitzailean egituratzeko alternatibak sortzea.
Etorkizuneko ikuspegi partekatua eta integratua sortzea, giza eskubideen
eta aniztasunaren kudeaketaren arloko erronken aurrean.
Aliantzak
sortzen
laguntzea
aldaketak
bultzatzeko.
Eragileekin
komunikatzeko bide garden, arin eta egonkorrak ezartzea sustatzea.
Balioak azaltzea eta komunikatzea, kultura demokratikoa sortzea.

PARTE-HARTZE PROZESUA ARAUTZEN DUEN ESPARRUA

NAZIOARTEKO ESPARRUA
•
•
•

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, 21.1 artikulua
Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna, 25.a artikulua
Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutuna, 11, 12, 23, 25, 26 eta 41 artikuluak.

EUROPAKO ESPARRUA
•
Espainiako Konstituzioa, 9.2, 23.1 y 105 artikuluak.
•
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena, 1.1, 71, y 72 artikuluak
•
2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, toki erakundeen antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoaren Erregelamendua
onartzen duena, 128, 129, 130, 131, 132 eta 133 artikuluak.
•
57/2003 Legea, abenduaren 16koa, Tokiko Gobernua Modernizatzeko Neurriei buruzkoa. Parte-hartzea sustatzeko gutxieneko estandar batzuk
ezartzen ditu.

ESPARRU AUTONOMIKOA
•
Euskal Herriko Autonomia Estatutua, 9.2 artikulua: Euskal Herriko politika, ekonomia, kultura eta gizarte alorretako bizitzan herritar guztien
parte-hartzea erraztuko da.

GIPUZKOAKO LURRALDE ESPARRUA
•

1/2010 Foru Araua, uztailaren 8koa, herritarren partaidetzari buruzkoa.

PROZESU HONEN HELBURUAK
HELBURU OROKORRA:GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ERAGILE GUZTIEN
ARTEKO AKORDIOA SUSTATZEA, «ANIZTASUNEKO II. FORU PLANA. ESKUBIDE
BERDINTASUNA» PLANAREN INGURUAN, FORU ERAKUNDEAK SUSTATUTAKO
PARTAIDETZA PROZESU BATEN BIDEZ.
Espezifikoa 1.1

Diputatuen Kontseiluan berrestea «Aniztasuneko II. Foru Plana. Eskubide
Berdintasuna» plana sustatu eta babestuko duen akordioa

Espezifikoa 1.2

II. Planaren Partaidetza Publikoaren Prozesua artikulatzea, ezagutzera emanez eta
barneko eta kanpoko foru eragileen ikuspegia txertatuz. Eragileen mapa.

Espezifikoa 1.3

II. Plana lurraldeko eragile nagusien artean sozializatzea, modu adostuan,
legitimatuan eta parte-hartzailean garatu ahal izateko.

Espezifikoa 1.4

Giza eskubideen eta aniztasunaren kudeaketaren lurralde esparruan, koordinazioa
sustatzea, maila anitzeko gobernuaren eta administrazioaren barruan, lankidetzazko
gobernantzaren kontzeptua benetan gauzatzeko, plana eraginkortasunez garatzen
dela bermatuz.

Espezifikoa 1.5

Parte-hartze prozesuaren kronograma eta egutegia antolatzea.

Espezifikoa 1.6

Eragile guztien arteko koordinazioa sustatzea II. Planean jasotako lerro
estrategikoak garatzerakoan, foru ekintza handiagotzea lortzeko eta, oro har, giza
eskubideen eta aniztasunaren inguruan batera jarduteko, GJHekin ere bat etorriz.

PROZESUAREN FASEAK
informazioa

EKAINA

kontraste

itzultzea

IRAILA

AZAROA

INFORMAZIO FASEAREN HELBURUAK
Informazio fase honekin lortu nahi ditugun hiru helburuak
 II. Planaren garapenaren testuingurua azaltzea, egindako ebaluazioaren emaitzak aurkeztuz

 Eztabaida prozesuaren hasieraren berri ematea eta eragileen mapa osatzea.
 Beharren, pertzepzioen, erronka berrien eta abarren hasierako txanda bat irekitzea.

 II. Plana egiteko eragileak koordinatzea (udalerri-eskualde maila; elkarteen eta kanpoko
eragile garrantzitsuen maila; barneko foru maila)

GAINERA:


1.- Nork deitzen du parte hartzera, eta zer partaidetza irizpide jarraitzen ditugu?



2.- Nor deitu ditugu? Eragileen mapa eta hasierako rola.



3.- Nola har dezakegu parte eta nola lor dezakegu informazioa?



4.- Zer dakar eragileen parte-hartzeak eta nola hartuko dugu kontuan?...



5.- Eztabaidarako dokumentazio osagarria.

1.- Nork deitzen du parte hartzera, eta zer partaidetza
irizpide jarraitzen ditugu?
SUSTATZAILEA: Gipuzkoako Foru Aldundiko Diputatu Nagusiaren Alorra, Giza Eskubideetako
eta Kultura Demokratikoko Zuzendaritza Nagusiaren bitartez.
PARTAIDETZA IRIZPIDEAK:
ERABAKI HOBEAK

-Diagnostiko hobeak
-Proposamen hobeak
-Ad hoc irtenbideak
-Irtenbide bidezkoagoak

Parte-hartze
aktiboa

Kontsulta
ERRAZAGO APLIKA
DAITEZKEEN
IRTENBIDEAK

-Erabakiak hobeto ulertzea
-Laguntza eta baliabide gehiago
-Ikasten duen jendea, aldatu egiten
dena
-Gizarte antolaketa indartzea
-Kide eta erantzule sentitzea

Informazio
emate
aktiboa

1.- Nork deitzen du parte hartzera, eta zer partaidetza
irizpide jarraitzen ditugu?


Hasiera batean, EGITURAZKO PARTE-HARTZE irizpideak aplikatuko dira. Hori horrela,
kopuruari baino, lehentasuna emango zaio arlo honetan eskumena duten eta gaiaren
inguruan erantzukizuna duten eragileen parte-hartzeari. ZABALTZE MAILA MISTO
batekin osatuko da, webgunearen bidez (edozein herritar) eta saio itxien bidez (eragile
eskudunak eta arduradunak).
ALDERDI
OROKORRAK:
Giza
Eskubideetako
eta
Kultura
Demokratikoko
Zuzendaritza
Nagusiak bere gain hartzen ditu
diseinua,
kudeaketa
eta
dinamizazioa, eta partaidetzako
berariazko
plangintza
bat
bideratzen
du.
Horizontaltasunaren,
koordinazioaren eta baliabideen
ekonomiaren irizpideak kontuan
hartuta, lehendik dauden parte
hartzeko
espazioak
horiek
garatzeko plataforma izango dira,
bikoiztasunak edo eragileen arteko
lehia saihestuz.

ALDUNDI
BARRUKO
ALDERDIAK: «Aniztasuneko II.
Foru
Plana.
Eskubide
Berdintasuna» planak barneko
kontraste
prozesu
bati
jarraituko
dio
foru
erakundearen
barruan,
dagozkion
departamentuen
eremu tekniko eta politikoan.
Diputatuen Kontseiluan eta
Gipuzkoako Batzar Nagusietan
aurkezpena egingo da.

MAILA
ANITZEKO
GOBERNUAREN
ALDERDIAK: Alderdi honen
helburu
nagusia
da
gobernu, administrazio eta
herritar
eskala
desberdinen artean ahalik
eta
koherentzia
eta
koordinazio
handiena
lortzea.

2.- Nor deitu ditugu?
Eragileen mapa eta hasierako rola.
PARTE-HARTZE PUBLIKOKO
PROZESUA
TALDE SUSTATZAILEA-ALDERDI
OROKORRAK
GIZA ESKUBIDEETAKO
ETA KULTURA
DEMOKRATIKOKO
ZUZENDARITZA
NAGUSIA
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KOMUNIKAZIO ETA ZABALKUNDE
PLANA
ALDUNDI BARRUKO ALDERDIAK

MAILA ANITZEKO GOBERNUAREN
ALDERDIAK (ALDUNDIAZ KANPOKOAK)

GIPUZKOAKO
BATZAR NAGUSIAK
DIPUTATUEN
KONTSEILUA
FORU
DEPARTAMENTUAK
POLITIKARIAK/TEKNIK
ARIAK

Eraberean
SAREA
(Ijitoen
Kontseilua)

ADOS
BERDIN
(sos)
GG.EE.
Katedra
UPV/EHU

Biltzen

BAKETIK

ESKURA

UNESKO
ETXEA

BEGIRUNE

HERRITARRAK
BESTE
BATZUK
BESTE
BATZUK

BESTE
BATZUK
BESTE
BATZUK

BESTE
BATZUK

Lagundu dezakezue,
gainera
- Zuen entitateen barruan
eztabaidatzen baduzue!

Eta
parte-hartze
prozesua beste erakunde
batzuetan
zabaltzen
baduzue!

3.- Nola har dezakegu parte eta nola lor dezakegu informazioa?
Prozesuaren egitura
KONTRASTE SAIOA

DATA

KONTRASTE SAIOA 1

ekaina

KONTRASTE SAIOA 2

iraila

ITZULERA.

azaroa

GAIAK
ebaluaketa/beharrak/erronka berriak
Ekintza planaren zirriborroa
Proposamenen irizpide anitzen azterketa eta
behin betiko dokumentuari atxikipena.

Kontraste fasean, ekintza estrategikoaren dokumentua aztertuko da eta parte
hartzeko espazioetan jasotako proposamenak «Aniztasuneko II. Foru Plana. Eskubide
Berdintasuna» planean jaso eta txertatuko dira, irizpide anitzeko azterketa egin
ondoren. Talde sustatzaileak (Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko
Zuzendaritza Nagusia) alternatiben emaitzei buruzko txosten baten berri emango die
parte hartzen duten eragileei, eta emaitza horien zergatia arrazoituko du azken
fasean eta horren itzultze saioan.

3.- Nola har dezakegu parte eta nola lor dezakegu informazioa?
Nola parte har daiteke hobeto aktiboki

Saio itxia: Gonbidapena jaso ondoren, bertaratuko
naizela baieztatu eta nire datuak posta elektronikoz
berretsiko ditut.
2. Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko
Zuzendaritza Nagusiak saioen ordutegien eta
lekuaren deialdiaren gogorarazpena bidaliko du.
3. Aldez aurretik, fase bakoitzari
dokumentazioa bidaliko balitz irakurri.

dagokion

4. Saioetarako, kontraste aberatsago bat izateko gai
edo atal interesgarrienak aukeratu.

Beste zalantza batzuk, informazioa, dokumentazioa
eta izen-ematea hemen:
•Telefonoa: 943112140-688881900
• E-maila: aniztasuna@baketik.org

5. Saio bakoitzean aktiboki parte hartu.
adieraziz: Gaia: Aniztasuneko II. Foru Plana. Eskubide
Berdintasuna, izena, erakundea/partikularra,
telefonoa eta e-maila

3.- Nola har dezakegu parte eta nola lor dezakegu informazioa?
Eta saio batera joaterik ez badut…

Eta parte hartu nahi badut
baina ezin badut saioetara
joan?
Eta saioaren ondoren nire
ekarpena osatu nahi badut?

ON LINE PARTE HARTU
aniztasuna@baketik.org

3.- Nola har dezakegu parte eta nola lor dezakegu informazioa?
Eta saio batera joaterik ez badut…

ON LINE
Ekainaren 3tik 30ra IREKITA
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/gizaeskubideak
aniztasuna@baketik.org

EKARPENAK ETA IRADOKIZUNAK:
Adierazi, mesedez, zer ekarpen egin nahi diozun II.
Planaren zirriborroari, eta berariaz adierazi zein atal
eta/edo epigraferi egin nahi diozun erreferentzia
(adibidez: X.X.-Prestakuntza esparrua).

3.- Nola har dezakegu parte eta nola lor dezakegu informazioa?
Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko
Zuzendaritza Nagusiaren web orriaren bidez
http://www.gipuzkoa.eus/es/web/gizaeskubideak
Giza EskubideakAniztasuneko II. Foru Plana. Eskubide
Berdintasuna-PARTE-HARTZE PROZESUA
Prozesuaren webgunea zabalik dago Giza Eskubideen
Atarian, eta eguneratzen joango da
 Parte hartzeko behar den dokumentazioa kontsultatu:
Eragileen mapa, faseak, saioak, gai zerrenda,
zirriborroa…
 Webgunean gardentasunez argitaratuko diren lansaio
bakoitzaren aktak eskuratu.

3.- Nola har dezakegu parte eta nola lor dezakegu informazioa?
Sare sozialen bidez

Saioen, eztabaidatutako gaien, argazkien,
akten argitalpenaren, emaitzen eta abarren
berri emango da.
Jarrai iezaguzu #Aniztasuneko II. Foru Plana.
Eskubide Berdintasuna planaren bidez

4.- Zer dakar eragileen parte-hartzeak
eta nola hartuko dugu kontuan? ITZULTZE FASEA


«Aniztasuneko II. Plana. Eskubide Berdintasuna» planari buruzko eztabaida
publikoa erraztea, Giza Eskubideetako eta Kultura Demokratikoko Zuzendaritza
Nagusiak egindako dokumentuaren zirriborroaren bidez. Zirriborro hori irekita
dago eztabaidatzeko eta ekarpenak egiteko interesa duten pertsona guztientzat.



Inplikatutako eragile nagusiei eta herritarrei irekitako KONTRASTE PROZESU bat
antolatzea.



Parte-hartze prozesua bermatzea, partaidetzazko emaitzek giza eskubideen eta
foru aniztasunaren plangintzarekin eta prozesuaren GARDENTASUNAREKIN duten
LOTURA indartuz.



ITZULTZE SAIO bat izatea, parte-hartzaileek beren ekarpenen baliozkotasuna eta
azken dokumentuari KONTUAK EMATEKO irizpideen bidez nola tributatu dioten
egiaztatzeko.

EBALUAZIOA ETA JARRAIPENA


Parte-hartze prozesuaren ebaluazio teknikoa.



Parte-hartzaileen ebaluazioa.



Prozesua sistematizatzea, hura berrikusteko eta haren jarraipena egiteko irizpideak ezarriz,
bai eta jarraitu beharreko hurrengo urratsak ere.



Parte hartzearen emaitzak Diputatuen Kontseiluari eta Gipuzkoako Batzar Nagusiei aurkeztuko
zaizkie.



II. Planean egin daitezkeen beste aldaketa batzuk eta 2024an hura berrikusteko eta jarraipena
egiteko irizpideak txertatzea.

Informazioaren hornidura aktiboaren irizpideari jarraituz, parte-hartze prozesuak komunikazio eta
zabalkunde plan propio bat izango du, kalitatezko parte-hartze materiala bermatzeko.

