1. KOLABORATORIOAK ETA HORIEN TESTUINGURUA
Herritarren Partaidetzako eta Gizartea Ahalduntzeko Alorraren
babesean -lehenago, Herritarren Partaidetza, Berdintasuna eta
Gizarte Ahalduntzea- sortu da KoLaboratorioak, 2017ko urrian
udal-berrantolaketa
gauzatu
ondoren.
Herritarren
eta
Administrazioaren arteko elkarrizketa-kanalak eskaintzea bilatzen du
proiektuak, baita bien arteko konfiantza-erlazioak sortzea eta
sendotzea ere. Horretarako, bost gune planteatzen dira:
-

Lankidetza publiko-Soziala.
Herritarren partaidetzako guneak.
Komunikazioa eta teknologia.
Gizarte-ehunaren azterketa.
Ebaluazioa, gardentasuna, trazabilitatea eta kontuak ematea.

Horietako bakoitzak modu autonomoan funtzionatzen du, eta gai
zehatza dauka, baina esparru eta logika berberak partekatzen dituzte,
hots, honako hauek: “esperientzia eta ikuspuntu desberdinak
dituzten pertsonen arteko elkarrizketa- eta topaketa-guneak”
sortzea, “errealitatearen azterketaren, hausnarketaren eta eraikuntza
kolektiborako dinamiken bidez, ikaskuntzak sortzeko eta
lankidetzatik emaitza berritzaileak lortzeko”, udalaren web orrian
bertan islatzen den bezala.
Aradia Kooperatiba, Parte Hartuz-en laguntzarekin batera,
“Ebaluazioa, Gardentasuna, Trazabilitatea eta Kontuak Ematea”
KoLaboratorioaz arduratu da. Dinamizazioaz, zehazki, Delicia
Aguado-Peláez eta Patricia Martínez-García arduratu dira,
entitatearen kide sortzaileak. Ikus-entzunezko Komunikazioan eta
Zientzia Politiketan Doktoreak dira, hurrenez hurren, eta politika
publikoen, partaidetzaren, feminismoaren eta komunikabideen
arloan ikertzen eta prestakuntza ematen dute. Sakontze demokratiko
inklusiboarekiko interes- eta konpromiso-egitura horretatik sortu da
Aradia.
Informazio
gehiago
hemen:
https://www.aradiacooperativa.org/

Entitate hornitzailea aurkeztu ondoren, Herritarren
Partaidetzako Alorretik sortu zen enkargua, eta alor horretatik
inbertitzen ari dira esfortzuak, demokrazia parte hartzailearen
sistema
sendoa
garatzeko.
Horretarako,
Demokrazia
Partizipatiboaren Tokiko Behatokia (DPTB) sortu da, “topaketarako
gune bat, udalerriko partaidetza-esperientziak aztertu, eztabaidatu,
proposatu eta horien jarraipen partekatua egiteko”. Funtzioen
artean, honako hauek nabarmentzen dira:
- Iruñeko partaidetzaren esparrua eta praktika partekatuak
sortzea.
- Ebaluazio-sistemak ezartzea, kalitate-irizpideak definitzea eta
udaleko partaidetzaren garapena hobetuko duten jarduketak
proposatzea.
- Sortutako azterlanak eta txostenak zabaltzea eta beste leku
batzuetako esperientzia parte hartzaileak eta horien ahalmenak
ezagutzea.
Ikusten denez, Iruñean martxan jartzen diren politika parte
hartzaileen kontrolaz, jarraipenaz eta ikuskapenaz arduratzen da
organismo hau. “Ebaluazioa, Gardentasuna, Trazabilitatea eta
Kontuak Ematea” KoLaboratorioan hausnartu nahi diren zereginak.
KoLaboratorioari izena ematen dioten kontzeptu horiek gunearen
helburua laburbiltzen dute: kalitatezko partaidetza bermatzen duten
parametroei, instituzioen kudeaketarekin eta erabakiak hartzearekin
loturiko prozesuen eraldaketari eta Administrazioko ateak irekitzeko
beharrari buruzko hausnarketa lantzea.
Jarraian, KoLaboratorioaren aurkezpen-post-a aurkezten dugu,
prozesu honen bidez bilatzen zenaren inguruko asmo-aitorpena,
alegia:

ONGIETORRI-POSTA:
EBALUAZIOA, PARTAIDETZA DEMOKRATIKORAKO KALITATE-TRESNA GISA
Gure haurtzarotik, “ebaluazio” hitza gure ekintzak epaituak izateko beldurrarekin lotzen
ikasten dugu. Eta ez zentzu positiboan. Mesfidantza hori transmititu egiten da, bizitza
publikoari eragiten dio, eta axolagabekeria bilakatzen da, instituzioetan gauzatzen ditugun
ekintzen kontrolari dagokionez. Zergatik ez dugu ideia hori iraultzen eta horren ahalmen
guztia aprobetxatzen politika publikoen (parte hartzaileen) kalitate demokratikoa
areagotzeko?
Pentsa dezagun ebaluazioa gure inguruko partaidetza-esperientzien etekina balioesteko
erreminta izan daitekeela, gizarte-aldaketarako funtsezkotzat jo ditugun helburuen arabera.
Zeregin horri lehentasuna ematen zaio, praktika horiek udal-eremuan zenbateraino finkatu
eta hedatu diren kontuan hartuz. Iruñeko Udala ez da joera horretatik kanpo geratzen.
Zentzu horretan, erabakiak hartzeko prozesuaren baitan sartu dira herritarrak, instituzioen
lanarekiko gaitzuste, kezka eta mesfidantza geroz eta handiagoari erantzuna emateko. Hau
da, demokraziaren ideian sakontzen da, gobernagarritasunaren krisia gainditzeko. Eta
ikerketek eta azterlan teoriko eta praktikoek erakusten digutenez, erabaki-egituren irekierak
eraginkortasun eta efizientzia gehiago dakarzkio erabakiak hartzeko prozesuari,
administrazioaren legitimotasuna eta hurbiltasuna areagotzen ditu, gizarte-kapitala
indartzen du eta desberdintasunak ahultzen ditu. Beste hitz batzuetan, agoraren
biziberritzeaz hitz egin dezakegu. Hala ere, nola ziurtatu dezakegu ahalegin hori
arrakastatsua izango dela?
Ebaluazioa da horretarako gakoa. Prozesu konplexua da, eta, pixkanaka-pixkanaka,
partaidetza lantzen eta ikertzen dugunon arreta irabazi du. Prozesu bizia da, etengabe
eraikitzen ari dena, aldagai, adierazle eta irizpideen eta testuinguruaren arteko elkarrizketa
jarraituaren bidez. Izan ere, zertan jartzen dugu arreta gure gune parte hartzaileetan kalitate
demokratikoaren printzipioak ezartzeko? Nola egiazta dezakegu proposatutako helburuak
metodo egokien bitartez lortu ditugula? Nola berma dezakegu gure ekintzen inpaktuak ez
dituela erreproduzitzen ordezkapen-mekanismo tradizionalen bazterketak? Galdera horiek
guztiak -eta beste asko- ebaluazioaren auzira itzultzen dira, ekintza instituzionalaren kontu
ematea sustatzeko gako gisa.
Galdera ugariek “ebaluatu” hitzaren konplexutasuna islatzen dute. Eraikuntza kolektibotik
landu behar da konplexutasun hori, oinarriak ezartzeko eta, partaidetza-politika publikoei
dagokienez, zer, nola, zergatik eta zertarako neurtu behar den adosteko. Irekitzen diren
aukerak? KoLaboratorioaren izanak berak jasotzen ditu: “Gardentasuna, trazabilitatea eta
kontuak ematea”. Hitzok zera adierazten dute: erabaki-katearen baitako herritarren
kontrola, komunikazioa, inklusioa eta konfiantza.

2. EBALUAZIOAREN KOLABORATORIOA. SAIOEN GARAPENA
Bere homologoek baino logika teknikoagoarekin, egutegi eta
dinamika bereiziak izan ditu “Ebaluazioa, Gardentasuna,
Trazabilitatea eta Kontuak Ematea” KoLaboratorioak. Lau saio egin
dira, hilabetean bat, otsailaren 8tik maiatzaren 10era bitartean,
hasierako asmoa baitzen OLDPren bilerekin bat egin zezala, Arloak
berak hala eskatuta. Ordutegia ere azaltzen du horrek, hots,
13.00etatik 15.00etara, tarte berezia baita saio parte hartzaile bat
egiteko. Hala ere, partaidetzan espezializatutako pertsona teknikoak,
nagusiki, biltzeko helburua bete zuen.
Azken
esaldi
horrek
bertaratutako
pertsonen
homogeneotasuna uzten du agerian, guztiak ere Udalarekin,
Unibertsitatearekin eta elkarte profesionalekin -partaidetza, gai
sozialak- lotura baitzuten. Lehen eta bigarren saioetan, aldi berean
beste KoLaboratorio batzuk egin ziren arren, jende gehiago
bertaratu zen -eta, horrekin batera, heterogeneotasun handiagoa
egon zen-. Hala ere, hirugarren eta laugarren saioetan, partaide
kopurua murriztu zenez, espazioa gehiago homogeneizatu zen. 1.
taulan, saioen, partaideen eta edukien arteko lotura aurkezten da.
1. TAULA: SAIOEN GARAPENA

(KONDESTABLE CIVIVOXA, 13.00-15.00)

SAIOAK

PARTE-

EDUKIAK

HARTZAI
LEAK

1S
(2018/02/08):
“Lan-esparru komuna
sortzen”
2S
(2018/03/01):
“Neurketarako
saiakera kolektiboa (I):
koordinazioa
eta
gaia”.
3S
(2018/04/12):
“Neurketarako
saiakera
kolektiboa
(II): parte hartzaileak
eta
partaidetzametodoa”.
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4S
(2018/05/10):
“Partaidetzaren

8

12

8

Ebaluaziorako
garrantzitsutzat
jotzen diren irizpideen definizioa
eta hautaketa.
Kalitate-adierazleei
buruzko
sorkuntza kolektiboa, helburuen
formulazioaren
kalitatea
eta
partaidetzaren garrantzia neurtzeko.
Partaideen eta parte hartzeko
moduen inguruko hausnarketa:
Nola
ebaluatzen
ditugu
irisgarritasuna,
inklusibitatea,
informazioaren
kalitatea,
partaidetza-gradua eta erabilitako
metodoak?
Partaidetzaren
emaitzen
eta
inpaktuen neurketari buruzko

ondorioak balioesten”.

elkarrizketa kolektiboa.
KoLaboratorioaren
indibiduala.

ebaluazio

2.1. IBILBIDEA, SAIOZ SAIO
Ebaluazioan pentsatzean, helburu zigortzailea duen jarduketa zail eta
konplexu baten irudia proiektatu ohi da. KoLaboratorioaren helburu
nagusia, beraz, hau izan zen: edukiak arintzea -eta ez, sinplifikatzea-,
zenbait gai antolatzea eta lehenestea eta nozio zabalak lantzen utziko
zuten dinamikak sortzea, besteak beste, ebaluazioa, gardentasuna,
trazabilitatea eta kontuak ematea.
Horretarako, Demokrazia Parte Hartzailearen Nazioarteko
Behatokiaren babesean (aurrerantzean, DPHNB) egindako
materialak aprobetxatu ziren. Batez ere, Guía Práctica de Evaluación de
los Procesos Participativos gida (Prozesu parte hartzaileen ebaluaziorako gida
praktikoa), Red CIMAS sareak egindakoa (2006), eta Marc Parés-ek
2009an koordinatutako bilduma: Participación y calidad democrática.
Evaluando las nuevas formas de democracia participativa (Partaidetza eta
kalitate demokratikoa. Demokrazia parte hartzailearen forma berriak
ebaluatzen). Lan horietan planteatzen diren irizpideek oinarrizko
informazioa eta kategorizazioa eman zuten Iruñeko Kondestable
Civivoxeko KoLaboratorioan horien gainean zortzi orduz lan
egiteko.
1. saioa: “Lan-esparru komuna sortzen” (2018/02/08).
Lehen jardunaldi honetan, ebaluazioaren kontzeptua, hori gidatzen
duten helburuak eta printzipioak eta gardentasunarekin,
trazabilitatearekin eta kontuak ematearekin duen lotura azaldu ziren.
Bertaratutako pertsonek beren burua aurkeztu zuten, eta beren
partaidetzaren zergatiak azaldu zituzten, batez ere, udalerriarekiko
eta bertan egiten diren politika parte hartzaileen kalitatebermearekiko konpromisoaren eta kezkaren inguruan.

Aurkezpenak egin ondoren, irizpideak lehenesteko tailer dei
daitekeen ekintza garatu zen. Bertan, irizpide garrantzitsuenak
iruditzen zaizkienak identifikatu zituzten parte hartzaileek, hurrengo
saioetan sakontzeko. Aipatu den bezala, DPHNBk eskainitako bost
dimentsioekin lan egin zen, prozesu parte hartzaileak ebaluatzeko:

Denbora dela-eta, bost dimentsioetako lau landu ziren -bosgarrena,
partaidetzaren ondorioei buruzkoa, azken egunean berrartu zen-.
Hau da:
1. Koordinazioa. Nondik sortzen da eta nola kudeatzen da
partaidetzaren eskaria.
2. Nork parte hartzen duen:
pertsona bakoitzaren profila
eta profil kolektiboak.
3. Gaiak: zer parte hartzen
den.
4. Nola parte hartzen den:
erabiltzen diren metodoak.
Hautaketa hori egiteko helburuarekin, talde txikietan lan egin zen
dimentsio desberdinen eta horien edukien inguruan hitz egiteko, eta

garrantzitsuenak diruditen horiek puntuatu ziren. Bateratze-lana
egitean, botoak arrazoitu eta taldean eztabaidatu ziren.

Irudian
ikusten
denez,
helburuen
formulazioarekin,
irisgarritasunarekin, informazio-kalitatearekin eta garrantziarekin
loturiko irizpideak hautatu ziren, eta aurrerago, horien eztabaidaedukietan sakondu genuen.
2. saioa: “Neurketarako saiakera kolektiboa (I): koordinazioa
eta gaia” (2018/03/01).
Bigarren jardunaldiari hasiera emateko, adierazle gisa zer ulertzen
dugun eta horrek zer ezaugarri izan beharko lituzkeen definitu
genuen, landuko diren bi irizpide hauen kalitatea zehatzago nola
neurtu pentsatzeko helburuarekin: helburuak eta garrantzia.
Horretarako, talde txikietan lan egin zen berriz. Lehenik, bi
partaidetza-esperientziaren helburuen formulazioaren inguruan

hausnartu zen: espazio formalaren adibide bat -X hiriko Emakume
Kontseilua- eta toki zehaztugabe bateko prozesu parte hartzailea.

Bigarrenik, partaidetzaren gaiaren garrantzia ebaluatzeko orduan
garrantzitsutzat zer jotzen duten eztabaidatu zuten taldeek, eta,
jarraian, horien hausnarketak bildu genituen.
3. saioa: “Neurketarako saiakera kolektiboa (II): parte
hartzaileak eta partaidetza-metodoa”.
Jardunaldi honetan, partaideak eta parte hartzeko moduak lantzea
bilatzen zen. Bi dimentsio horiei dagokienez, lehen saioko
puntuazioak berdinduago egon ziren. Hala, honako hauek landu
ziren: irisgarritasun-irizpideak -parte hartzeko aukeren parekatzea-;
inklusibotasuna -partaideen aniztasuna-; informazioaren kalitatea

-nola gauzatzen da komunikazioa-; intzidentzia-maila -erabakiak
hartzeko prozesuaren baitako funtzioa-; eta metodoak -hausnarketa
dinamizatzeko teknikak-.
Kontu horiek guztiak lantzeko, Ebaluazio Tribial gisako bat
egin zen da, zoriak adieraz zezan zer galderei erantzun behar zitzaien
-betiere horien guztien arteko erlazioa kontuan hartuz-.

Talde bakar batean lan egin zen -partaide kopurua murritzagoa
baitzen-, eta dadoek erabaki zuten honako galdera hauek erantzun
behar zituztela -erantzunak taula orokor batean sistematizatu ziren
hausnarketa kolektiboa egiteko-:
- Zer pentsatzen duzue esaldi honen inguruan? “Gai
konplexuak termino teknikoen bidez azaldu behar dira eta,
beraz, parte hartu nahi dutenek erritmoa jarraitzeko gai izan
behar dute?”
- Zein oztopo topatzen dira parte hartzerakoan?
- Mekanismorik egon behar al du kolektibo jakin batzuen
partaidetza lehenesteko?

- Garrantzitsua al da espazio bateko agenda derrigorrean
publikoa izatea eta hori betetzea?
- Hasieratik ziurtatu behar al da partaidetza, edo, adibidez,
partaidetzan oinarrituz zerbait itzultzen denean, esperientzia
parte hartzailea ona izan dela pentsa al daiteke?
- Gutxienekoen akordio bat egon behar al du inplikatutako
eragileen artean? Eta nola neurtuko litzateke?
- Nola neurtuko zenukete parte hartzaile guztiak aintzat hartu al
diren?
- Diagnostikoetan parte hartu behar al da?
- Elkarteetako kide ez diren herritarren partaidetza erraztea
kalitate-adierazle al da?

4. saioa: “Partaidetzaren ondorioak balioesten” (2018/05/10).
Azken jardunaldi honetan, emaitzen kalitatea eta partaidetzaren
inpaktuak nola neurtu landu genuen. Horretarako, Phillips 66
teknikaren bertsio minitzat jo daitekeena planteatu zen, gaiaren
zabaltasuna landu ahal izateko.

Lau kartoi mehe eskaini ziren, binaka zatituak, ondorio
hautemangarriak eta hautemanezinak bereiziz. Lehenengoen artean,
benetako emaitzen -hots, planteatutako helburuekin loturiko
emaitzen- kalitateari dagozkion ondorioak daude, baita jarraipenari
eta itzultzeari dagozkienak ere -emaitzen monitorizazioa eta
entrega-. Bigarrenen artean, kultura politiko parte hartzailearen
garapenari eta sareen sendotzeari dagozkion kontuak barne hartzen
dira -herritarren inplikazio handiagoa eta gizarte-ehuna sendotzea-,
baita ahalduntzea ere -botere-erlazioen aldaketak maila indibidualean
eta kolektiboan-.
Bikoteek -edo hirukoteek- beren hausnarketak bildu zituzten
kartoi mehe bakoitzean (10 minuturo txandakatu ziren), taldekideen
ekarpenekin idatzizko elkarrizketa bat abiatu ahal izateko. Saioaren
amaieran, kartoi mehe bakoitza irakurri eta taldean eztabaidatu
genuen, aurrerago sortu eta berrartuko diren zenbait eztabaida
zehaztu eta horietan sakontzeko.

3. KOLABORATORIOAREN EDUKIAK - EMAITZAK
Atal honetan, “Ebaluazioa” KoLaboratorioaren saioetako edukiak
sistematizatuko dira, oro har. Era berean, saio horien guztien arteko
elkarrizketa bat bilatzen saiatuko da, eta ez hainbeste saio bakoitzean
sakontzea -dagozkien itzultzeetan jasotzen baita dagoeneko-.
Horren harira, lehenik eta behin, gai guztien arteko erlazioa
nabarmendu behar da. Horretarako, ebaluazioaren inguruko
begirada holistiko eta integralaren beharra jarri behar da agerian,
baita horren prozesu-egoera ere, eta, hortaz, erantzukizuna eta
konpromisoa aldarrikatzen dira edozein esperientzia parte
hartzaileren hasieratik.
Ondorioz, helburuen formulazioa funtsezkotzat jotzen da,
prozesuaren koordinazioari dagokionez; izan ere, hasieratik argi
jokatzen denean, bide guztia kalitatezkoa izango dela bermatzen da.
Planifikazioa eta lidergoa eskatzen ditu horrek, pertsonen eta
instituzioen jokabideek eragin handia izaten baitute, onuragarria
nahiz kaltegarria.
Hartara, kalitatezko helburuen analisian, helburuek argi eta
garbi idatzita egon behar dutela ikusi dugu, anbiguotasunik gabe.
Horretarako, termino zehatzak, konkretuak eta mugatuak erabili
behar dira, “noiz”, “non” eta “nori” ahalik eta gehien zehaztuz.
Gainera, irisgarriak eta inklusiboak izan behar dute, eta ezagunak
izan daitezela bermatu behar da. Horregatik, lengoaia errazaren
erabilera, ikusizko-euskarria eta hainbat plataformen bidezko
hedapena funtsezko estrategiak dira. Plano instrumentalago batean,
egingarriak izan behar dute helburuek, eta mailakatuak izatea
balioetsiko da, erdiko jarraipenak ahalbidetzeko.
Helburuen argitasunari eta planifikazioari dagokienez, kalitatea
ebaluatzeko bi adierazle garrantzitsu berreskuratu daitezke,
partaidetzaren garrantziari loturikoak, hots, lehen saioan hautatutako
beste irizpide bati loturikoak: aurrekontua eta ukitutako baliabideak.
Gainera, esleitutako kantitate ekonomikoa, baita giza-aktibo eta

aktibo teknikoen mobilizazioak ere, informazioa ematen digu gai
batek udal-agendan betetzen duen lekuari buruz. Parte hartzen duen
eta deitua izan den populazio kopuruak ere informazioa ematen
digu. Bere benetako beharrei erantzuten saiatzen da beti populazio
hori, termino material eta erlazionaletan, eta populazioak berak
behar horiek definitzeko egokitasuna aldarrikatzen du, zerbait
abstraktura bazterturik geratu ez dadin.
Zentzu horretan, hainbat kointzidentzia daude, non
garrantzizkoa den hori ezin baita alderdi kuantitatibora murriztu.
Era berean, garrantzitsua da gaitasun eraldatzailea eta ahalmen
berritzaile, pedagogiko eta saretua kontuan hartzea -ondorioei
loturik-, eta kolektibo ahulak inplikatzen baditu, irisgarritasunera eta
inklusibitatera ere lotzea.
Azken irizpide horri dagokionez, ahots anitzak biltzea lortzen
duenean, kalitatezko esperientzia gisa ulertzen da, mintzaldien
hetereogenotasuna bilatzeko. Aniztasun hori, kolektibo motei eta
elkarteetako kide ez diren pertsonen ahotsak gehitzeko beharrari ere
aplikatzen zaie, aire freskoa ekar dezaketelakoan.
Era berean, irisgarritasuna, informazioaren kalitatea eta
metodoak esperientzia parte hartzailearen ahalmen inklusiboari
loturik daude. Hirugarren saioan aldarrikatu zen bezala, funtsezkoa
da zenbait kolektiboren partaidetza mugatzen duten oztopoak
deuseztatzea, espazioetan eta ordutegietan arreta berezia jarriz,
kontziliazio
terminoei
dagokienez.
Gainera,
herritarren
irisgarritasuna bermatze aldera, arreta eman behar zaio erabiltzen
den lengoaiari, eta sinpletasuna lehenetsi behar da. Era berean,
hainbat euskarri, formatu eta hedabide erabili behar dira, ikusentzunezko baliabideetan oinarrituz, erakargarriago bilakatzeko.
Horrez gain, partaideentzako espazio irisgarri eta erosoak
sortzeko, dinamizazioaren teknikaren eta profesionalen funtzio
erraztailea balioetsi behar da, ahots kopuru ahalik eta handiena
gehitu ahal izateko. Edukien sorrerari eta hedapenari dagokienez ere,

formatu erakargarriak eta pertsona ororentzako lengoaia ulergarria
erabiliz.
Guztiarekin, oinarrizko baldintza gisa, herritarrek informaturik
egon behar dute partaidetzaren kalitatea bermatzeko, deialdiari eta
planifikazioari dagokienez. Baina, batez ere, konpromisoarekin eta
jokoaren arauen ezagutzarekin du lotura. Hau da: partaidetza-maila
-erabakiak hartzeko prozesuan loteslea den ala ez-, eta itxaropenen
betearazpena, frustrazioetan eta mesfidantzetan berriz ez erortzeko.
Laugarren saioan partaidetzaren ondorioei buruz egindako
hausnarketekin du zerikusia azken horrek, eta ebaluazio-prozesuaren
izaera erlazionala gogorarazten digu. Izan ere, irizpideetako bat,
hots, benetako emaitzen lorpena, helburuetan planteatzen dena
betetzearekin loturik dago. Horrez gain, modu eraginkorren eta
efizientean ere egin behar da, zehaztutako epeetan -edo atzerapenen
kausak jasota utziz-. Hala, erabilitako baliabideekin eta proiekzio
publikoarekin koherentea izan behar da, eta lortutako informazioa
sozializatu.
Horretarako, herritarrek jarraipena egin behar dute
-erreferentziazko talde teknikoekin batera-, eta hartutako erabakiak
nola integratzen eta inplementatzen diren balioesten duten
espazioak eta mekanismoak sortu behar dituzte -bereziki
garrantzitsua da jarraipen hori txandakakoa izatea eta eragileen
aniztasunera txertatuz joatea-. Itzulera da ezinbesteko beste kalitatebaldintza bat; izan ere, herritarren eta administrazioaren arteko
entzute-kanalak sendotzen uzten du, eta, hala, eragileen ekarpenak
balioan jartzeaz gain, beste behar eta interes batzuen identifikazioa
-eta, horrekin batera, beste jarduketa batzuk- ahalbidetzen dituen
feedbacka sortzen du.
Izaera materialeko kontu horiek beren ondorioak dituzte izaera
ukiezinagoa duten inpaktuetan, besteak beste, herritarren
ahalduntzean, kultura politikoek barne- nahiz kanpo-eraginkortasun
handiagoko pertzepzioetarantz jasaten duten eraldaketan (gure

partaidetzari dagokionez), eta gizarte-ehunaren sendotzean.
Kalitatearekiko apustu hori egiteko, “ni” izatetik “gu” izatera
igarotzen da partaidetza, eta ondasun erkidea jartzen da edozein
partaidetza-esperientziaren oinarrian.

4. “EBALUAZIOA” KOLABORATORIOAN SORTU DIREN GAKOIDEIAK ETA IKASKUNTZAK

Atal honetan, KoLaboratorioan zehar agertu ziren lerro nagusiak
jaso nahi ditugu, Iruñeko politika parte hartzaileen ebaluazioa
lantzean, horiei begiratzeko.
Lehenik, gardentasunaren, trazabilitatearen eta kontuak
ematearen nozioei -tituluan ere jasotzen dira- denbora zehatz bat
eskaini ez zaien arren, zeharkako presentzia izan dute Kolaboratorio
guztian zehar; izan ere, gutxieneko baldintza horiek gabe,
pentsaezina da esperientzia parte hartzaile bat gauzatzea. Hori esan
eta gero, hainbat irizpide adierazten dira, horietan oinarrituz
kalitatezko partaidetzaren esparru partekatu bat -eta ez, adostu bateraikitzeko.
- Konpromisoa.
Inplikatutako
eragile
guztien
erantzunkidetasunaz hitz egiten da, baina, batez ere,
herritarrek hartutako erabakiak txertatu behar dituen kidego
politikoaz, nahiko akiturik baitaude herritarrak, urteetan zehar
Udalarekin izan dituzten esperientzia etsigarriekin. Baliabide
ekonomiko eta teknikoen eta giza-baliabideen mobilizazioan
ere islatzen da hori.
- Argitasuna. Deialditik emaitzen itzulketara arte, esperientzien
koordinaziotik igaroz, argitasuna funtsezko baldintza da
ezagutza partekatua eta jende guztiaren irisgarritasuna
bermatzeko. Bereziki garrantzitsua da partaidetza-jokoaren
arauez ari garenean.
- Erraztasuna eta irisgarritasuna. Teknologia berriek aukeren
leiho bat eskaintzen dute partaidetzaren irismena zabaltzeko.
Izan ere, online plataformak tresna gisa balia daitezke
distantziak murrizteko eta eguneroko bizitzarekin errazago
uztartzeko. Baina, era berean, lengoaian jarri behar da arreta,
eta teknizismo eta terminologia abstraktuetatik urrundu behar
da.

- Ebaluazioak
ariketa erakargarria izan
behar du.
Dokumentuaren hasieran aipatu dugunez, gai zail eta
konplexutzat jo ohi da normalean, baina ez du hala izan behar.
Funtsezkoa da mekanismo bat sortzea, ebaluazio-prozesua
herritarrei hurbiltzeko eta partaidetzaren eta prozesua
ezartzeko moduaren jarraipena egin ahal izateko.
- Aurrekoaren ondorio gisa, ebaluazioa zeregin teknikoa soilik
ez dela ulertzen da, baizik eta herritarrak ahalduntzeko tresna
izan behar duela. Horrez gain, ikaskuntzarako tresna ere izan
behar du, trebetasunak hobetzeko eta lantzen jarraitu behar
diren beste behar batzuk sortzeko -ebaluazio parte hartzailea
prozesu gisa-.
- Zaila da gauza abstraktuak lantzea. Testuinguruaren garrantzia
azpimarratzen da adierazleak lehenesteko orduan.
Finean, KoLaboratorioa hausnarketa-espazio gisa baliatu da
kalitatezko partaidetzaranzko paradigma-aldaketan ebaluazioak duen
zentralizazioari buruz eztabaidatzeko. Prozesu eta ikaskuntza gisa
ulertzen da ebaluazioa, propietate teknikora mugatzen ez dena eta
zeregin instituzionalaren jarraipena egiteko balio duena.

4.1 ZEHARKAKO LERROAK BESTE KOLABORATORIO BATZUEKIN
Jada aipatu denez, KoLaboratorio bakoitzak gai eta dinamika
propioak zituen arren, logika eta esparru partekatuak zeuden.
Horren harira, prozesu osoarekiko zeharkako hainbat alderdi
nabarmendu daitezke:
- Partaidetza zer den eta sortutako esperientzia bakoitzaren
helburuak zeintzuk diren definitzea eta zehaztasunez eta
argitasunez adieraztea. KoLaboratorio guztietan, modu gutxi
gorabehera zuzenean, partaidetza-eremuan jokoaren arauak
zeintzuk diren ezagutzeko beharra aipatu da, baita erabakiak

-

-

-

-

hartzeko prozesuan herritarrak sartzen direnean zer espero
daitekeen ezagutzeko beharra ere.
Koordinazioa
udal-eremu
desberdinen
artean.
Eraginkortasuna eta efizientzia hobetzea gardentasun eta
kontrol handiagoa ahalbidetzen duten prozesuetan, baita
balizko bikoiztasunak saihestea ere.
Egitura egonkorra sortzea ahalbidetzen duten irizpideak eta
baldintzak txertatzea, egitura horren gainean udal-partaidetza
eraikitzeko, interes politiko zehatzetatik kanpo.
Horizontaltasuna eta berdintasuna udalerriko elkartesarearekiko harremanetan eta elkarteetako kide ez diren
herritarrekiko elkarrekintza-kanalen hobekuntza.
Komunikazioa hobetzeko eta populazio guztiarentzat irisgarri
bilakatzeko beharra.
Gardentasuna udal-kudeaketan. Ekintza politikoen jarraipena
ahalbidetzea eta emaitzak itzultzen direla ziurtatzea.
Iruñeko aniztasuna jasotzeko eta interes eta behar desberdinak
lantzeko kezka.

Finean, “Ebaluazioa” KoLaboratorioan landutako kontuak
gainontzeko espazioetan aipatu direnekiko zeharkakoak direla esan
daiteke. Hau da, zailtasunak deuseztatzea eta aukerak indartzea,
partaidetzarako jardunbide egokiak sortzeko eta Administrazio
gardenagoa, herritarrek kontrolatutakoa, horizontala, interaktiboa
eta fidagarria eraikitzeko.

PARTAIDEEN EBALUAZIOAK
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Eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen denbora partaidetza-espazioak
nola balioetsi behar ditugun ulertzeko hainbat ikuspegiren inguruan
eztabaidatzeko eman zenuten pertsona guztiei, Iruñeko Udaleko
Herritarren Partaidetzako Alorreko lantalde (bikaina) ahaztu gabe.
Eskerrak ematen ditugu herritarren boterean sinesten duten
proiektuak abiarazteagatik, baita KoLaboratorioen bide guztian jaso
dugun zaintza eta konpromisoarengatik ere. Mila esker, finean,
ikaskuntza-esperientzia pertsonal eta profesional bikain honengatik.
Ziur gaude sakontze demokratikorako beste espazio batzuetan
aurkituko garela,
Besarkada bat
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