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1. TESTUINGURUA
#Kolaboratorioak programa Iruñeko Udaleko Herritarren Partaidetzako Alorrak,
Herritarren Partaidetzako Foroarekin eta Iruñeko Demokrazia Partizipatiboaren Tokiko
Behatokiarekin lankidetzan bultzatutako ekimena da.
#Kolaboratorio bat bilgune bat da, esperientzia eta ikuspuntu ezberdinak dituzten
pertsonen artean solastatzeko, errealitatea aztertzearen, hausnarketaren eta elkarrekin
sortzearen bitartez, ikaskuntzak sortzea eta emaitza berritzaileak lortzea bilatzen duena,
lankidetzatik.
Lehen edizio honetan #Kolaboratorioak programa 5 lan-esparruren inguruan
egituratzen da:
•

Arlo publiko-arlo sozialaren arteko lankidetza.

•

Herritarren partaidetzarako guneak.

•

Komunikazioa eta teknologia.

•

Iruñeko gizarte-ehunaren azterketa.

•

Partaidetzaren ebaluazioa, gardentasuna, trazabilitatea eta kontuak ematea.

#KoLaboratorioa: Herritarren partaidetzarako guneak. Emaitzen txostena. 2018ko martxoa.
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#Kolaboratorio bakoitzak bere eduki espezifikoa du eta, aldi berean, guztiak beren artean
konektaturik daude. #Kolaboratorio bakoitzak emaitza ukigarri bat emango du, zeina
gogoetarako materialetan eta ondorengo hauetan eragina izango duten proposamen
zehatzetan islatuko den:
•

Herritarren partaidetzako erregelamendu berria eta berariazko beste ordenantza
batzuk.

•

Gizarte-ehuna eta herritar aktiboak sustatzeko plana.

•

Herritarren partaidetzako politika publikoak ebaluatzeko gida bat.

•

Eta Udaleko Herritarren Partaidetzako Alorraren etorkizuneko komunikazio-plana.

2. #KOLABORATORIOA:
HERRITARREN PARTAIDETZARAKO
GUNEAK
#Kolaboratorio honen helburuak
#Kolaboratorio honen helburu nagusia da modu kolektiboan hausnartzea eta aberastea
Iruñeko Udalak hirian sustatzen dituen partaidetzarako guneen ezaugarriak eta gaur
egungo funtzionamendua.
Gune edo espazio hauez ari gara:
•

Herritarren partaidetzako udal-organoak, lurraldekoak zein sektorialak, hala nola
kontseiluak, foroak eta behatokiak.

•

Parte-hartze prozesuak.

•

Herri-galdeketak eta herritarren ekimenak.

Zehatzago esanda, #Kolaboratorio honetan kalitate-irizpideak eta hobekuntzarako
proposamenak identifikatu nahi izan ditugu, Iruñeko herritarren partaidetzarako gune
horiek sendotzen lagun dezaten. Xede horretarako inspiratzaile izan ditugu bai pertsona
parte-hartzaileen esperientziak eta bai Iruñearen antzeko beste hiri batzuetatik ateratako
ikaskuntzak.
Eta hori guztia, azken batean, Iruñeko Udala prestatzen ari den –barne mailan, oraingoz–
herritarren partaidetzako erregelamendu berriaren proposamena eta edukia aberasten
laguntzeko xedearekin.

#KoLaboratorioa: Herritarren partaidetzarako guneak. Emaitzen txostena. 2018ko martxoa.
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#Kolaboratorio honen lan-prozesua
Prozesu arina izan da, trinkoa eta bakuna. 3 lan-saio egin ditugu, otsaileko 3 astearte
segidakoetan; eta saio bakoitzean gai bana jorratu dugu:

Otsailak 13, asteartea

Otsailak 20, asteartea

Otsailak 27, asteartea

HERRITARREN
PARTAIDETZAKO
ORGANOAK

HERRITARREN
PARTAIDETZAPROZESUAK

GALDEKETAK ETA
HERRITARREN EKIMENAK

Hiriko pertsona eta erakunde multzo konprometitu baten parte-hartzeari eta inplikazioari
esker eraman ahal izan da aurrera hau guztia.
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Or. 4

3. PERTSONA PROTAGONISTAK
Talde anitza eta prozesuarekin konprometitua
Lan-saioetara etorri diren pertsonen batez bestekoa 21-22 pertsonakoa izan da, tailerreko.
Tailerren batean parte hartu duten 29 pertsonetatik:
•

% 65 emakumeak izan dira eta % 25 gizonak.

•

Etorri direnen parte handi bat Iruñeko elkarte eta kolektiboetako jendea izan da; eta
gainerakoak Udaleko eta hirian lan egiten duten enpresetako teknikariak ziren.

•

Guztiek dituzte ezagutzak partaidetzak gaur egun hirian duen errealitateari buruz.

•

Herritarren partaidetzako organoetan eta/edo prozesuetan parte hartzearen
esperientzia dute.

Pertsona parte-hartzaileek talde konprometitua osatu dute #Kolaboratorioarekin eta
balioa eman diote Iruñeko partaidetzarako guneei buruzko analisiari.

Mila esker protagonista guztiei eta haietako bakoitzari! Eskerrik
asko guztioi!
Plazer handia izan da!
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4. EMAITZA NAGUSIAK
Herritarren partaidetzarako guneen #Kolaboratorioaren eduki mailako emaitzak 5
ataletan multzokatzen dira:
•

Herritarren partaidetzako erregelamenduari buruz, oro har.

•

Herritarren partaidetzako organoak.

•

Kalitateko parte-hartze prozesuak.

•

Kontsultak, herritarren ekimenak eta proposamenak.

•

Azken gogoetak.

Eta emaitza ukiezinagoekin osatzen dira. Erlazio mailako emaitzak dira eta tailer
bakoitzeko egiteko moduekin dute zerikusia, #Kolaboratorio honetako pertsona
bakoitzaren protagonismoarekin eta Udalaren eta parte hartu duten pertsona eta
erakundeen arteko harremanen kudeaketarekin. Emaitza horiek ez dira islatzen ezein
ataletan, baina horiek gabe, dokumentu hau ez litzateke posible izango.

A_HERRITARREN PARTAIDETZAKO
ERREGELAMENDUARI BURUZ,
ORO HAR
#Kolaboratorioan sortutako hausnarketa kolektibotik, jorratutako 3 gai handiez gainera,
zenbait oinarrizko ideia ere atera dira Iruñeko Udala prestatzen ari den herritarren
partaidetzako erregelamendu berriaren ikuspegiari eta edukiari buruz. Honako
hauek dira:
•

Printzipio edo oinarriei buruzko lehen kapitulu baten garrantzia.

•

Udalaren eta herritarren artean harreman-esparru bat ezartzeko premia.

•

Parte hartzeko kultura handiago bat –maila guztietan– sortzearen aldeko apustua.

Lehen kapitulu bat printzipioei buruz
Erregelamenduaren egituran, garrantzitsua da printzipioei eta irizpide-kalitateei buruzko
lehen kapitulu bat edukitzea, erregelamenduaren edukia eta proposamena zehaztu
ditzaten. Gainerako kapituluak marko batean sartzea da kontua, eta gidalerro batzuk
ezartzea ere bai, berorien gainean Iruñeko Udalak politika publikoak diseinatu, garatu eta
ebaluatzeko orduan, herritarren partaidetzaren aldeko apustua egin dezan.
Ildo horretan, taldeak garrantzitsua ikusten du hirian –eta maila guztietan– parte hartzeko
kultura handiago baten garapenean lagunduko duen testuinguru argi bat sortzea.
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Udalaren eta herritarren arteko harreman-esparru argi bat
ezartzea
Aurreko ideiari lotuta, indar handiz adierazten da Udalaren eta herritarren arteko harremanesparru bat argitu eta ezartzearen premia. Esparru horrek elkartze mugimenduaren eta
gizarte-erakundeen burujabetza errespetatu beharko du eta, aldi berean, printzipioak,
kanalak, espazioak eta elkarrekin lan egiteko moduak definitu beharko ditu, politika
publikoen eta arlo publikoaren mesedetan.
Zentzu horretan, parte hartu duen taldea bat dator herritarren partaidetzako
erregelamendu berri bat egitearekin eta, aldi berean, gogoeta hau egiten du:
erregelamendu batek, berez, ez du parte-hartzea eraikitzen, ez egiten. Herritarren
partaidetza egunero bultzatu beharreko zerbait da, gizartea eraldatzeko eta hobetzeko
printzipio eta tresna gisa.

Parte hartzeko kultura handiago bat sortzea, prozesu modura
Parte hartzen parte hartuz ikasten da. Guztiok daukagu zer ikasia prozesu honetan:
udalaren antolamendutik hasi –arduradun politikoak eta teknikoak– eta herritarrengana
heldu arte, Administrazioarekin duten erlazioan.
#Kolaboratorioaren saioetan zehar ideia honek indarra hartu du. Parte hartzeko kultura
handiagoa sortzeak denbora eskatzen du eta harremanei buruzko hainbat gai lantzea
esan nahi du:
•

Konfiantza sortzea eta mesfidantzak kudeatzea.

•

Konpromisoak –politikoak, teknikoak eta herritarrenak– zehaztea eta betetzea.

•

Elkartzeko eta solastatzeko guneak erraztea, entzute aktibo batetik.

•

Gardentasuna, argitasuna eta informazioa.

•

Jakintza eta ezagutza desberdinak balioan jartzea aniztasunetik.

•

Emaitzak kudeatzea.
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B_HERRITARREN PARTAIDETZAKO ORGANOEI
BURUZ
Gai hau era monografikoan jorratu genuen otsailaren 13ko lehenengo tailerrean. Eta 2
urratsetan egin genuen:
•

Lehenik eta behin, egun Iruñean dauden herritarren partaidetzako organoen eskema
partekatu genuen.

•

Ondoren, hausnarketa bat egin genuen elkarrekin hasierako planteamenduaren
hobekuntza proposamenei buruz.

Eta emaitza hauek lortu ziren aipatutako gaiari buruz.

Herritarren partaidetzako egungo organoen eskema
Taldeak eskerrak eman ditu azalpenagatik eta hasierako testuinguruagatik:
•

Herritarren partaidetzako organoak Udalak bultzatzen dituen ordezkaritza-espazioak
dira, interes publikoa duten eta udalaren eskumenekoak diren gaiak herritarrekin landu
ahal izateko. Herritarren eta Udalaren arteko bilgune egonkor eta jarraituak dira, eta
berorien xedea udal jarduketei buruzko herritarren iritziak eta proposamenak
eztabaidatzea eta jasotzea da.

•

Duten aplikazio-eremuaren eta dituzten ezaugarrien arabera, Iruñeko herritarren
partaidetzako organoen egungo eskema honako hau da:

HERRITARREN PARTAIDETZAKO ORGANOAK IRUÑEAN: EGUNGO ESKEMA
ESPARRUAREN ARABERA IZAN
DAITEZKE:
LURRALDEKAKOAK

SEKTOREKOAK EDO
TEMATIKOAK

EZAUGARRIEN ARABERA IZAN DAITEZKE:

- KONTSEILU egituratuak eta ordezkatzaileak.
- Herritarrei irekitako FOROAK.
- MAHAIAK, kontseilu-foro arteko hibrido bat.
Lantalde gisara.
- BEHATOKIAK; izaera teknikoagoa dute, udal
politikaren jarraipena eta ebaluazioa egiten dute.
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00Azalpena eman ondoren, taldeak lehen hausnarketa bat egin eta ondorengo giltzarri
hauek eman ditu:

TALDEAK EMANDAKO LEHEN GILTZARRIAK:
•

Oro har, oso gutxi ezagutzen dira existitzen diren guneak.

•

Egituratzeak segurtasuna ematen badu ere, oraingo esparrua nahasgarria eta
urrutikoa da. Labirinto bat da. Konplexua, zatikatua eta gehiegizkoa. Errealitatean,
batzuetan, zaila izaten da sektorekoa eta lurraldekoa bereiztea eta gainkatzeak
gertatzen dira.

•

Beharrezko proposamena da bakuntzea eta argitasun handiagoa ematea:
- Egitura argitu behar da, organo bakoitza zer den, zertarako den, pertsona guztien
aukera-berdintasuna bermatu –informazioa, parte-hartzea…–.
- Partaidetzako organoen eta erabakiak hartzearen arteko erlazioa ere argitu behar da.
Herritarrek jakin behar dute beren partaidetzak balio duela zerbaitetarako.
- Garrantzitsua da egiten den lanaren eta herritarren partaidetzako organoen
benetako eraginaren jarraipen bat planteatzea.

•

Gaur egun, Iruñeko parte-hartze eredua oso hauskorra da, ibilbide luzeagoa
eskatzen du guztion aldetik.
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Kalitatearen aldeko apustua
0Bai solasaldiak eta bai parte-hartzaileek egindako ekarpenek kalitatean ipini dute arreta
eta fokua.

TALDEAK EMANDAKO GILTZARRIAK:
•

Garrantzizkoa da kalitateko parte-hartze baten aldeko apustua egitea; xehetasun
txikietatik hasita, adibidez:
- Presentzia politikoa segurtatzea partaidetza-organo desberdinetan.
- Itzulketa eta komunikazioa zaintzea.
- Partaidetzako ikaskuntza erraztea.
- Berritzea: gune berriak eskaintzea, iragazkorragoak, inklusiboagoak.

•

Apustu horrek eragina du herritarren partaidetzako organoen kalitatean ere. Eta
honako hauetan islatzen dira:
- Herritarren partaidetzako organo bakoitzaren zertarakoa jorratzea eta adostea; eta,
hein batean, beharrizan eta gabeziak lantzeari lotuta egon behar dutela jakitea.
- Borondatea eta konpromiso politikoa: egiazkoa bada, dena errazago izango da.
Herritarrei neurri batean boterea lagatzeko keinu bat da –eta herritarrek bere egiten
dutena–.
- Emaitzak itzultzea oso garrantzizkoa da. Aurrera doana eta ez doana partekatzea,
eta horretarako dauden arrazoiak. Garrantzitsua da zehaztea parte-hartzeak zer
nolako eragina eta inpaktua duen politika publikoen diseinuan eta kudeaketan eta
eraldaketa sozialean.
- Joko-arau argiak behar dira honako hauek definitzeko: zer muga dauden –teknikoak,
ekonomikoak eta zeinahi motatakoak–, eta zer konpromiso –politikoak, teknikoak
eta herritarrenak–.
- Partaidetza-organoen osaketak askotarikoa izan behar du, begirada politikoak,
teknikoak eta herritarrenak integratzen dituena eta hierarkiarik gabea.
- Arduradun politikoak: presentzia bai, zuzendaritzarik ez. Entzute aktibotik.
- Teknikarien papera: jakintza ekartzen dute, denboran irautea, esperientzia.
- Herritarrak: aniztasunetik, ahots eta begirada guztiek lekua izan dezaten.
- Deialdia: eguneko gai-zerrenda eta iritzi bat osatzeko beharrezkoa den informazioa
partekatzea denborarekin –funtsezkoa da–.
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TALDEAK EMANDAKO GILTZARRIAK:
- Partaidetza-organoak, tratatzen diren gaiak, emaitzak eta haien benetako eragina
komunikatzea eta gizarteratzea.
- Egiteko moduek erraztu egiten dituzte solasaldiak: sormen kolektiboa eta
hausnarketa partekatuak mesedetzen dituzten metodoak eta parte hartzeko erak
behar dira… Garrantzitsua da pertsona erraztailearen ìrudia.
- Kanpoko begirada: ebaluatzeko, parte-hartze praktikari buruz hausnartzeko,
balorazioak eta partaidetzaren inpaktua partekatzeko.
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C_KALITATEKO PARTE-HARTZE PROZESUAK
Bigarren tailerrean –otsailaren 20an egin zen– parte-hartze prozesuetan zentratu dugu
hausnarketa.
Zeri deitzen diogu parte-hartze prozesua? Herritarren partaidetzako erregelamendu
berriaren testuinguruan:
•

Parte-hartze prozesua denboran mugatutako hainbat ekintzaren sekuentzia da;
prozesuaren xedea herritarren artean edota herritarren eta udal arduradunen artean
eztabaida eta argudioen kontrastea sustatzea da, udal jarduketa jakin bati buruzko
herritarren iritziak eta proposamenak jasotzearren.

Esparru hori zehaztu ondoren, eta hirian garatu diren parte-hartze prozesu desberdinetan
parte hartu izan duten pertsonen esperientziarekin, talde barruko solasaldia ondorengo 4
galderetatik abiatuta gidatu dugu.
Iruñean parte-hartze prozesuen arloan izandako esperientziatik abiaturik:
•

Zer zaindu?

•

Zer mantendu?

•

Zer utzi alde batera?

•

Zer erantsi?

Eta erantzun kolektiboak hauek izan dira.
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Iruñean parte-hartze prozesuen arloan izandako
abiaturik…

000esperientziatik

ZER ZAINDU?
•

Parte-hartze prozesu berberak: beren aldeko apustua egitea eta zerbaitetarako balio
dutela sinestea. Geuk sinestea eta konfiantza ematea.

•

Parte hartzen duten pertsonak; eta auzoetako lider naturalak, ezinbesteko ardatzak
guztiak.

•

Prozesuak sustatzen dituzten taldeak. Nola? Informazioa partekatuz, harremanak
zainduz…

•

Prozesuaren helburuak eta berorien argitasuna: zertarako.

•

Zerbaitetarako balioko duen konpromisoa.

•

Prozesuaren plangintza: momentuak, epeak, denborak, espazioak. Argitasunetik.

•

Komunikazioa: argia izan dadila, hurbileko hizkera ulergarrian, “mezua zehaztasunetik
iritsi dadila”.

•

Solasaldiak, eztabaidak, elkarrizketa luzeak.

ZER MANTENDU?
•

Herritarren partaidetzako udal alorra –legealdiz legealdi eta alderdi politikoen gainetik–.
Eremu teknikoa da.

•

Profesionaltasun teknikoa.

•

Pertsona parte-hartzaileen eta prozesuko protagonisten prestutasuna.

•

Jarraipen-batzordea, zenbait prozesutan existitzen baita.

ZER UTZI ALDE BATERA?
•

Batez ere, zenbait jarrera:
- Mesfidantzak.
- Interes pribatuak, interes erkide eta publikoaren mesedetan.
- Interes alderdikoiak.
- Besteren rolak norberak hartzea. Garrantzitsua da zein bere rolean mantentzea:
politikaria, teknikaria edo herritarra.
- Filosofatzea (zehaztasun falta).
- Aldez aurreko ideiak.
- Anbiguotasuna eta argitasun falta.
- Gehiegizko protagonismoak.
-
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ZER UTZI ALDE BATERA?
•

Batez ere, zenbait jarrera:
- Esku-sartzeak: aginpide teknikoa duten figurak, erabakiak baldintzatzen dituztenak
edo nolabaiteko botere-abusua egikaritzen dutenak.
- Botere faktikoen eragin handia.
- Jendetasun (bilera batean eskukotik mintzatzea, adibidez) eta profesionaltasun
gabeziak.
- Ez entzutea.
- Zenbait politikariren jarrera.

ZER ERANTSI?
•

Parte hartzera irekitzea. Begirada anizkoitza.

•

Malgutasun handiagoa.

•

Lidergo partekatuak eta positiboak. Horizontaltasun handiagoa –baita erakundeetan
ere– eta lider naturalen presentzia.

•

Arlo kolektiboaren garrantzia. Hori da garrantzitsua.

•

Informazio argia eta garaiz –pertsona parte-hartzaileentzat eta herritarrentzat, oro har–.
Komunikazio-kanal argi baten existentzia.

•

Prozesua eta emaitza bermatzen dituen batzordea: etengabeko ebaluazioa eta
berrelikadura.

•

“Kasko urdina”: prozesuen behatzaile, bitartekari edo “zaintzaileen” figura.

•

Prozesu batek uzten dituen ikaskuntzen zerrenda: ebaluatzeko eta parte-hartze kultura
egin eta aberasteko bidea ematen du.

BESTE GOGOETA BATZUK:
•

Prozesu batean garrantzizkoa da jakitea zein den bere jatorria: gizarte-mugimendu bat,
instituzio bat edo partekatua. Bultzatzailea Udala baldin bada, herritarren konfiantza
irabazi behar du eta ahalegin bat egin beharko du ildo horretan.

•

Garrantzitsua da, era berean, prozesua garatzen den testuingurua aintzat hartzea:
gatazkarik badagoen edo ez, parte-hartze ibilbiderik badagoen, etab.

0#KoLaboratorioa:
00
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D_KONTSULTAK, HERRITARREN EKIMENAK
ETA PROPOSAMENAK
Hirugarren eta azken tailerrean –otsailaren 27an egin zen– kontsultak, herritarren
ekimenak eta proposamenak jorratu genituen.
Hausnarketari ekiteko zenbait kontzeptu eta ideia xehakatzetik hasi gara:

HASIERAKO KONTZEPTUAK:
KONTZEPTUA

XEHETASUNAK

- Proiektu edo proposamen bati buruzko galdeketa da.
- Kontsultaren elementu giltzarriak dira:
1. Udal esparruko gai bati buruzko galdera itxi bat.
2. Informazio eta eztabaida fase bat gai eta galdera horren
inguruan. Fase hori parte hartzeko hainbat kanalen
bitartez gauza daiteke, izan daitezke aurrez aurrekoak
edo digitalak –ERABAKI plataforma–.
KONTSULTA

3. Bozketa.
4. Emaitzen kudeaketa. Kontsulta loteslea ez bada ere,
Udalak konpromisoa hartzen du erabakia lortutako
emaitzen arabera garatzeko.
- Udaleko osoko bilkurak onartuko ditu kontsultaren jokoarauak –eta horrekin, emaitzekiko konpromisoa islatuko du–.
- OHARRA: Kontsultaren eta erreferendumaren arteko aldea
da, sinpleki esanda, erreferenduma planteatzeko Gobernu
zentralari eskatu behar zaiola baimena.

- Proposamena herritarren aldetik jaiotzen da –partikular gisa
PROPOSAMENA

edo era kolektiboan– eta Udalera aurkezten da.
- Udalak, Erregelamenduak zehaztutako epe baten barruan,
erantzun beharra dauka (hainbat modutara).

- Ekimenak 0 fase bat du sinadurak biltzeko. Fase hori
HERRITARREN
EKIMENA

Nafarroako foru-legediaren araupean dago.
- Ekimenak kontsulta bat eska lezake, prozesu bat abian
jartzea... eta Udalaren osoko bilkurak onartu egin beharko du,
edo ez, zehaztutako epe baten barruan.

Lehen azalpen horren ostean, parte-hartzaileek gaiari buruzko zenbait galdera, iritzi eta
hausnarketa partekatu dituzte.
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GALDERAK ETA GOGOETAK AZALPENAREN ONDOREN:
•

KONTSULTARI buruz:
- Garrantzitsua da jakitea zertarako egiten den kontsulta.
- Informazio eta eztabaida fasea funtsezkoa da pertsona guztiek kalitateko
informazioa izan dezaten eta kontsultan jarriko den aukera bakoitzaren argudioak
ezagutu ditzaten.
- Bozketaren fasean, garrantzi handikoa da indarrak ez galtzea honelako gaietan: nork
emango du botoa? 16 urtetik ala 18 urtetik gorakoek?
- Garrantzitsua da, era berean, kontsultaren emaitzak gardentasunez komunikatzea:
adibidez, guztien eskura egongo den informazio-atari batetik.
- Kontsulta ezin daiteke loteslea izan, hala xedatzen baitu goi-mailako legeriak.
Kontsultak lotuta eraman lezake udalak osoan hartutako konpromisoa.
- Nork ebaluatuko du kontsulta-prozesuaren kalitatea? Erregelamendu berrian
proposatzen da DPTB (Demokrazia Partizipatiboaren Tokiko Behatokia) izan dadila
hortaz arduratuko dena. Gaian adituak diren hainbat pertsonak osatzen dute DPTB,
herritarrekin eta udaleko teknikariekin batera.

02516746242516736000251710464251709440
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•

HERRITARREN EKIMENARI dagokionez:
- Ekimenaren aldeko sinadura-bilketa norbanako mailan planteatu da: planteatu ote
liteke era kolektiboan?, hirian dauden elkarteetatik ehuneko “x” batek aurkeztu al
lezake ekimena? Bai, planteatu liteke horrela.
- Beharrezko sinaduren bilketa: zer eragin izango du gutxiengoetan, gutxiengo izanik
indar sozial txikiagoa duten neurrian?

•

AURREKONTU PARTE-HARTZAILEEI buruz:
- Espontaneoki, hau da, lanerako gaia izan gabe, taldean aurrekontu parte-hartzaileei
buruzko solasaldia piztu da. Baloratu da parte hartzeko mekanismo osatua dela, izan
ere, partaidetza-organoetan lan egiten baita, parte-hartze prozesu bat bezala, eta
kontsulta batekin amaitzen dela. Halaber, horiek guztiak zorroztasunez lantzeko
premia adierazi da: “erraza da ongi ez egitea eta kritikak izatea”.

•

OROKORREAN:
- Iruditeria kolektiboan parte-hartzearen maila gorenean kokatzen da “kontsulta”,
baina, agian, ez da horrenbesterako. Eta partaidetza-prozesuen indarra?
- Kontsulta, ekimen edo proposamen bat planteatzeko oinarrizko irizpideetako bat da
ondasun erkidearen aldekoa izan dadila, eta ez interes pribatuen mesedetan.
- Beste gai funtsezko bat da herritarrak ongi informatuta egon daitezela. Informazioa
eskura egon dadila kalean, pertsona ororen egunerokoan. Pertsona guztiek ez
baitute batzarretara joateko aukerarik. Horretarako baliabideak behar dira, eta
elkarteen lankidetza ere eduki ahal izatea.
- Prozesu horien guztien lagungarri eta sendogarri izan behar lukete arlo publikoari
buruzko hezkuntza-mekanismoek, hiritartasuna xede dela.

00
#KoLaboratorioa: Herritarren partaidetzarako guneak. Emaitzen txostena. 2018ko martxoa.

Or. 17

E_AZKEN GOGOETAK
Azkeneko saioan, elkarrekin egin dugun ibilbideari esker, azken gogoeta bat planteatu
diogu taldeari.

•

Epe labur eta ertainean –urtebetetik 3 urtera–, zer eta nola bultzatu behar litzateke
Iruñeko Udaletik herritarren partaidetzarako guneei dagokienez? Non egin behar da
indar gehiago, herritarren partaidetzako organoetan, parte-hartze prozesuetan
eta/edo kontsultetan eta herritarren ekimenetan?

Galdera horri erantzuteko ariketa espazial bat egin dugu, ondorengo emaitza bisualarekin:

0000
Irudiaren lagungarri honako hausnarketa hauek egin dira:
•

Taldeko multzo garrantzitsu bat –8 pertsona inguru– parte-hartze prozesuen ondoan
kokatu dira. Berorien iritzian prozesuetan egin behar da indarra, arrazoi hauengatik:
- Proposamenak eta irtenbideak elkarrekin sortzeko herritarren partaidetzarako gune
onenak direlako. Eta erraztu egiten dutelako udal teknikariekin batera egin beharreko
lana.
- Parte-hartzearen arloan hezteko eta ikasteko oinarriak dira. Gainera,
Administrazioarekin zuzenean lan egitea errazten dute.
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- Parte-hartze prozesuetan –parte hartzeko kulturan– sortutako ikaskuntzetatik
abiatuta, bai herritarren partaidetzako organoetara eta bai kontsulta eta ekimenetara
heldu daiteke. Prozesuak dira sarrerako atea.
- Parte-hartze prozesuak ikaskuntzarako prozesuak dira inplikatutako pertsona eta
eragile guztientzat.
- Prozesuek elkarrizketarako kanalak irekitzea eta parte-hartzearen pedagogia
mesedetzea ahalbidetzen dute.
- Kalitate-irizpideekin egindako parte-hartze prozesuek bermeak ematen dituzte.
•

Taldeko 3 pertsona parte-hartze prozesuen eta herritarren partaidetzako organoen
erdibidean kokatu dira. Hona beraien hitzak:
- Parte-hartze prozesuetan gertatzen den ikaskuntzarekin eta gizarte-erantzukizunetik,
oso erraza da partaidetza-organoetan parte hartzeko jauzia egitea.
- Garrantzitsua da herritarren partaidetza irekia parte-hartze prozesuen bitartez
bideratzea; bai eta herritarren partaidetzako organoetan ordezkatuagoa eta
egituratuagoa dagoen parte-hartzea ere
- Bai parte-hartze prozesuetako eta bai partaidetza-organoetako eztabaida giltzarria da.

•

Taldeko 3 pertsona kontsulta eta herritarren ekimenetatik hurbil kokatu dira,
arrazoiongatik:
- Biderik onena da proiektuak eta proposamenak gauzatzeko eta egikaritzeko.
- Demokrazia zuzeneko mekanismoek gizarte mailako sormen-bulkada berreraikitzeko
eta berreskuratzeko balio dute, herritarren ekimenek, bereziki.
- Kontsultak bere gatazka puntua baduen arren –aukera desberdinen artean hautatu
behar da eta beti egongo dira kontsultaren irabazleak eta galtzaileak– batzuen eta
besteen argudioak ezagutzeko eta eztabaidatzeko baliagarria da.

•

Azkenik, taldeko 5 pertsona –teknikariak guztiak– partaidetzarako 3 guneen erdian kokatu
dira. Hona beraien hitzak:
- Hiru espazioak –prozesuak, partaidetza-organoak eta kontsultak eta herritarren
ekimenak– baliagarriak dira eraikuntza kolektiborako.
- Axola duena ez da zein partaidetza-espazio bultzatzen den, baizik eta kalitateirizpideekin garatu daitezela: bai zertarakoa eta bai konpromisoak ongi zehaztuta egon
daitezela.
- Apustua kalitatea da: parte-hartzeak zentzua izan dezala –beharrizan zehatzetan
oinarrituta–, baliagarri izan dadila –konpromisoak–, zaindu daitezela bai emaitzak, bai
pertsonak eta bai haien arteko harremanak.

025167360000251736064
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5. HURRENGO URRATSAK
Tailerrak amaitzeko, Axel Morenok –Udaleko herritarren partaidetza alorreko zuzendaria–
herritarren partaidetzarako guneen #Kolaboratorio honen hurrengo urratsak zein izango
diren azaldu dio taldeari.
Hona zer adierazi duen:
•

#Kolaboratorio honen emaitzak –beste #Kolaboratorio batzuenekin batera–
herritarren partaidetzako alorrak aztertu eta kontuan hartuko ditu Iruñeko herritarren
partaidetzako Erregelamendu berriaren zirriborroa idazteko prozesuaren barruan.

•

Erregelamenduaren testu berria, azken erredakzioa amaitu eta Gobernu Batzarrak
onartu ostean, jendaurrean erakutsi beharko da. Aldi horretan –Aste Santuaren
ondorenerako aurreikusten da– pertsona eta erakunde bakoitzak hobekuntza
proposamenak aurkeztu ahalko ditu Erabaki plataforma digitalaren bidez. Gainera,
aurrez aurreko lan-saioak antolatuko dira proposatzen den edukia jakitera emateko eta
eztabaidatzeko.

Beraz, Erregelamendu berriaren ibilbidea luzea da oraindik eta izango dira moduak
proposamen berriak eta hobekuntzak gehitzeko. Urratsez urrats egingo dugu aurrera.
Oraingoz, #Kolaboratorio honen eta bertako protagonista izan diren pertsonen ekarpenen
balioarekin geratuko gara.
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6. ESKER ONA
Mila esker beren parte-hartzearekin eta inplikazioarekin, herritarren partaidetzarako
guneen #Kolaboratorio hau posible egin duten pertsona guztiei eta bakoitzari.

¡Muchas gracias!
Eskerrik asko!
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7. ERANSKINA:
#KOLABORATORIOAREN
EBALUAZIOA
Parte hartu duten pertsonek –balorazioa egiteko galdetegi batean oinarrituta–
#Kolaboratorioaz egin dute ebaluazioa honako hau izan da:

1. Nola baloratzen dituzu 0tik (oso gaizki) 10era (oso ongi)
hurrengo alderdiok?
Deialdia: modua, epeak…
−
−
−
−
−

10etik hurbil.
Oso ona oroigarria e-mailez bidaltzea.
Deialdia presaka; zabalkunde txikia.
Oso eskuragarri dena.
E-maila berandu aldi batean. Lehen saioaren emaitzen E-maila ez nuen jaso aldi batean.

Parte hartu duten pertsonen taldea: tamaina, aniztasuna, profila…
−
−
−
−
−
−
−

7,4

Gustatuko litzaidakeen jende gehiago egotea.
Aniztasun falta nabaritzen dut.
Ez gara guztiok egon lehen saiotik hirugarren saiora arte.
Askotarikoa, oso interesgarria, aberatsa iritzietan...
Gogo eta borondate asko.
Interesgarria baina askotarikotasun gutxi.
Aniztasun gutxi eta murritza.

Prozesuaren planteamendua, Kolaboratorio honen 3 saio eta landutako
edukiak
−
−
−
−
−
−

7,2

8,0

Tatxarik gabea.
Hiru espazioak ukitu ditugu, argi eta garbi.
Zehatzagoa, ideia asko, erabakirik batere ez.
Oso ongi egituratua.
Azalpen teorikoak oso onak.
Dinamika eta hitz-hurrenkera onak.
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Ordutegia eta bileren iraupena
−
−
−
−
−
−

Egokia, asmatu dute.
Denbora labur samarra.
Saio gutxiegi, baina ohartzen naiz ez dagoela luzatzerik.
Lehenago hasi zitekeen, eta dinamika gehiago sortu.
Oso irisgarria, halaber.

Ongi planteatua.

Espazioa eta bere antolakuntza
−
−
−
−
−

Egokia.
Espazio aldaketa eta berorien baldintzak hobetzeko modukoak.
Deserosoa.
Zaratatsua (oihartzunak) eta irisgarritasun gutxikoa.

8,8

Oso ona, gozatzekoa.
Aktiboa eta jostagarria.
Oso onak dinamizatzaileak, bai gidatzen, bai ekarpenak jasotzen...
Sintesi-ahalmen handia.
Oso profesionala.

Prozesuaren emaitzak
−
−
−
−
−
−

7,2

Oso ongi aprobetxatua.

Dinamizazioa
−
−
−
−
−

7,9

7,2

Itxaropentsua.
Ez dauzkat oso argi.
Esperantzagarriak.
Teoria, ez errealitatea.
Utopiko samarra da.
Parte-hartze anitzagoa falta da ondorioak ateratzeko.
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2. Orokorrean:
Zer gustatu zaizu gehien?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Erabilitako dinamika eta parte-hartzea.
Informazioa biltzeko eta sintetizatzeko modua.
Prozesuaren orientatzaileak.
Dinamizazioa.
Parte-hartzea.
Dinamizazioa nahiko egokia.
Parte-hartzea.
Taldearen parte hartzea. [Taldearen parte-hartzea]
Dinamizazioa.
Taldea eta dinamizazioa. Saioen laburpena.
Giro ona, guztion hobetzeko gogoa.
Oso interesgarria.
Laneko dinamika eta saio bakoitzaren laburpena. Balorazio oso positiboa, oro har.
Partaidetza alorrak funtzionatzen duela ikustea.
Papelografoa, hasteko eta amaitzeko dinamikak eta tarteko dokumentazio laburtua.

Eta gutxien?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dibertsitateko kolektiboek izan duten parte-hartze urria.
Talde-eztabaidako dinamika.
Ez dakit zehatz-mehatz zer daramadan.
Espazioa nahiko hotza.
Saioen iraupena beharbada, denbora gutxi?
Espazioa. Lekuaren aldaketa. [Espazioa eta lekuaren aldaketa]
Agian, parte politikoaren falta.
Espazioaren aldaketa.
Eraginkortasun handiagoa.
Udala/herritarren arteko hesia mantentzen da.
Deialdiekin eta aldez aurreko antolaketarekin zerikusia duten gai batzuk.

Zer egingo zenuke beste era batera?
−
−
−
−
−
−
−

Ezer ez.
Bestelako dinamikak.
Denbora gehiago, egun gehiago.
Politikariak inplikatu dinamika hauetan, azkenean, beraiena da azken hitza.
Zehatzagoa.
Iruñeko adibide praktiko gehiago.
Deialdi hobea.

Prozesu osotik, zerekin geratzen zara?
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Parte-hartzaile guztiengandik ikastearen aberastasunarekin.
Ikasi dudanarekin eta itxaropenarekin.
Taldearen analisi edo bateratze lanarekin.
Ez daukat oso argi, baina jakintza apur bat gehiago bai.
Informazioa.
Hausnarketa prozesuarekin.
Parte hartzearen zailtasuna. [Parte-hartzearen konplexutasuna]
Pertsona eta erakunde oso desberdinen parte-hartzea.
Lanerako gogo handia eta gizarte-ehunarekin inplikatutako teknikariak daudela.
Hobetzeko gogoa.
Parte hartzeko gogoz.
Lana eta informazioa parte-hartze prozesuen arloan.
Ikaskuntza eta harremanak.
Asmo onak.
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