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4. Gomendioak

1. Gordetzeko lanpostuen kuotak gehitzea eta enpresek kuota horiek
benetan bete ditzaten bermatzea

Gordetzekoen kuota bereizketa positiboko neurria da eta benetako berdintasuna
lortzea du helburu, kasu honetan, pertsona guztiek laneratzeko ahalbide berak
izatea. Ezgaituen alde gordetako hori honelaxe ezarrita dago gure legerian:

a) Lanpostuen % 2 gordetzea ezgaituentzat, 50 langiletik gorako enpresetan
aplikatzeko, baina langileok finkoak izan beharrik gabe.

b) Gorde beharreko hori, ezohiko modura, arauz ezarritako neurri alternatiboen
bidez betetzeko baimena eman liteke.

Gaur egungo errealitatea kontuan izanik, badirudi kuota hori gehitu behar dela -
esaterako, % 4 edo 5era- eta betebehar hori enpresa txikiagoetara ere hedatu
beharko dela –esaterako, 15etik 50 langile bitartean-, beste herrialde batzuetan
egiten duten bezala.

Nolanahi ere, ezarritako gorde beharrekoa benetan bete dadin zaintzeko, lan
agintariek kontroleko eta jarraipeneko mekanismoak erabili behar dituzte -
abuztuaren 4ko 5/2000 Errege Dekretu Legegileak onetsitako Gizarte
Antolamenduaren alorreko Urratze eta Zehapenen Legean aurreikusitakoen
arabera-, enpresaburuei ohartarazpena edo gomendioa helaraziz edo, bestela,
bidezkoa denean, dagozkion zehapen neurriak aplikatuz.

2. Administrazioek sustatutako lehiaketa publikoetan parte hartzen duten
enpresek kuota hori betetzeari buruzko baldintzak sartzea

Oraingo arau esparruak, jakina denez, aurreikusitako gorde beharrekoak gauzatzen
lagun dezaketen zenbait aukera eta bitarteko eskaintzen dizkio administrazioari.
Hartara, Herri administrazioen Kontratuei buruzko Legearen testu bateratua onesten
duen ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretuak, zortzigarren xedapen gehigarrian,
langilerian ezgaituak dituzten enpresekin eta irabazi asmorik gabeko erakundeekin
egindako kontratazioa du hizpide. Xedapen honen 1. atalean hauxe esaten da:
“kontratazio organoek administrazioko baldintza partikularren pleguetan
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adierazi ahalko dute, beren kaudimen teknikoa kreditatzeko unean, langileen
artean gutxienez 100eko 2 ezgaituak dituzten enpresa publiko zein pribatuek
aurkeztutako proposamenak lehenetsiko direla kontratuak adjudikatzeko
orduan, betiere proposamen horiek adjudikaziorako oinarri diren irizpide
objektiboen ikuspegitik, proposamen onenen parekoak badira”. Era berean,
dekretu horrek ez die herri administrazioarekin kontratatzeko aukerarik ematen
ezinduak laneratzeko gaietan urratze larria egin izanagatik zigortutako enpresei.

Egiaz, ahalmenezko aurreikuspena da (“baldintzen pleguetan adierazi ahalko
dute...”), eta administrazioarekin kontratuzko harremanak dituzten enpresei
ukituko lieke, beraz, ez enpresa guztiei. Edonola ere, neurri zeharo legezkoak
dira, lortu nahi den helburuarekin guztiz bat datozenak.

Administrazioak deitutako lehiaketa publikoetan (zerbitzuen prestaziorako,
ekipamendurako, obrak adjudikatzeko), ohikoa da ezinbestekotzat jotzen diren
zenbait baldintza ezartzea lehiatu ahal izateko edo diru-laguntzak jaso ahal izateko
(esaterako, zerga betebehar guztietan egunean egotea). Ezerk ez du eragozten
ezinbesteko betekizun horietako bat, hain zuzen, ezgaituentzat gorde beharreko
lanpostu kopuru hori izatea, edo, bestela, legez ezarritako neurri alternatiboak
zorrozki betetzea.

Hartara, bada, zera gomendatzen da: gure erkidegoko herri-administrazioek beren
administrazioko baldintzen pleguetan legezko xedapen horiek sar ditzaten, eta gorde
beharreko lanpostu horien kuotak edo, bestela, legez ezarritako neurri alternatibo
bereziak betearazteko dauzkaten kontrol mekanismo guztiak erabil ditzaten.

3. Gure autonomia erkidegoan ezgaituentzako enplegu publikoko aukerak
gehitzea

Erakunde honen azkeneko urteko txostenean “Gordetzeko lanpostuen kuota
ezgaituak EAEko enplegu publikora iristeko neurri gisa” izenburuko gomendio
orokorra egiten da (2002ko txostena, VI. kapitulua).

Gomendio horretan indarreko legedian ezarritakoa da abiapuntua, hau dioenean,
hain zuzen: “Enplegu publikoaren eskaintzetan, ehun lanpostu hutsetik
gutxienez hiru gordeko dira ehuneko hogeita hamahiruko minusbaliotasuna
edo handiagoa daukaten langileek betetzeko, apurka-apurka estatuko
administrazioaren ehun lanpostutik bira heldu arte...” (6/1989 Legea, Euskal
Funtzio Publikokoa). Beste erkidego batzuetan garatutako bide handizaleagoak
ere eskaintzen dira, eta arau honek, izatez, pertsona horien kontratazioan eragin
gutxi izateko hainbat arrazoi aztertzen dira. Eta horren guztiaren ildotik, Ararteko
erakundeak hainbat iradokizun egiten dizkie Euskadiko herri administrazioei.
Honako hauek, funtsean:

– Ezgaituentzat gordetzeko lanpostuen oraingo kuota gehitzea komeni da
eta, horretarako, egoki iriztekotan, behar diren lege aldaketak bultzatu
behar dira.
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– Gorde beharreko kuota hori funtzio publikoan sartzeko prozedura eta
deialdi mota guztietara hedatu behar da, behin betiko, bien bitarteko
zein aldi baterako sartzeko, sarrera libreko, barruko sustapeneko, enplegu
planen ondoriozko prozeduretarako... denetarako, hain zuzen.

– Gorde beharreko kuota horren aplikazioa multzo, eskala eta kategoria
guztietara hedatu behar da, bateragarritasun funtzionaleko irizpide
zorrotzen arabera justifikatzen diren kasuetan izan ezik.

Halaber, erakunde honen ustez, euskal administrazio publikoak gai hauekiko
sentsibilizatzen saiatu behar da:

– Komeni da EEPetan beretan jasotzea gordetzeko portzentaje horien
xehetasunak -deitutako multzo, eskala, kategoria eta abar guztien eta
bakoitzaren arabera, baita aurreikusitako txanda desberdinen arabera
ere (librea, barruko sustapenekoa)-, hobeto aztertu eta jarraitu ahal izateko
ezgaituak enplegu publikora sartzea bultzatzeko neurri positibo horrek
benetan duen eragina.

– Komeni da egokitzeko behar diren neurri guztiak jorratzen jarraitzea -
frogak prestatzeko eta frogak egiteko baldintzak zehazteko orduan-,
gordetzeko kuota horri izatezko eta benetako edukia emateko.

– Ezgaituak enplegu publikora iristeari buruz, EAEn erakunde aholkulari bat
eratzeko aukera azter daiteke, Funtzio Publikoaren Euskadiko Kontseiluaren
bidez edo egokiago irizten zaion bestelako edozein bide erabiliz.

Gure iritziz, administrazioek (tokiko, foru eta autonomia erkidego mailakoak)
gomendio hori betetzea eredugarria izan daiteke beste gizarte eragile batzuentzat,
eta, ziur asko, jarraipen etengabea egitea eskatuko du, gutxienez enplegua sortzeko
ahalbiderik handienak dituzten herri administrazioetan.

4. Gure ingurunean orain arte gutxi garatutako enplegu bideak, hala
nola, enplegua sostenguekin araupetu edota sustatzea

Txostenean enpresa arrunterako enplegu modu desberdinak aipatzen dira,
ahalmen handikoak izan arren, oraindik gure testuinguruan gutxi erabiltzen
direnak: enplegua sostenguekin, enklabe babestuak, lantalde ibiltariak, enplegu
hautakorra...

Egiaz, modalitate horietako bakoitzak ezaugarri desberdinak dauzka, eta behar
batzuetara edo beste batzuetara hobeto egokitzen da. Kontzepzio desberdinei
erantzuten diela ere esan genezake. Baina denek balio dezakete, gehiago ala
gutxiago, ezgaituak enpresa arruntean sartzea edo birsartzea errazteko. Zenbait
kasutan elkarteak berak edo norbanakoen ekimenak izaten ari dira bide horiek
aplikatzen ari direnak, zailtasunak zailtasun.
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Horietako batzuek, hala nola, enplegua sostenguekin deritzanak, badu jada
nolabaiteko eskarmentua, eta gure inguruko herrialderik garatuenetan araupetu
eta arrakastaz aplikatu dute. Gaur egun, askoren ustez, ezgaituak enpresa
arruntean dauden lanpostuetara egokitzen laguntzeko eta prestatzeko sistemarik
eragingarriena da. Horrela bada, kontuan izanik enplegu bide horrek beste toki
batzuetan erakutsitako ahalmena eta gure artean gutxi garatuta dagoela, hori
araupetzea edota sustatzea gomendatzen da.

5. Lantokiak eta lanpostuak egokitzeko eta enpresetarako sarbidea
errazteko sustapen-lana egitea

Sarritan, ezgaituak ingurune arruntean laneratzeak, edo arestian aipatutako
“enplegua sostenguekin” bezalako bideak aplikatzeak lanaren “testuingurua”
aldaraztea eskatzen du: oztopoak kentzea, faktore ergonomikoak egokitzea,
teknologia berriak, sostengu profesionalak edo banan-banako laguntzaileak
sartzea...

Moldaketa horiek bultzatzea gomendatzen da (esaterako, diru-laguntzen edo
salbuespenen bidez), horien kostuak ez dezan eraginik izan, ez osorik behintzat,
enpresen kostuetan.

6. Enpresaburuei eta sindikatuei ezgaituek lana ondo betetzeko dituzten
aukeren berri ematea eta horiekiko sentsibilizatzea, eta pizgarriak eta
kontratazio aukera berriak zabaltzea

Asko dira kontratazio prozesuetan esku hartzen duten gizarte eragileak. Horietako
bat, erabakigarria benetan, enpresaburuak dira. Ezgaituak laneratzeak, sarritan,
erreparoz eta aurreiritziz jositako eta informaziorik gabeko zailtasun horma batekin
egiten du topo. Esaterako, askotan ez zaio probetxurik ateratzen zailtasun bereziak
dituzten kolektiboak kontratatzeko pizgarri edo laguntza bide jakin bati, dagoenik
ere ez jakiteagatik edo dauden beharretarako egokia ez dela pentsatzen delako.

Ezgaituak enpresa arruntetan laneratzeko, ezinbestekoa da enpresaburuak
sentsibilizatzea eta horien artean ekimen eta jokaera onak zabaltzea. Horren
ildotik, oso interesgarria iruditzen zaigu jokaera onen kontakizun edo eskuliburuak
prestatu eta hedatzea, baita gaur egun kontratazioan laguntzeko dauden bideak
edo gerora abiaraz daitezkeenak ezagutaraztea ere.

7. Berariazko politikak garatzea laneratzeko arazorik handienak dituzten
taldeen alde

Datuak aztertuta garbi ikusten da ezgaitu guztiek ez dituztela aukera edo zailtasun
berberak izaten lana lortzeko. Emakumeak, buruko ezgaitasuna dutenak, gazteak
edo zaharrak izaten dira, datu guztien arabera, zailtasun handienak dituzten
taldeak.
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Diferentzia horiek zuzentzeko, edo talde horien laneratzea errazteko, berariaz
laneratzeko zailtasunak gainditzen lagunduko duten programa edo ekimenak
abiaraztea gomendatzen da, edo diferentzia horiek zuzentzen saiatzeko irizpideak
erabiltzea.

8. Genero desberdintasunak orekatzea

Arestiko gomendioan emakume ezgaituak laneratzen laguntzeko berariazko
neurriak edo politikak behar direla iradokitzen da.

Ez da hori, ordea, zuzendu behar den elementu bakarra. Badira, gutxienez,
txostenean aztertutakoen artean beste gai bi, non genero desberdintasunak
deigarriak diren: bata, jarduera tasei dagokiena eta, bestea, prestazioei dagokiena.
Asko dira desberdintasun esanguratsuak adierazten dituzten datuak, emakumeen
kaltetan beti:

– Lanerako adina duten ezgaituen % 30 soilik jotzen dira «aktibotzat». Baina
portzentaje hori txikiagoa da emakumeen kasuan: % 21,4, gizonezkoen %
41,2ren aldean.

– Normalean, emakumeak dira, proportzio handiagoan, prestaziorik txikienak
jasotzen dituztenak: zergapekoak ez direnak (hartara, esaterako, LISMI
prestazio bat –zenbatekorik txikienekoa- jasotzen duten ezgaituen % 80
emakumeak dira).

– Antzeko zerbait esan daiteke mendetasun ekonomikoari buruz: kalkulatzen
da ezgaitasunen bat daukaten hamar emakumetatik bost beste pertsona ba-
ten diru-sarreren mende bizi dela erabat (gizonezkoen kasuan, berriz,
proportzio hori ez da hamarretik bira iristen)...

Erakunde honen iritziz, herri politikek desberdintasun horiek kontuan hartu behar
dituzte. Aldeak berdintzen, oreka eta berdintasun handiagoko egoerak lortzen
lagundu behar dute.

9. Enpleguko zentro berezien egoera araupetu edo berrikustea

Enpleguko zentro bereziek, gure artean, garapen nabarmena lortu dute: ez da
nahikoa oraindik, ordea, eskarien aldean; handiagoa da lurralde batzuetan beste
batzuetan baino... baina, nolanahi ere, garapena nabarmena da. Okupazio
zentroekin batera, 2000 urtean 135 zentrok osatzen zuten, 6.564 toki eskaintzen
zituen eta 6.493 pertsona artatzen zituen sarea eratzen dute. Izan ere, azken
urteotan, ezgaituei egindako hamar kontratutatik zortzi enplegu babestuko
zentroetan egin dira.

Beraz, dirudienez, ondo betetzen dute sortu zirenean zuten xedeetako bat: alegia,
produkzio lana, ordaindutakoa, lan merkatura lotutakoa eskaintzea.
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Eztabaidagarriagoa da beren beste helburu nagusietako bat betetzen duten ala
ez: ahalik eta langilerik gehien lan arrunteko araubidera sar daitezen erraztea.
Jasotako kexa eta iritzi batzuek juxtu aurkakoa adierazten dute, hau da, enpresa
gisa izan dezaketen bideragarritasunari edo errentagarritasunari adituz, langilerik
onenak atxikitzen saiatzen direla, eta horrek langile horiei enplegu arrunterako
jauzia geldiarazten diela.

Bildutako informazioaren arabera, eta zentro horiek lortutako garapena kontuan
hartuta, beren egoera aztertu eta honelako gaiak ikertu behar direla ematen du:

– kudeaketa eredu desberdinak, abantailak eta eragozpenak;

– zentro horietan lan egiten duten pertsona ezgaituen lan baldintzak;

– langileak merkatu arruntera sartzen lortzen ari diren tasak, eta hori lortzeko
dauden benetako zailtasunak;

– zentro horiek okupazio zentroekin eta merkatu arruntarekin duten lotura...

Berrikuspen horretan inplikatutako gizarte eragile desberdinek hartu beharko
lukete parte, eta lorpenak finkatzeko, zailtasunak aztertzeko, mugak edo akatsak
zuzentzeko, eta gerta litezkeen desbideratzeak artezteko balio beharko luke.

Egiaz, enpleguko zentro bereziak izatea beharrezkoa da, batez ere enplegurako
bestelako ahalbiderik ez badago edo ahalbideok nahikoa ez badira, baina zentro
horiek laneratze handiagoa lortzeko eta enplegu arruntera hobeto iristeko beste
bide batzuen lagungarri izan beharko lukete, inoiz ez horien oztopo.

10. Okupazio zentroak berriz aztertzea eta berriz bideratzea

Zentro babestuetara joaten diren hiru pertsonatatik, gutxi gorabehera, bi enpleguko
zentro berezietara joaten dira, eta bat okupazio zentroetara. Kasu horretan ez da
ordaindutako enplegurik eskaintzen, baizik eta laneratzeko aukerarik ez duten
ezgaituak pertsonalki eta gizartean doitzeko jarduera bat. Normalean egunean
egiten den jarduera izaten da, pertsonaren eta bere familiaren bizitza-kalitatea
hobetzeko.

Enpleguko zentro berezietan bezala, hemen ere, jasotako informazioaren arabera,
zenbait egoera berriz aztertu behar dira. Hartara:

– zentro hauek enpleguko zentro bereziekin duten lotura, izan ere, batzuetan
instalazioak eta eginkizunak partekatzen dituzte, eta lan eskaririk handieneko
uneetan, langileok inolako kontrataziorik gabe edo baldintza egokirik gabe
erabiltzeko arriskua dago;

– arretarik batere jasotzen ez duten biztanleria zerrendak egon litezke, lanerako
edo okupazio zentroetara iristeko aukerarik gabe;
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– zentroetako ordutegiak (pertsonen lan ordutegia murrizteko joera orokorra
zentro horietan, besterik gabe, aplikatzea txarra izan liteke pertsona horientzat,
sarritan ez baitute zentroetatik kanpo bestelako okupaziorik aurkitzeko
aukerarik izaten);

– kudeaketa eredu desberdinen alde onak eta txarrak;

– baliabide horien balioa, integratzen laguntzeko zentro gisa...

11. Lurraldeen arteko desorekak zuzentzea

Enpleguko zentro berezien eta okupazio zentroen kudeaketa-eredua lurralde
bakoitzean ezberdina den arren (Araban jabetza publikoko zentroak dira nagusi,
Bizkaian eta Gipuzkoan sozietate anonimo edo mugatuen jabetzako zentro
pribatuak), deigarriena da lurralde batzuetatik besteetara oso alde nabarmenak
daudela ezgaituentzako lanpostuak betetzea bezalako kontu funtsezkoetan (enplegu
babestuetako tokien eskaintza Bizkaian baino hiru aldiz handiagoa da Gipuzkoan,
biztanleriari dagokionez), edo prestazioen estalduran eta kopuruan. Gehienetan
Bizkaia Lurralde Historikoko ezgaituen kalterako diren neurrigabekeria horiek
zuzendu behar dira, gure ustez, eta, horretarako, erakundeek ahalegin handiagoa
egin beharko dute.

12. Bitartekaritza zerbitzuen eragingarritasuna areagotzea

Hemen, funtsean, laneratzeko politika aktiboak sustatzen dituzten INEM edo Langai
bezalako zerbitzuak ditugu hizpide. Aztertutako datuek erakusten dutenez, zerbitzu
horiek benetan gutxi eragiten dute ezgaituak lan merkatuan sartzea lortzerakoan.
Aztertutako azkeneko epean egindako kontratazioei buruzko datuak esanguratsuak
dira: Euskal Autonomia erkidegoan egindako 680.809 kontratazioetatik 846 baino
ez ziren ezgaituei egindakoak izan (guztietatik % 0,12).

Neurrigabekeria berbera ikusten da Langairen bidez 2001ean eskainitako
lanpostuen datuetan: 29.920 postu biztanleriari oro har eskainitakoa, eta 312
lanpostu ezgaituentzat (lanerako adinean dauden ezgaitu guztietatik % 1,7ko
estaldura da hori, biztanleei oro har eskainitako % 3,1en aldean).

Datu horiek adierazten dute bitartekaritzako zerbitzuen jarduna hobetu behar
dela, eta ezgaituak gutxienez herritarrak oro har laneratzen diren neurri berean
laneratzea lortu behar dutela.

13. Oinarrizko gizarte zerbitzuak enplegurako sarbidea errazteko lanetan
inplikatzea

Oinarrizko gizarte zerbitzuak, gure babes sisteman, funtsezkoak dira bazterkeriaren
aurkako eta laneratzearen aldeko borrokan. Hala diote legeek. Beste alde batetik,
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gero eta gehiago azpimarratzen da tokiko zerbitzuek eta erakundeek enplegu
politiketan burutu behar duten eginkizun aktiboa. Zenbait bitartekok -oinarrizko
unitateek kudeaturiko norbanakoen laneratze planek, esaterako- horren aplikazio
izan nahi dute.

Bildutako datuengatik, ordea, gutxienez ezgaituen laneratzeari dagokionez, ez
dirudi oinarrizko gizarte zerbitzuak funtsezkoak direnik. Egoera hori aldatzeko,
seguru asko, ezinbestekoa izango da oinarrizko unitateetan lan egiten duten
pertsonak gaitzea, eta haiei halako lanetan adituak diren gizarte eragileekiko
harremana erraztea eta informazioa ematea, oinarrizko zerbitzuen eta enplegu
zerbitzuen artean lotura handiagoa lortzeko.

14. Elkarteek enplegurako sarbidea errazteko eragile gisa duten eginkizuna
bultzatzea

Ezgaitasunaren arazoekin zerikusia duten elkarteen mundu aberatsa da gure
erkidegoan dagoen elementu onetako bat. Izan ere, gure gizartearen garatzen
diren zerbitzu edo programa asko elkarteen beraien ekimenen ondorio dira.
Batzuetan bultzatuz eta zuzenean kudeatuz, beste batzuetan administrazioen
inplikazioa sustatuz. Enpleguko zentro berezien eta okupazio zentroen oraingo
sarea da, segurki, ekimen horien emaitzarik onena.

Elkarteak, beraz, ahalmen handiko integrazio eragile dira eta, horregatik, beren
lankidetza aktiboa bilatu eta bultzatu behar da.

15. Laneratzea errazten duten gizarte eragile desberdinen arteko
koordinazioa eta lankidetza hobetzea

Aurreko hiru gomendio horietan hiru eragile zehatz aipatu ditugu: laneratzeko
bitartekaritzan espezializatutako zerbitzuak, oinarrizko gizarte zerbitzuak eta
elkarteak. Bakoitza bere ezaugarri, ahalbide eta zailtasunekin.

Guztien arteko lankidetza eta koordinazioa beharrezkoak direla berretsi nahi dugun
hemen, baita beraiek bezain garrantzitsuak diren beste batzuekin -lanbide
heziketako zentroak, adibidez- dituztenak ere.

Koordinazio edo lankidetza hori plano edo langintza desberdinetan gauza daiteke:
tokian tokiko planetan batera inplikatuz, lurraldeko lantaldeak eratuz, laneko
orientazioan, tutoretzan... Ahaleginak biltzea eta eragingarritasuna hobetzea da
kontua.

Nolanahi ere, lankidetzak ez du bakoitza bere erantzukizunetatik libre utzi behar,
eta erakundeen buruzagitza eskatzen du.
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16. Gizarte sentsibilizazio handiagoa lortzea

Ezgaituen gizarteratze edo laneratze mailarik handiena lortzea ezin da pertsona
horien edo beren familien lehentasuna soilik izan. Gizarte osoak, gizarte eragile
nagusiek partekatutako lehentasunezko xedea izan behar du.

Gizartearen sentsibilizazio handiagoa eta gizarte eragileen inplikazio aktiboa
lortzea, enpresaburuak eta sindikatuak barne direla, helburua eta erronka da
erakundeentzat; erakundeek, beren kontratazioetan eredugarri izateaz gain,
horretarako baliagarriak iruditzen zaizkien bitarteko guztiak erabili behar dituzte:
herritar guztiei edo alor jakin batzuei zuzendutako ekinaldiak, jokaera onen
hedapena, erakundeek sentsibilizazio ekimenen alde egitea, zenbait berrik
estereotipoak sortzen edo indartzen izan lezaketen eragina gutxitzea...

17. Ezgaituen prestakuntza eta trebakuntza hobetzea

Jasotako datu eta balorazioek bi arazo jartzen dituzte agerian: batetik, ezgaituen
lanbide-prestakuntzak, biztanleria orokorraren aldean, txikiagoak izaten dira;
bestetik, badirudi ezgaitu askok bizitzaren eta ahaleginen zati handi bat etengabe
prestatzen ematen duela, baina ikaskuntza horrek guztiak ez duela eraginik
enplegua lortzeko benetan dituen aukeretan: laneratzeko edo lan baldintzak
hobetzeko aukeretan, alegia.

Beharrezkoa dirudi, beraz, prestakuntzako programak berriz aztertzea, arazo
horiek gainditzen saiatzeko eta, laneratzea errazteko tresna gisa, eragingarriagoak
izan daitezen.

18. Enplegura iristea eta prestazioak jasotzea bateragarri egitea eta
bultzatzea

Sarritan, pentsioren bat jasotzen duen ezgaituak ez du lanerako nahikoa pizgarri
aurkitzen: beretzat ez da nahikoa zortzi orduz lanean aritzeak -askotan errutinazko
edo poz handirik gabeko lanetan- ekarriko lizkiokeen diru-sarrerak gehitzea. Halaxe
sentitzen dira ezgaitasuna ustekabean etorri zaien pertsona asko: zergapeko
pentsioa jasotzen dute, baina ez dute lanera itzultzeko inolako pizgarririk ikusten;
edo % 65 edo gehiagoko ezgaitasuna dute, eta lan egingo balute, zergapekoa ez
den beren pentsioa gutxituko litzaieke...

Ez dugu pentsioen sistema zalantzan jarri nahi, baina zenbait bide aztertu nahi
dira, lana eta prestazioa bateragarriago egiteko edo, gutxienez, biak batera
gertatzeko aukera ez zapuzteko. Eta argi eta garbi jorratu nahi dira, dagokien
pertsonei berme juridikoa emango dien lege edo arau baten bidez, oraingo egoera
hau gaindituz: INSSeko zerbitzu edo ordezkaritza bakoitzak norbanakoen kasuak
aztertzen ditu, sarritan irizpide ezberdinak erabiliz, edo azkenean bateragarritasuna
edo bateraezintasuna epaitegietan ebatzi behar da.
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Gai honek, ezbairik gabe, zerikusi handia dauka enpleguaren kalitatearekin:
enplegu pozgarri eta gogobetegarri, ondo ordaindutako bat eragingarri
garrantzitsua litzateke. Baina, aldi berean, arauen bidez argitu behar da.

19. Enpleguaren kalitatea eta gerta daitezkeen bereizkeria-egoerak
ebaluatzea

Txosten honen bidez lortu nahi den helburuetako bat ezgaituen enpleguaren
kalitatea aztertzea da. Beti ez da lortu gai honi buruzko nahikoa datu. Kasurik
gehienetan, nolakotasunaren gaineko informazioa lortu da, eztabaida taldeetan
eta pertsonekin aurrez aurre egindako elkarrizketetatik aterata. INEMen edo
Langain enplegu hoberako egin diren eskariak ere enpleguaren kalitatearen
adierazgarri dira, kezkatzeko arrazoi.

Badirudi, beraz, arreta berezia eskaini behar zaiola ezgaituen enpleguaren kalitatea
ezagutu eta kontrolatzeari, edozein bereizkeria saihestu edo zuzendu ahal izateko;
bereizkeriaren aurka borrokatzeko mekanismo eragingarriak garatu behar dira.

20. Ezgaituen benetako enpleguari buruz dagoen informazioa hobetzea

Txosten hau egiteko orduan aurkitutako eragozpen bat daturik eza izan da, edo
datu batzuk eskuratzeko zailtasuna. Batetik, iturriak sakabanatuta daude; bestetik,
datuak erregistratzerakoan beti antzeko irizpideak erabiltzen ez direnez gero,
zailago egiten da datuak konparatzea; batzuetan, pentsa liteke nahita gertatu
dela daturik eza edo datu ilunak ematea, batere eredugarriak ez diren egoeren
berri izatea eragozteko.

Zailtasun horiek gainditu behar dira: datuek argiak eta osoak izan behar dute,
erregistratzeko irizpideek bateragarriak, informazioak agerikoa eta jarraipen hobea
egiteko modukoa... Hala balitz, errealitatea hobeto edo zehatzago ezagutuko
genuke eta, hartan oinarrituz, integrazioko politikak ere egokiagoak lirateke, eta
aurrerapenak eta zailtasunak baloratzeko aukera gehiago leudeke.

21. Laguntzeko eta suspertzeko bideak lan merkatuaren bilakaerara
egokitzea

Ezgaituen kontratazioaren aldeko biderik hedatuenen artean –batez ere kontratazio
mugagabea bultzatzen dute- eta lan merkatuaren bilakaeraren artean nolabaiteko
gorabehera dago, ez datoz bat. Kontuan izan, esaterako, 2000 urteari buruzko
datua: gure erkidegoan egindako lan kontratazioetatik % 92 aldi baterako kontratu
bidez egin ziren.

Hemen ez dugu datu hori baloratuko -prekariotasuna adierazten duen aldetik,
kezkagarria da-, eta ez dugu, inolaz ere, ontzat edo komenigarritzat joko. Baina
ezin da alboratu edo ahaztu, lan merkatuak ezgaituak ere enplegatzea lortu nahi
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bada. Horretarako, segurki, egungo bide suspergarri batzuk berriz aztertu beharko
dira, edo bide berriak erabiltzea, merkatuaren bilakaeraren arabera.

22. Langileak lanera itzultzeko gaian mutuak inplikatzea

Ustekabean etorritako ezgaitasuna duten pertsonen kasuan, mutuek oinarrizko
eginkizuna dute. Orain arte, hala dirudi behintzat jasotako balorazioei begiratuz,
batez ere birgaitzeko eginkizunez arduratu dira. Alor horretan oso prestakuntza
maila handia dutela onartzen da, baina askoz maila eskasagoa istripua jasan duten
pertsonak berriro lanera itzultzen laguntzeko lanetan. Gauza bera esan daiteke
istripuak eragozteko egiten duten lanaz ere.

Horren guztiaren ildotik, mutuen eginkizun edo betebeharra berriz aztertzea
gomendatzen da, istripuen prebentzioari eta lanera itzultzeari buruzko alorrak
jorra ditzaten bultzatuz (lan osasunean, prebentzioan, ergonomian... espezializatuz).

23. Teknologia berriek eskaintzen dituzten ahalbideak erabiltzea

Teknologia berriek laguntza sendo eta ahaltsuak eskaintzen dituzte laneratzeko
edo lanera itzultzeko prozesuetan, bai prestakuntza aukerei dagokienez (17.
gomendioan aipatutako gaia), bai lanaren testuingurua aldatzen.

Gure erkidegoan teknologia berriak gizarte bizitzan erabiltzeko politika aktiboa
dago. Ezgaituen kolektiboaren ezaugarriak eta zenbait teknologiaren ahalmenak
kontuan izanik, teknologien etengabeko aprobetxamendua sustatzea proposatzen
dugu, lanpostuetan behar diren egokitzapenak lortzeko, eta enplegua sustatzeko
estrategiei gehitzea teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak.

24. Programak ebaluatzea eta benetako laneratzearen jarraipena egitea

Iritsi beharreko helburuak, beti, ezgaituen ahalik eta laneratze eta gizarteratze
mailarik handienak lortzea izan behar du. Abiarazten diren programa, laguntza,
zerbitzu edo zentroak, beraz, benetan lortzen duten laneratzeagatik duten
eragingarritasunaren arabera ebaluatuko dira.

Gure erkidegoan une jakin batean lortutako ezgaituen laneratze mailaren
“argazkia” eskaintzen digu txosten honek. Argazki hori ez da osoa, segurki, baina
nahikoa adierazle eskaintzen du, eta ondorengo jarraipenak egiteko kontraste
gisa balio lezake.

Proposatzen da erakunde eskudunek, beren plan eta memorien bidez, xedeak
zehatz ditzaten, irizpideak ezarri eta hemen aztertutako egoera hobetzeko behar
diren jarraipen eta ebaluazioak egin ditzaten, eta horretarako, gai honekin
zerikusirik duten pertsonen partaidetza zuzena bila dezaten.




