
 

HERRIGINTZA COVID 19 GARAIAN ERE 

- Euskal Herriko udalei gutuna – 
 

Oraindik goiz da COVID 19ren ondorio guztiak neurtzeko, eta zein esparruetan izango duen 
inpaktu gehien baloratzeko, baina agerikoa da gizarte mailan etorkizunean asko eragingo duten 
aldaketa batzuk ematen ari direla. Erakunde publikoek gizartean sortzen ari diren beharrei 
erantzuteko ardura dute, eta aldi berean, hauen inguruan hausnartu, birposizionatu eta udal-
funtzionamendua egokitzeko erronkei ere heldu behar diete. 

 

Krisi honetan, gure sistemaren gabezia batzuk agerian gelditu dira, mailan ekonomiko eta 
sozialean, baina baita erakundeen funtzionamenduaren mailan ere, eta berreraikuntza soziala 
beharrezkoa den honetan, krisi ekonomiko batean murgiltzeko arriskuan gaudela dirudi. Gai 
izango gara gizarte moduan erronka berriei erantzuteko? Nola mantendu ekonomia jarduera eta 
aldi berean, erantzunkidetasun sozialean oinarritutako eredu sostengagarriagoen norabidea 
jorratu? Gai izango gara eragile sozialak elkarlanaren bitartez interes komuna bilatu eta erronka 
berriei erantzuteko? Eta gai izango dira erakunde publikoak prozesu hauek bideratzeko? Hauek 
eta beste zalantza eta ezinegon asko bizitza publikoaren parte bihurtu dira, eta erakundeentzat 
inplikazio sakonak suposatzen dituzte. 

 

Garai honetan erakunde publikoek pertsonen babesean eta ongizatean duten oinarrizko 
funtzioa agerian gelditu da, eta horri esker, COVID 19aren lehen inpaktuaren ondorio latzenak 
murriztea lortu da. Hemendik aurrera, erakundeok lidergo aktiboa izatearekin batera, herritarren 
beharrak entzun eta erantzun koherenteak eta integratuak emateko ardura duzue, erakunde-
mailako zeharkako lan batetik abiatuta eta eragile anitzen arteko lankidetza sustatuz. 

 

Zentzu honetan, kontziente gara udal administrazioak dituzuen erronka konplexuen inguruan, 
besteak beste: egoera honek eskatzen duen politika, programak eta ekintzak identifikatzea; 
aurrekontu murrizketekin lehentasunak birdefinitzea; urgentzia eta etengabeko aldakortasunaren 
aurrean, premiazko erantzunak ematea, baina aldi berean, epe ertainerako pertsonen 
ongizaterako baldintzak ehuntzea; guzti hau gauzatzeko, herritarrekin eta herri-eragileekin 
komunikazio kanal eraginkorrak izatea; eta dena batera eta aldi berean bultzatzea eta eraikitzea. 

 

Farapin urteetako esperientzia dugu politika sozial inklusiboak sustatzeko udal administrazioekin 
aholkularitza eta elkarlan proiektuak sustatzen. Gure oinarrian herritarren partaidetza aktiboa 
eta herriko eragile anitzen arteko elkarlana eta eraikuntza kolektiboa daude, erantzukidetasun 
sozialaren ikuspegitik (administrazio publikoa, herri eragileak, enpresak, herritarrak…). Askotariko 
gai eta erronka sozialei (adineko pertsonak, generoa, haur, nerabe eta gazteak, aniztasuna, 
enpresen erantzunkidetasun soziala…) ikuspegi holistiko batetik (faktore guztiak eta haien arteko 
inter-konexioak kontuan hartuta) heltzen diegu, integraltasuna bilatuz. 
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Horregatik, COVID 19 aren testuinguru hau aukera moduan ikusten dugu. Gure ustetan, egoera 
honek ez du eskatzen bakarrik aurrekontuen birdefinizio bat egitea, edo agerian gelditzen ari 
diren hutsuneak estaltzen saiatzea, baizik eta herrigintza eta politika egiteko modu berriak 
pentsatu eta aktibatzeko aukera baliatzea. Pertsonen ongizate ikuspegi integral batetik, gizarte 
kohesionatu eta solidario baterantz urratsak emateko aukera eta betebeharra dugula uste dugu. 

 

Horretarako, beharrezkoa izango da gizarteko sektore anitzekin elkarlanean etorkizunerako 
ikuspegia eta lanketa estrategikoa jorratzea. Udalaren lidergoarekin, norantza kolektibo bat 
definitzeko beharra dago, herritarrak parte eta inplikatuta sentituko diren ibilbide orri bat, 
gizarte erronkei erantzuteko erreferente argi batzuekin, ikuspegi estrategikoarekin eta balore 
partekatuekin.  

 

Herritarrekin eta herri eragileekin eraikuntza kolektiborako prozesuak premiazkoak diren 
moduan, udal barnean ere egoera berriari erantzuteko, formula berritzaileak behar direla 
deritzogu. Izan ere, lehentasunak ikuspegi integraletatik definitzean, departamentuen arteko 
logika gainditzen da, eta zeharkakotasunean sakontzeko estrategiak garatzea beharrezkoa 
bihurtzen da. Herritarrengandik gertuago egoteko beharrak, komunikazio iraunkorrak eta 
partaidetzarako metodo berriek ere udal jardunean halabeharrezko aldaketak ekarriko dituzte.  

 

Erronka hauei heltzeko momentua da. Farapitik gure ikuspegia, proposamenak eta lankidetza 
eskaini nahi dizkizuegu, egoerari hoberen erantzun diezaieketen funtsezko prozesuak elkarrekin 
identifikatzeko, eta herrigintza eta politika egiteko modu berriak aktibatu, eta pertsonen ongizate 
ikuspegi integral batetik, gizarte kohesionatu eta solidario baterantzako bidean aurrera egiten 
laguntzeko. 

 

Kontatu gurekin. 

 

 

Farapiko lantaldea 

 


