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Sare Sozialen garrantzia 

Sare sozialen funtsezko ezaugarrietako bat hiritarren sarean duten inplikazioa da, hiritargoaren 

parte dira. Eta sare horietako batzuen beste ezaugarri bat, Hiritarron Harrera Sarearena, 

besteak beste, Administrazioarekiko independentzia da; horrek ematen die aukera beren 

ikuspuntuak loturarik gabe azaltzeko. Ezaugarri bikoitz hori Administrazioak balia lezake  eta 

baliatu beharko luke gizartean egiten duen esku-hartzea osatzeko. Baina tamalez, alderantziz 

gertatzen da, mesfidantza nagusitzen da praktikan faktore distortsionatzaile eta kritikotzat 

jotzen baititu. 

Administrazioa hiritarrongana hurbiltzea. Adibidez, horixe da Harrera Sarearen zereginetako 

bat, beharrean daudenei  beren eskubidea diren gizarte-laguntzei buruzko informazioa 

helaraztea. Baina berriro ere egiaztatu dugu zein zaila den hori. Esate baterako. Martxoaren 

24an, Eusko Jaurlaritzak 10 milioi euroko funts bat onartu zuen, osasun-krisiak eta alarma-

egoerak etxerik gabeko pertsonen egoeran duten berehalako gizarte-eraginari erantzuteko 

(estalpea, oinarrizko premien estaldura, gizarte-arreta). Martxoaren 31n, Elkarrizketa 

Zibilerako Mahaia eta zazpi erakunde bildu ziren funts horretatik zetozen laguntzak 

kudeatzeko (ikus 21. buletina). Maiatzaren 5ean, beste prentsaurreko batean, funts horrekin 

hamar bat programa zehatz aurkezten dira eta diotenez, 13 erakundek "pertsona eta 

familientzako laguntzak edo prestazioak aurreratzeko" aukera izango dute. Gaurko egunean, 

ordea, prentsaurrekoan aipatutako erakunde batzuei horri buruz galdetuta, ez dakite ezer 

horri buruz. Hilabete eta erdi geroago, prentsaurreko batzuk... eta ez dakigu zertan gauzatzen 

den? Geldotasun administratiboa hau, hilgarria da hain zuzen ere une honetan 

konfinamendu-egoeran dauden ehunka pertsonak laguntza horren premia dutenean. 

Hilabeteak itxaron behar dute zerbaitetan hasi arte? Baina, kalean oraindik ere badago jendea 

baliabiderik gabe, eta dirudienez, horrela jarraitu beharko dute. 

Itzuli bihar. Larraren kritika zorrotzak gaur egun ere balio du Administrazioaren sektore 

batzuentzat. Guri dagokigunez, Gizarte Zerbitzuetan denetarik aurkitzen dugu: badira dena eta 

gehiago ematen dutenak eta badira funtzionarioaren estereotipoari erantzuten diotenak ere. 

Eta, egia esan, azken horiek mesede eskasa egiten diote zerbitzu horien irudiari, eta ez dira oso 

baliagarriak haien laguntza behar dutenentzat. Izan ere, horrelako lanpostu bat eskuratzeko, 

dagokion titulazioa baino zerbait gehiago den profil bat eskatzen da. Bertaratzen denari bete 

beharreko inprimakia emateko edo informazio aseptikoren bat emateko ez da titulaziorik 

behar. Programa informatiko bat nahikoa izango litzateke. Kontua da pertsona bat prestazio 

jakin batzuk eskatzera eramaten duten egoeretan inplikatzea, zailtasunak konpontzen 

laguntzea, bere ibilbidearen zati batean jarraitzea.  Ezinezkoa dela plantillaren prekarietatea 

dela eta? Ados. Orduan, bietako bat, edo baliabide gehiago ematen dizkiote, edo Gizarte 

Zerbitzuak izena erabiltzeari uzten diote. Kritika gogorra dirudi, baina guri zorabiagarria 

iruditzen bazaigu eman behar ditugun mila bueltak, pentsa zer den erabiltzaile askorentzat. 

Bada, laguntza-lan ugari horietarako ere baliagarriak eta beharrezkoak dira sare sozialak. 
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Gizarte-sarea dinamizatzea. Bizi dugun egoera oso zaila denez, eta etorkizunean larriagotu 

daitekeenez, sare sozialak funtsezkoak izango dira erantzuna antolatzen gai izateko. Auzoari 

lotutako sare sozialez ari gara, boluntariotza funtsezko osagai duten sare sozialez. Ez dugu 

nahastu nahi Hirugarren Sektore deitzen den horrekin, zeinaren izenean  beharrezko lana 

egiten duten baina zerbitzuak beste enpresa bat bezala kontratatzen dituzten erakundeak 

izaten baitira ordezkari. Lan komunitarioa bultzatzen dutenak eta gizarte-ehuna dinamizatzen 

dutenak dira sare sozialak. Marjinaltasunean erortzeko arriskuan dauden pertsonak  

gizartearen jardueretan sar daitezen errazten dute. 

Aktore politikoak. Sare sozialek lehen mailako rol politikoa izan dezakete. 

Administrazioarekiko independentzia dutenez, egoera hobean daude klientelismoan ez 

erortzeko eta hari auzo bakoitzean, hiri bakoitzean, bizi diren pertsonen benetako premiei 

lotutako politikak eskatzeko. Demokrazia biziberritzen dute, eta uko egiten diote aldizkako 

boto ematera mugatzeari; izan ere, boto horretan oinarrituta, udal-, foru-, autonomia- edo 

estatu-gobernuak okupatzen dituztenek  normalean uste dute eskubidea dutela herritarren 

etengabeko kontrolari men egin gabe hobekien iruditzen zaiena egiteko. Dimentsio horretan 

kokatzen da Hiritarron Harrera Sarekook hedatzen ari garen kanpaina, Ez itzazue kalera bota 

Manifestuan oinarrituta, 48 erakunderen eta 885 pertsonaren atxikimendua baitu. Zure 

laguntzarik gabe, ez dugu lortuko erakundeek beren politika aldatzea. Zure parte-hartzearekin 

dena da posible. Zabaltzeko eskatzen dizugu, egoera horretaz pertsona gehiago jabetzeko eta, 

horrela, laguntza gehiago lortzeko. Hementxe sina dezakezu: https://cutt.ly/0tKaVgi. 

Aste honetan, Sareak 129 banako eta 18 familiari eman dizkie elikagaiak. Guztira, 200. 

Ekarpen ekonomiko solidarioa. 180 dohaintzen bidez emandako diru-sarrerak 13.530 € izan 

dira guztira. Gastuak 11.957,39 € dira eta saldoa 1.572,61 € da. Halaber, Kutxa Fundaziotik 

datorren diru-sarrera bat dugu, SOS Arrazakeriaren bidez, eta horrek aukera emango digu 

behar horietako batzuei hobeto erantzuteko. 

Lokal bat behar dugu. Bi urte daramagu SOS Arrazakeriaren bulegoen erabilera partzialean 

oinarrituta, eta elikagaiak eta arropa biltegiratu eta banatzeko biltegi bat behar dugu. 

Beharrezkoa zaigu, bai mugitzen ditugun bolumenak bulego horien ohiko funtzionamendua 

oztopatzen dutelako, bai koronabirusaren prebentzioak ezartzen dituen muga berriengatik. Jo 

ditugun ateak, udaletxekoak edo elizakoak, itxi egin zaizkigu, eta, beraz, etxabe bat alokatu 

beharko dugu, errenta txiki batekin. Proposamenak badaude, ongi etorriak izango dira. 
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