GIZARTE-ONGIZATE EREDU PROPIO BATEN BILA
Nola jarraitu bermatzen oinarrizko

berdintasun mailak

Zein oinarriren gainean eta zein mekanismorekin ahalbidetu daiteke

gizarte inklusioa?

Nola erantzun

zaintzaren krisiari?

Oinarrizko

berdintasun

Nola ekidin desparekotasuna haztea:
-

mailak bermatzeko...
-

Galderak:
Nola bermatu aukeraberdintasuna?
Nola ekidin gurasoen
kapital kulturalak
seme-alaben
abaguneak baldintza
ditzala?

Indarrean dugun gizarte-babes
eredua berriro orientatzea, egun
ekarpen-irizpideetan gehiegi
oinarritua
Kezkagarria da gizartemugikortasunari ipinitako trabak
eta gizarte zerbitzuen orientzaio
gerontokratikoa

Euskal Herriko biztanleriaren % 15 inguru
gizarte-bazterkeria egoeran bizi da:
Gizarte-bazterkeria prozesuetan arrazoiak
asko dira, egunerokotasuneko gabezia eta
zailtasun ugarien ondorioz

Isolamendu- eta
bakardade-egoerak:
Langabeziarekin eta
prekarietatearekin batera,
bazterkeria beste gabezia
eta zailtasun batzuetan
agertzen da

o Aurre banaketa
o Gizarte inbertsioa

Gizarte-Ongizatea

Zaintzen
krisiari

“GEROA ELKAR-EKIN” Herritarren Mahaiak Sozio-Ekonomia. 2018.03.17

Norberaren burua
zaintzeko, inor zaintzeko
edo zainduak izateko
zailtasunak areagotu egin
dira. Pertsonari begira
dagoen zaintza-eredu
baterantz

Enpleguak babesa ematen du txirotasunaren
eta bazterkeriaren aurrean, baina ez lehen
bezala...



Administrazioek langabetutako pertsona guztientzako lanpostu bat bermatu
behar al dute eta bermatu al dezakete, lan bermatuaren aldekoek
defendatzen duten moduan?



Edo, aitzitik, Euskal Herriko administrazioek bermatu behar al die egoiliar
guztiei diru-sarrera ekonomiko baldintzarik gabeko eta indibiduala,
Oinarrizko Errenta Unibertsala defendatzen dutenek adierazten duten
moduan?

Galderak:
o

o
Gizarte-beharrizan
konplexuenak gizartezerbitzuen,
hezkuntzazkoen,
enplegukoen edo
osasunekoen artean
dauden zirrikituetan
kokatzen dira

Enplegurako sarbidea izatea funtsezkoa da
gizarteratzearekin eta gizarte-bazterkeriarekin
lotutako prozesuak azaltzerakoan, izan ere,
enplelguak garapen pertsonala, gizartepartaidetza eta ongizate psikologikoa
sorrarazten ditu.

Galdera ikurrak:

Nola lor daiteke
helduen, gazteen
nahiz haurren
beharrizanei
erantzungo dien
belaunaldi arteko
itun bat?

Erantzunak

errazteko oinarriak eta
mekanismoak

Proletariotzatik urritasunera:

Zein dira oinarizko berdintasunmailak mantentzea
ahalbidetzen duten politikak?
Paradigma berriak:

Aurre-banaketa
edo/ta
birbanaketa?

Gizarte inklusioa

o

Zerga edo kotizazio finalistak sortu behar al ditugu
zahartzeak
sorrarazten
dituen
gastuak
finantzatzeko, Frantzian edo Alemanian egin zen
moduan?
Zein eginkizun bete behar dute tokiko instituzioek
gizarte-ongizateko zerbitzuak ematerakoan?
Zein dira funtsean herri administrazioek estali
behar dituzten eta eman behar dituzten premia
eta zerbitzuak eta zeintzuk utz ditzakegu
merkatuaren edo herritarren solidaritatearen
eskuetan

