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ENTZUTE 
PROZESUAREN 
METODOLOGIA
SARRERA

Jasaten ari garen krisialdi 
anitz honen ondorioz, gizarte 
bidezkoago bateranzko 
eraldaketa-lana ezinbestekoa ez 
ezik, premiazkoa ere bada. Hemen 
ez dugu testuinguruaren azterketa 
errepikatuko, baina soilik 
gogoratu behar da pandemiaren 
ondoriozko osasun-krisiari krisi 
ekonomikoa, energetikoa eta 
Ukrainako gerraren ondorio 
guztiak gehitzen zaizkiola.
Zailtasun handiko uneak bizitzen 

ari gara gure gizartean, gizartea 
osatzen duten herri-sektore 
guztiak zeharkatzen dituztenak. 
Gizarte mugimenduekin dugun 
harreman estuak berretsi egiten 

du analisi triste hori.
Epe laburrerako erronka handi 

bat daukagu, hau da, eskaera 
horiek guztiak bideratzea eta 
Euskadiko pertsona guztien 
bizi-kalitatea hobetuko duten 
proposamenak egitea, batez 
ere gehien sufritzen dutenena. 
Horregatik, beharrezkoa da 
jendearengana hurbiltzea, 
begirada zabaltzea, pertsona 
horien ordezkari diren 
kolektiboekin hitz egitea eta epe 
laburrean gure ekarpena zein izan 
daitekeen lantzea.
Hurbilketa hori lotuta dago duela 

zenbait astetatik Fronte Zabalen 
eraikuntzari buruz sakontzen 



4 I UDALAK MARTXAN UZTAILA

ari garen hausnarketarekin. 
Udal eremuan, gaiari buruzko 
eztabaida monografikoa egin 
dugu, eta AHKk aztertu du. Baina 
ildo horretan aurrera egin ahal 
izateko, beharrezkoa da ekintzara 
pasatzea, arretaz entzunez 
proposamenak egin aurretik.
Aldi berean, datorren 

ikasturtearen hasieran, 
2023ko maiatzeko udal 
hauteskundeetarako dugun  
programaren proposamena 
zehaztu beharko dugu. Urte 
hauetan metatutako emaria 
handia da, baita hobetu beharreko 
eremuak ere.
Bi prozesuek bide paraleloak 

egiten dituzte; lurraldeko beste 
eragile batzuekin hitz egitea 
ezinbestekoa izango da programa 
koherenteak, erabilgarriak eta 
jendearen premia zehatz eta 
errealei erantzungo dietenak 
eraikitzeko.
Dokumentu honetan aurkezten 

dugu lurraldeetan entzuteko 
prozesua aurrera eramateko 
proposatzen dugun estrategia. 
Metodologia honek hiru fase 

ditu, aurrerago deskribatuko 
ditugunak.
Metodologia zehatzari ekin 

aurretik, eta hainbat bozeramailek 
egindako eskaerari erantzuteko, 
lehentasunezko lau ardatz 
tematiko ezarri ditugu, gogoeta 
programatikoak eta entzuteko 
prozesua lurralde guztietan 
bateratuko dituztenak. Hauek 
dira:

1. Politika feministak 
integratzea udalaren 
kudeaketan 

2. Ardatz berdea aintzat 
hartzea zeharkako gai gisa 

3. Zerbitzuak berriro 
udalekotzea

4. Etxebizitza

Hortaz, Autonomia Erkidegotik 
aurrera helaraziko dizkizuegun 
proposamenetako asko lau ardatz 
horiei eduki zehatza eman ahal 
izateko lankidetzan aritzera 
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bideratuko dira, horiek udalerri 
bakoitzaren errealitatera egokituz.
Lau ardatz horiek egoteak ez 

du esan nahi udalerri guztiak 
haietara soilik mugatu behar 
direnik; aitzitik, elementu 
aglutinatzaileak izango dira, 
eta koherentzia emango diote 
gure proposamen programatiko 
guztiari, udal- eta foru-ardatzei 
begira. Gero, udalerri bakoitzak, 
lurralde historiko bakoitzak, bere 
errealitatera egokitzeaz gain, 
berak dituen elementuak ere sartu 
ahal izango ditu. Adibidez, Ardatz 
Berdeak pisu handiagoa izango du 
Araban beste lurralde batzuetan 
baino.

Esparru hau garrantzitsua da 
entzute prozesua mugatzeko; 
izan ere, lurralde bakoitzak duen 
enfasiaren arabera, lehentasuna 
eman ahal izango zaio erakunde 
jakin batzuekin agenda ezartzeari, 
betiere lehentasunak markatuz.

ENTZUTE PROZESUA 
UDAL MAILAN EGITEKO 
METODOLOGIA
Prozesu hori modu ordenatuan 
garatu ahal izateko eta 
etorkizuneko gogoetei begira 
produktiboak izan ahal izateko, 
hiru fasetan lantzea proposatzen 
dizuegu:

1. Eragileekiko topaketak 
prestatzea

2. Bilerak egitea

3. Emaitzak sistematizatzea

Eragileekiko topaketak 
prestatzea
Entzute prozesuari bere horretan 
ekin aurretik, beharrezkoa da 
lurralde bakoitzean (udalerri 
edo lurralde historiko mailan) 
prozesua aurrera eramateaz 
arduratuko den talde bat eta 
taldeko arduradun bat adostea. 
Kontuan izan behar da horrelako 
prozesuek ezaugarri pertsonal 
jakin batzuk eskatzen dituztela 
(entzuteko gaitasuna, enpatia, 
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lurraldearen errealitatea 
ezagutzea, etab.) eta, beraz, 
pertsona horiek aukeratzea oso 
garrantzitsua da.
Talde horren eginkizunak honako 

hauek izango dira:

l  Harremanak egitea 
kolektiboekin 

l  Eragileekiko bisitak adostea

l  Topaketa bakoitzeko 
berariazko gidoia 
planifikatzea

l  Bilerak egitea

l Txosten bat egitea bilera 
bakoitzaren ondoren

l  Prozesuaren garapenari 
buruzko informazioa ematea 
herritarrei (komunikazio 
arloaren laguntzarekin)

Taldea osatu ondoren, udalerriko 
eragile zehatz guztien zerrenda 
egin beharko da (ideologikoki 
guregandik hurbil egon ala ez). 
Horretarako, Gizarte Zibilaren 
Idazkaritzaren laguntza izango 
dute, bai eta honako tresna hau 
ere: “Direktorioa / Eragileen 
Zerrenda”. Alderditik dagoeneko 
eginda dauden loturak 
aprobetxatzea da asmoa; izan ere, 
kasu batzuetan, udalerri jakin 
batean ezarritako erakunde edo 
elkarte batek matrize bat izan 
dezake beste udalerri edo kapital 
batean, eta harekin harremanetan 
gaude jada. Zerrenda orientagarri 
bat proposatzen dugu, oinarri gisa 
balio dezan:

l  Lurraldean finkatutako 
sindikatuak

l  Mugimendu feministak

l  Lau ardatzei lotutako gizarte 
erakundeak.
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l  Enpresak

l  Enpresaburuen erakundeak

l  Maizterren elkarteak

l  Etxegabetzeen aurkako 
plataformak

l  Autonomoen elkarteak

l  Kultura- eta kirol-elkarteak

l GGKEak

l  Mobilizazio sozialerako 
herritarren plataformak.

l  Etab.

Berriro diogu ez dela zerrenda 
itxi bat, orientagarria baizik, eta, 
beraz, udalerri jakin batzuetan 
kolektibo horietako batzuk ez 
dira egongo bertan, eta beste 
batzuk, berriz,  zerrenda horretan 
ez daudenak eta garrantzitsuak 
direnak. Taldea kolektibo 
bakoitzarekin harremanetan 

jarriko da eta bilerak adostuko 
ditu.
Bilerak egin aurretik, 

beharrezkoa da bertaratuko 
diren pertsonek kolektibo jakin 
horren errealitatearen berri 
izatea eta bilerarako gidoi bat 
egitea, hurrengo atalean azalduko 
ditugun ildoen arabera.
Azken batean, bilerak 

prestatzeko, urrats hauek egitea 
komeni da:

1. Kolektiboak identifikatzea

2. Bilerak koordinatzea

3. Kolektibo jakin horren 
errealitateari buruzko 
informazioa jasotzea

4.Bilera horri dagokion gidoia 
egitea
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Bilerak egitea
Gure gomendioa hau da: ahal 
den neurrian, bileretara beti bi 
pertsona joatea, horrek errazagoa 
egiten baitu oharrak hartzea. Ez 
da beharrezkoa beti berdinak 
izatea, baliteke taldea osatzen 
dutenen artean txandakatzea. 
Baina garrantzitsua da bilerak 
egiteko moduaren eta, bereziki, 
ondorioak ateratzeko moduaren 
arteko koherentziari eustea 
(aurrerago, horretarako eredu bat 
proposatuko dugu).

Bilerek, gutxienez, galdera hauei 
erantzuteko balio behar dute:
 

1. Nola zigortu du kolektiboa 
jasaten ari garen krisialdi 
anitzak (pandemia, 
ekonomikoa, energetikoa, 
gerraren ondorioak)?

2. Nola ikusten dute oraina 
eta etorkizuna?

3. Zeintzuk dira kolektiboaren 
aldarrikapenak?

4. Zer eman dezakegu?

5. Nola batu ditzakegu 
ahaleginak?

6. Ba al dute udalerrian egiten 
dugun lanaren berri?

Gai horiei buruzko ondorioak 
ateratzeko aukera eman beharko 
luke elkarrizketak.

OHAR GARRANTZITSUA:  

ez dira galdera gisa adierazteko 
pentsatuak, elkarrizketarako 
orientabideak baizik.
Esperientziak erakusten du 

galdera horiek zuzenean egiten 
direnean pertsonak defentsiban 
pixka bat gehiago jartzen direla. 
Dena hitzaldi informal bat 
bezala joatea eta kolektiboaren 
errealitatea ezagutzen saiatzea da 
asmoa. Beste gomendio bat da 
bilerek 30 eta 45 minutu arteko 
iraupena izatea, hau da, ezarritako 
helburuetan arretarik onena 
ematen den aldia.
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Laburbilduz, hauek dira bilerak 
egiteko gakoak:
 

1.  Bi pertsona joatea

2. Jarrera elkarrizketa lasaia 
izatea.

3. Gida-galderei erantzuten 
saiatzea

4. 45 minutu baino gehiago ez 
irautea.

Emaitzak sistematizatzea
Bilera bezain garrantzitsua da 
bertan gertatu denaren ondorioak 
ateratzea. Bai zirkuluko kideen 
artean sozializatu ahal izateko, bai 
gure hausnarketa programatikoa 
elikatzen duten eskaerak edo 
proposamenak lortu ahal izateko.
Bileraren helburua kolektiboen 

egoeraren eta ikuspegiaren 
azterketa egitea bada ere, input bat 
ere izan behar dute, programak 

prestatzekoan gure hausnarketa 
elikatzeko. Bilera amaitu ondoren, 
bileraren laburpen labur bat egitea 
eta partekatzea proposatzen dugu. 
Laburpen horretan (eredua erantsi 
da) honako hau jaso beharko 
litzateke:

lBileraren datuak (data, zein 
kolektiborekin bildu den, 
parte-hartzaileak, tokia)

lKolektiboaren egoeraren 
laburpena eta aldarrikapenak

lGure programan txerta 
ditzakegun aldarrikapenak

lKolektiboarekiko 
harremanaren balorazioa:

lHurbiltzen gaituzten gauzak

lUrruntzen gaituzten gauzak

lNabarmendu beharreko beste 
elementu batzuk

ENTZUTE PROZESUAREN METODOLOGIA
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Ondorio horiek guztiak 
baliagarriak izango zaizkigu 
etorkizunean gure programak 
errealitate zehatzetara egokitzeko 
eta proposamen gisa eramango 
ditugun neurrien barruan bidezko 
eskaerak sartzeko.
Lurralde osoan antolatutako 

gizarte zibilarekin eraikitzen 
ari garen loturaren datu-base 
osoa eta mapa globala sortzeko, 
taldeak fitxa horien kopiak 
bidali beharko ditu Gizarte 
Zibilaren eta Herri Mugimenduen 
Idazkaritzara. Idazkaritza horrek 
informazio guztia zentralizatuko 
du, eta autonomia erkidegoan 
entzuteko proposamenak egin 
ahal izango ditu, udal esparruan 
lehen hurbilketa egiten denetik 
aurrera. Era berean, ikaskuntza 
eta esperientzia esanguratsuak 
gertatzen diren heinean, Gizarte 
Zibilaren Idazkaritzak udalerrien 
arteko topaketak sustatuko ditu, 
errealitate eta arazo komunak 
jorratzeko.

Taldea arduratuko da, halaber, 
herritarrei prozesuaren berri 
emateaz; beraz, komunikazio 
arloaren laguntzarekin, 
honako hauek egin beharko 
ditu, horrelakoak egitea 
komenigarritzat jotzen bada: 

l Prentsaurrekoak

l Prentsa-oharrak

l Sare sozialeetan argitaratzea

l Etab.

Amaitzeko, topaketen ondoren 
egin beharko litzatekeenaren 
gakoak honako hauek dira:

1. Ondorio garrantzitsuenak 
erregistratzea

2. Kolektiboaren hurbiltasuna 
edo urruntasuna 
identifikatzea
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3. Informazioa bidaltzea 
Gizarte Zibilaren eta Herri 
Mugimenduen Idazkaritzara.

4. Prozesuaren garapenaren 
eta aurrerapenaren berri 
ematea herritarrei

ENTZUTE PROZESUAREN 
ONDOREN
Prozesua amaitutakoan, elkarteen 
ekarpenak bilduko dituen 
informazio-sorta bat izango dugu, 
baita gure jarrera ideologikotik 
hurbilen dauden elkarteen mapa 
argi bat ere.
Puntu honetan, bigarren fase bat 

iritsiko da: bildutako ekarpenak 
gure hauteskunde- programan 
sartzea eta hurbileko erakunde 
horiekiko loturak finkatzea.
Horretarako, metodologia berri 

bat landuko dugu, eta bere 
garaian sozializatuko dugu.
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BILERAK ERREGISTRATZEA UDAL- ETA PROBINTZIA-MAILAKO 
ENTZUTE-PROZESUAREN ESPARRUAN

LURRALDEA 

KOLEKTIBOA 

DATA ETA TOKIA

BERTARATU DIRENAK

KOLEKTIBOAREN EGOERA ETA ALDARRIKAPENAK 

(Describatu era laburrean  zein egoeratan dagoen eta aldarrikapen garrantzitsuenak) 

GURE PROGRAMAN TXERTAU GENITZAKEEN ALDARRIKAPEN GARRANTZITSUENAK 
(Horrelakorik egonez gero, aldarrikapenetatik zeintzuk sar litezkeen gure programan, gure esparru 
ideologikoan edo estrategikoan egoteagatik) 

KOLEKTIBOAREKIKO HARREMANA

Hurbiltzen gaituzten alderdiak             Urruntzen gaituzten alderdiak 

BESTE BATZUK
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