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1. Sarrera
Txosten honetan Pasaiako Udaleko gizarte izaerako sailen artean 2007an abian jarri genuen lan egiteko modu berria aurkeztuko dugu. Lan egiteko metodologia bera zertan oinarritzen den, antolaketa
eredua nolakoa den, eta zenbateraino hedatua dugun. Azkenik, aldaketak udalaren hizkuntzapolitikaren aplikazioari zer ekarri dion azalduko dugu. Udalaren hizkuntza-politikari bezala, beste alor
askori ere (migrazioa, berdintasuna, gizarte-zerbitzuak, gazteria, kirola, kultura...) ekarpenak egin dizkio.
Azpimarratu nahi dugu lan egiteko modua esperimentatzen hasi egin garela. Bide laburra egin dugu
oraindik, eta ondorio nabarmenik atera dugunik esaten ez gara ausartzen. Gure esperientzia nola gauzatzen ari garen eta orain artean zer eman duen azaltzera mugatuko gara, hausnarketa sakonetarako
eta ondorio garbiak ateratzeko urte batzuk beharko ditugula uste baitugu.

2. Zergatik aldatu dugu lan egiteko modua?
Orain artean Pasaiako Udalean sail bakoitzak bere politika landu izan du, eta bakoitzak bere helburu
espezifikoak lortzeko egitasmoak sortu eta garatu izan ditu. Sailen arteko oinarrizko komunikazioa izan
bada ere, elkarren arteko lan iraunkorrik ez da izan.
Jakinaren gainean geunden antolaketa ereduak hutsuneak bazituela. Hutsuneei irtenbidea eman nahian, elkartzeko ahaleginak egin genituen, nahiz eta ez genuen sistematizatzen eta antolatzen jakin
izan.
Askotan gertatzen den moduan, arazo larri batengatik elkartu beharra izan genuen. Ezinbestean, beraz, arazoak elkartzeko aukera eman zigun. Udalerriko hainbat gaztek arrisku-egoerako gertaerak bizi
izan zituzten. Esku-hartzeak berehalakoa izan behar zuen. Aldi berean, gertaerak ezin ziren berriro ere
gertatu. Horiek horrela, prebentzio-lana behar-beharrezkoa zen. Beraz, gizarte izaerako sailen elkarlana ezinbesteko bihurtu zen: sailen arteko lan-mahaia sortu zen 2007an.
Pasaiako haurren eta nerabeen aldeko babesa eta tratu ona sustatzeko 2008an Udalaren adierazpen
instituzionalaren bitartez, gizarte izaerako sailen arteko lan-mahaiaren ibilbidea sendotu egin zen. Lanmahaian sail hauek biltzen hasi ziren: Gizarte Ekintza Saila, Migrazio eta Aniztasunaren Arloa, Udaltzaingoaren Saila, Gazteria eta Kirola Saila, Kultura eta Hezkuntza Saila; eta Euskara Saila.
Pasaiako haurren eta nerabeen aldeko babesa eta tratu ona sustatzearen aldeko plangintza bultzatu
zuen Udalak. Sailen arteko lan-mahaiak gaiari heltzeko ardura hartu zuen, eta aurrerantzean horretan
dihardu.
Indarrean dagoen plana hau da: haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko udal plana. Helburuak
aurrera eramateko hiru lerro estrategiko zehaztu dira: 1.- Tratu onaren aldeko prebentzioa eta sustapena; 2.- Haurrekin eta gazteekin lanean diharduten elkarteak biziberritzea; 3.- Adingabekoak egoki
babesteko sustapena, jatorria edozein dela ere.
Haurren eta nerabeen eskubideen bermea eta tratu onaren sustapena zeharkako lana eginez lantzen
da, eta Udalaren sailen sare osoa hartzen du barnean. Demokrazia parte-hartzailearen ikuskera du
oinarritzat.
Beraz, sailetan nork bere lana egiteaz gain, haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko eta tratu
onaren sustapena bultzatzeko elkarlanean ari dira teknikariak lan egiteko modu berri bat probatzen.

3. Zertan oinarritzen da metodologia?
Haurren eta nerabeen eskubideak bermatzea ez dago bakarrik Udalaren edo teknikari batzuen esku.
Oso ongi lan eginda ere, eta elkarlanean arituta ere, ezingo luke helburu hori Udalak bakarrik lortu. Ez
da, gainera, Udalaren ardura soilik; ardura gizarte osoarena da. Ardura partekatua da: udalarena, herriko eragileena, hezitzaile guztiena, gurasoena, eta herritarrena, oro har.
Plan honen bidez, Pasaiako Udalak ziurtatu nahi du Pasaiako adingabekoek euren eskubideak (hizkuntzaeskubidea, gizarteratze-eskubideak, etab.) bermatuta dituztela; betiere, arrisku- eta babes gabeziaegoeren prebentzioa eginez; elkarreragina sustatuz, kultura anitzaren aldeko errespetua oinarritzat hartuta;
eta lan egiteko modu berriak ezarriz, eskubideen sustapenean erantzunkidetasuna bultzatze eta
bermatze aldera.

Beraz, eskubideak bermatzeko ardura denona denez, guztion lanen sinergia bilatze aldera, guztiok
bide berari jarraitu behar diogu. Guztiok bide berari jarraitzeko, denon artean zehaztu beharko dugu
zein arlo landuko dugun, eta lanak banatuz, adostutakoak gauzatzen joan beharko dugu.
Demokrazia parte-hartzailearen filosofian oinarrituta, udalaren sailen arteko ekimenaz gain, beharbeharrezkoa eta ezinbestekoa izan da gizarte-sarea sortzea eta sentsibilizatzea.
Elkarlana gauzatzeko, hitz egiteko, hausnartzeko, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko guneak sortu
dira:
 Udal barneko sailen arteko teknikarien lan-mahaia: 8 teknikarik osatua.
 Udalerriko eragileekin lan egiteko gizarte-sarea: elkarteak, ikastetxeak, guraso elkarteak, anbulatorioak, erakunde publikoak, euskaltegiak, udal zerbitzuak kudeatzen dituzten eragile/enpresak,...

4. Nola antolatzen dugu lana?
Alkateak du haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko plan orokorraren ardura politikoa. Ardura
teknikoa, berriz, sailen arteko lan-mahaiak du. Laguntzaile bat ere izan dugu, batik bat elkarteak biziberritzeko ildo estrategikoa garatzeko. Aurrerantzean, ordea, Udal programa sortuko da, eta lau urterako teknikari laguntzaile bat izango dugu hiru ildoak garatzeko.
Teknikarien lan-mahaiak du plan orokorra garatzeko ardura teknikoa; baita gizarte-sarea sortzen joateko eta dinamika horri eusteko eginbeharra ere.
Ardurak banatuta ditugu, eskema honetan agertzen den moduan:

Lan-banaketa:
 Ildo estrategiko bakoitzaren ardura orokorra bi teknikarik dute.
 Teknikari guztiek hiru ildo estrategikoetako lantalderen batean aritu beharra dute.
 Nork bere gaia lantzeaz gain, teknikariek gainerako gaien ardura bereganatu beharra dute.
Horrenbestez, gainerako gaiekin gertatzen den bezala, hizkuntza-politikaren aplikazioaren ardura teknikari guztiona da; euskara teknikariarena ez ezik, gainerako zazpi teknikariena ere bai. Teknikariek
eginkizun guzti-guztietan eta gizarte-sarean bakoitzak bere ardurapeko lantaldeetan ezarri egin beharko dituzte gainerako sailetako irizpideak. Hizkuntza-irizpidearen alorrean, hortaz, teknikari guztiek
izango dute ardura bera.

Hizkuntza-politika guztion ardura denez, migrazioa, berdintasuna eta gainerako alorrak ere teknikari
guztion ardurapekoak dira. Guztiok alor guztiak ezagutu, hausnartu eta barneratu behar ditugu, lantaldeetan haurren eta gazteen eskubideak bermatze aldera.

5. Gizarte-sarearen antolaketa, nondik abiatu?
Euskara Zerbitzuak urteak eman ditu elkarteekin lanean, haur eta nerabeen hizkuntzaren beharrari
erantzuteko elkarlana sustatu nahian. Hala eta guztiz ere, hamabi urteko emaitzak kaskarrak izan direla onartu behar izan dugu. Elkarteek aurreragoko lanak izan dituzte, eta ez diote hizkuntza eskubideari ganoraz heldu. Krisi egoera gaindiezinean murgilduta egon dira azken urteetan. Bizirauteko begiraleak behar izan dituzte, eta berdin izan zaie euskaldunak izan ala ez. Begiraleak behar zituzten, euskaldunak ez baziren ere.
Elkarteen beharrei eta kezkei begira jarri garenetik, eta hobetzeko estrategiak lantzen hasi garenetik,
hizkuntzaren gaia beti atera izan da. Zeharka, baina beti atera izan da euskararen beharra dagoela,
edo euskararen hutsunea dagoela. Poliki-poliki, elkarteek euskara behar modura sentitzen hasi dira.
Plan orokorraren barneko gizarte-sarean esku hartuz, partaide guztiak diziplina ugariak barneratzen ari
dira, hizkuntza barne.
Demokrazia parte-hartzailean oinarrituta, gizarte-eragileen behar eta kezkak jasotzeko aukera izan
dugu, eta elkarrekin aztertzeko eta lantzeko konpromisoa hartu dugu. Beraien kezka eta beharretatik
abiatzeak haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko bestelako gaiak lantzeko aukera eman digu,
hizkuntza-eskubidearen gaia, etabar.
Gizarte-sarearen antolaketan lerro estrategiko bakoitzean gune edo lantaldeak sortu dira lerro horretako helburuak garatzeko.
Udal barneko antolaketan, berriz, teknikarion lan-mahai bakarra dugu, eta plan orokorraren hiru ildoak
bertan lantzen ditugu.
Aurrera begira, beste urrats bat egiteko asmoa dugu, eta teknikarien lan-mahaian erabiltzen dugun
irizpide bera aplikatzeko asmoa dugu sortzekoak diren lantalde edo gune berrietan; alegia, gune berean hiru ildo estrategikoetako helburuak eta proiektuak landu nahi genituzke. Irizpide hori udal zerbitzuen kudeatzaileekin laster sortzekoa dugun gune berrian aplikatzen hasteko asmoa dugu.

6. Zenbateraino hedatu dugu elkarlana?
Haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko plan orokorrean hiru ildo estrategiko lantzen ari gara.
Ildo bakoitzean zehaztuta ditugu helburuak, proiektuak eta ekintzak. Horien lanketaz eta balorazioaz
horretarako berariaz sortuta dauden lantaldeak eta gune orokorra arduratzen dira.

7. Zer ekarri dio metodologia honek udalerriaren hizkuntzapolitikari?
Sarreran azpimarratu dugu lan egiteko modu berri bat esperimentatzen hasi egin garela, bide laburra
egin dugula oraindik, eta ondorio nabarmenik aipatzera ez garela ausartzen. Hausnarketa sakonetarako eta ondorio garbiak ateratzeko urte batzuk beharko ditugu.
Baina eskarmentuaren ondorioz, ekarpena egiteko moduan gaude. Urrutiegi joan nahi izan gabe, eta
aplikazioan hainbat maila egon badauden arren, lehen zantzu positiboak bizitzen eta ikusten hasi gara.
Ekarpena hiru terminotan laburbilduko dugu: zeharkakotasuna, eraginkortasuna eta hurbiltasuna.

7.1. Zeharkakotasuna
Hizkuntza-politika zeharka ezartzeko aukera praktikoa eman digu elkarlanean jarduteak.
Teknikari guztiok hizkuntza-politika eta gainerako zeharkako lerroak praktikan lantzen ari gara, bakoitzak bere ardurapeko gizarte-sareko lantalde eta guneetan. Ez du euskara teknikariak lantalde eta
gune guztietan parte hartu behar, hizkuntza politika aplikatu dadin.
Gutxieneko konpromisoak lortzeko, lana egin behar izan bada ere, eta hala egiten ari bagara ere, desadostasunak eta gatazkak izan dira. Bitartekaritza prozesuetan gertatzen den bezala, adostasunetara
iristeko, amore eman beharra dago, batzuetan. Zailtasunei aurre egiten ikasten ari gara.
Erantzunkidetasun edo ardura partekatuaren eta partaidetza zuzeneko dinamiken printzipioetan oinarrituta, gizarte-sarea osatzen goazen neurrian, sare horretan parte hartzen duten eragileek beren etxeetan edo eragin esparruetan hizkuntza beharra eta eskubidea lantzeko aukera dute. Gizarte-sarean
edo guneetan partaide zuzenak dira eragileak, eta inplikatuak sentitzen dira; eta han hitz egindakoak
eta erabakitakoak gero euren jardueretan eta harreman-sareetan zabaltzeko ardura sentitzen dute.
Adibidez, elkarteetako ordezkariek begiraleekin, haurrekin, nerabeekin, eta gurasoekin jarduerak euskaraz eskaini beharra dutela adieraziko dute, haiek euskararen beharra edo eskubidea barneratzen
doazen neurrian. Hala ere, prozesuan aurrera egiteko denbora behar da, zailtasunak sumatu baititugu
gizarte-eragileen artean. Esaterako, ordezkari batek oso barneratuta izan dezake hizkuntzaren gaia,
baina gero elkartean ez da gaia egoki helarazteko gauza izan.

7.2. Eraginkortasuna
Herriko eragile, herritar eta udal ordezkarien artean elkarlanean aritzeko gizarte-sare bat sortzeak
edozein gai lantzeko bidea ematen du; esaterako, herrian aplikatu beharreko hizkuntza-politika nola
zehaztu eta nola adostu. Guztiok bide berean eta guztiok adostutako irizpideen arabera aritzeak eragina biderkatu egiten du. Kasu honetan sortzen ari garen egituraren bitartez, hizkuntza-politikaren aplikazioan zuzen-zuzen eragiten da, eta onuragarria da.
Pasaiako Udalak bi bide landu izan ditu hizkuntzaren normalizaziorako politikan:
1.- Egin / Sortu: hizkuntza-irizpide egokiak ezarrita dituzten egitasmoak sortzea, hizkuntzaren hutsuneari erantzutearren. Bide hori hautatu izan du hizkuntza alorreko hutsuneei berehala erantzun bat
eman behar izan zaienean.

2.- Eragin: lehendik sortuta dauden egitasmoetan hizkuntza-irizpide egokiak aplika daitezen eragiteko
bidea egin. Hizkuntzaren hutsunea betetzeko denbora gehiagoko lana eskatzen du; prozesu luzeagoak
dira.

Gizarte-sarean plan orokorra elkarlanean garatzeak bigarren bidea indartzeko aukera eman digu. Eragiteko ahalmena hedatu egin da, nolabait.

Hainbat adibiderekin azalduko dugu ideia hau:
 Euskarazko eskola-orduz kanpoko eskaintza urriaren arazoari nola erantzun
Horren aurrean Udalak bi aukera ditu: eskaintza berriak euskaraz sortu, edo lehendik sortuta dauden
jarduerak euskaraz eskain daitezen eragin. Orain urte dezente lehen bideari ekin zion, bigarrenak
denbora beharko zuelako. Gaur egun, ordea, bigarren bideak hartu du lehentasuna. Elkarteak biziberritzeko lerro estrategikoa garatzeko lantaldeetan eta gunean gaia jorratzen ari gara, begirale berriak
lortzeko estrategiei lotuta. Alegia, bi behar batera lantzen ari gara: begirale berriak erakarri behar ditugu elkarteetara, eta begiraleek euskaldunak behar dute izan, Pasaiako haurren eta nerabeen hizkuntza-eskubidea bermatzeko jarduerak euskaraz jaso behar baitituzte. Begirale euskaldunak eta prestatuak topatzeko hainbat estrategia lantzen ari gara: begiraleen eguna antolatu dugu; aisialdiko begirale
ikastaroa euskaraz antolatu dugu; eta lantalde oso bat 2012tik aurrera gai hau lantzen arituko da, estrategia gehiago pentsatzeko eta gauzatzeko.

 Udalak eskaintza berriak sortu behar dituenean
Udal barnean eskaintza berriak sortu behar direla erabakitzen bada, hizkuntza-helburua ez ezik, bestelako helburuak ere jaso egin behar dira, eta egitasmo bakar batean bildu sailetako udal politikak edo
beharrak. Egitasmo gutxiago, eta helburuz osatuagoak.
2Daide egitasmoa dugu horren adibide. Orain hiru urte jarri genuen martxan. Sailetako beharrak egitasmo batean bildu ditugu:


Euskara Sailaren beharrak: lagunarteko hizkuntza-ohituretan eragiteko Kuadrillategi egitasmoa adin-tarte zabalagoari eskaintzeko beharra genuen. Kuadrillategi DBH1 eta DBH2ko gazteei eskaintzen zaie; DBH3 eta DBH4koei eskaintzaren jarraipena ziurtatu zaie 2Daiderekin.



Migrazio eta aniztasun alorraren beharrak: 12 eta 16 urte bitarteko etorri berriak adin bereko
bertako gazteekin harremanetan jartzeko zubi-programa behar genuen Antxon.



Gazteria Sailaren beharra: Antxon adin-tarte horri zuzendutako aisialdi eskaintzarik ez genuen.
Gaztelekuak Trintxerpen eta Donibanen ditugu; ez, ordea, Antxon.



Pasaiako gazteak beren komunitateari zerbitzu edo lan bat egiteko balioetan hezi nahi ditu Pasaiako Udalak. Helburu hori betetzeko ikasketaren eta elkartasunezko zerbitzuaren filosofian
oinarritu genuen egitasmoa. Gazteek erabakitzen dute komunitateari zer zerbitzu eskaini nahi
dioten eta, horretarako, ikasketak edo prestaketa eskaintzen zaie egitasmoaren bitartez. Prestatu ondoren, urtean hiru edo lau zerbitzu eskaintzen dizkiote gazteek euren komunitateari.

Helburu eta behar horiek guztiak biltzen eta lantzen ditu bere baitan 2Daide egitasmoak.
 Udal sail guztiek koherenteak izan behar dute udal politika guztiak aplikatzeko orduan
Udaleko sail guztiek, bestalde, koherenteak izan behar dute udal politika guztien aplikazioan eta gizarte-sarean lantzen ari diren dinamika eta gaietan. Horretan zeregin handia dugu oraindik. Hainbat
gai bateratu beharra dugu sail guztien artean. Hasteko, diru-laguntzak banatzeko arautegia bateratzeko lanari ekin diogu. Orain artean sail bakoitzak herriko eragileei diru-laguntzak emateko bere irizpideak jarraitu izan ditu. Hizkuntza-irizpideak arautegian jasota zeuden arren, irizpideak baloratzeko eta
irizpideen aplikazioaren jarraipena egiteko bakoitzak bere moduak aplikatu izan ditu. Aniztasuna, berdintasuna, tratu ona,... gainerako gai edo dizplinak jaso gabe daude arautegian. Hauxe dugu 2012ko
zereginetako bat, arautegia bateratzea, eta irizpide horiek guztiak jasotzeaz gain, betebehar gisa ere
jasotzea beste hainbat, haurren eta nerabeen eskubideak bermatzeko ezinbestekoak: hizkuntza, berdintasuna, aniztasuna, etab..

7.3. Hurbiltasuna
Bi ideia jaso nahi ditugu kontzeptu honekin:
 Gizartera hurbiltzea
Herriko eragileen kezkak eta beharrak aztertzen ari gara Udalak mahai gainean jarritako behar eta
helburuekin batera. Herritarrek sentitzen eta ikusten dituzten beharrak batzuetan guk bulegoetatik ez
ditugu berdin bizitzen, eta errealitatetik urrunago bizi gara. Gizarte-sareak herriko jendearen beharrak
zuzenean jaso eta entzuteko aukera ematen digu; errealitate horretara hurbiltzen laguntzen digu eta
beharrei erantzuteko aukera errealagoak proposatzeko bidea eskaintzen digu.
 Eragileengana hurbiltzea
Gehienetan gizarte-eragileek Udala urrutiko erakunde gisa sentitzen dute. Maiz distantzia handiegia
izaten da udal eta eragileen artean, eta zeregin zehatz batzuetara mugatzen da harremana: dirulaguntzak eskatzera eta aldian aldiko ekintzaren bat elkarrekin antolatzera, Udalak hala eskatuta. Ez
zuen askoz gehiagorako ematen Pasaiako Udalaren eta eragileen arteko harremanak gizarte-sarea
antolatzen hasi aurretik.
Elkarrekin lan egiten hasteak, ordea, distantzia laburtzea ekarri du. Hurbilpena, noski, bi aldetakoa
izan da. Udala eragileengana hurbildu da, eta euren kezkak eta beharrak hobeto ulertzen ditu. Eragileak ere asko hurbildu dira Udalarengana. Ematen du mesfidantza gainditzen ari direla. Giro honetan
errazagoa da elkar ulertzea eta ardurak partekatzea.

8. Laburbilduz: elkarlanerako gakoak
8.1. Elkarlana udal barneko sailen artean eta herriko eragileekin.
Ardurak partekatuz eta lan-ildoak adostuz lortuko ditugu emaitzak.
Parte hartzeko gune mistoak sortu, eta gizarte-sarea egituratu.

8.2. Teknikariok alor guztietako udal politika lantzeko ardura.
Alor bakarreko teknikari gisa hasi ginen lanean.
Urratsa: alor guztietako politikak barneratu, lanak banatu, eta bakoitzari dagozkion eginkizunetan eta
lantaldeetan politika guztiak ezarri.
Hizkuntza-politikaren ardura teknikari eta politikari guztiona da; ez soilik euskara teknikariarena eta
euskara zerbitzuarena edo euskara batzordearena.

8.3. Eragileen kezkei eta beharrei erreparatu, eta beraiekin landu.
Distantziak laburtzeko eta aliantzak sortzeko bidea.
Elkarlana abiatzeko ezinbestekoa.
Udalak landu edo jorratu nahi dituen gaiei atea irekitzeko bidea.
Udalaren proiektuetan eragileen parte-hartzea lortu nahi izaten dugu gehienetan; haiek gurean inplikatzea.
Emaitza hobeak lortzeko, ordea, elkarrekin landutako ildoak eta proiektuak elkarlanean gauzatzea da
bidea, zein proiektu landuko ditugun elkarrekin adostuta.

8.4. Parte-hartze dinamikak.
Herritarren parte-hartzea hitzetik hortzera dabil azken aldian; udaletan parte-hartze prozesuak gero eta
ugariagoak dira, baina oraindik ez da metodologia orokortu, ekimen batzuetara mugatzen da gehienetan.
Gaur aurkeztutako lan egiteko modu berri hau benetako prozesu parte-hartzailea ez den arren, demokrazia parte-hartzailearen filosofian oinarritzen da.
Prozesu parte-hartzaileei dagokienez, Pasaian esperientzia batzuk landu dira, Udalak bultzatuta batzuk, beste batzuk, berriz, herri ekimenez sortuak.
Parte-hartze esperientziak ezagutzera emateko jardunaldiak antolatu zituen Udalak: “Herritar boteredunak” 2011ko ekainean. Bertan esperientzia asko aurkeztu ziren, eta hausnarketarako bidea eman
ziguten batek baino gehiagok.

Sant Boi de Llobregat Udaleko parte-hartze teknikariak egindako aurkezpenean esandako gako batzuk
utziko ditugu airean, guk baino esperientzia luzeagoak izan dituztenen proposamenak, hain zuzen ere.
Lantzeko geratzen zaigun ibilbide luze hori nola egin pentsatzen lagunduko digulakoan...

Proyecto: L’ateneu Santboia: recuperación de un equipamiento emblemático aplicando los principios
de gobernanza y proximidad.
Claves del éxito:


Consenso político: declaración institucional



Diversidad de la comisión ciudadana



Tejer complicidades y otorgar protagonismo a los diferentes agentes



Metodología de trabajo y reglas de juego compartidas



Empoderamiento de los participantes de la comisión ciudadana



Gestión compartida



Coordinación interna municipal

Parte-hartzea sustatzeko teknikari katalanak teknikarion eta politikarien egitekoari buruz esandakoak
hausnartzeko bidea eman zigun. Teknikarion eta politikarien egitekoa “facilitadores” terminoaren bidez
erabili zuen. Nolabait esateko, teknikariek eta politikariek “facilitador”eak izan behar dute. Herritarren
eta bertako eragileen proposamenak gauzatzen laguntzeko eginkizuna hartu behar dute teknikariek.
Honela zioen: “Gure gaiaz gehien geuk dakigu, teknikariok; eta gure proposamenak profesionalak
dira”. Uste hori baztertu beharra dugu. Herritarrak eta eragileak prestatu behar ditugu, eta ahalmena
eman behar diegu haiei. Ikasteko aukera eman behar diegu. Guk herritarren eta eragileen proposamenen bideratzaileak izan beharko genukeela zioen.
Ez dakigu hala izan behar duen ala ez, baina pentsatzeko balioko digulakoan, hortxe uzten dugu, mahai gainean.
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