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0.
Sarrera
Herritarrek parte hartzeko Donostiako Udalaren eredua jasotzen du honako 
dokumentu honek: zer den herritarren partaidetza, zer elementu duen, zeri 
erantzuten dion, zer helburu duen, zer balio duen, jarduna eta ekintza nola 
egituratzen dituen, zein subjektu identifikatzen dituen eta kontuan hartzen, zein 
eginkizun duten... Dokumentu bizi bat da, eta bizi izandakoa objektibatzen du. 
Gaur egungo errealitate soziopolitikoa aintzat hartu eta eraldatzeko borondatea 
duela dihardu.

Helburu hauek ditu ereduak:

•  Herritarrek areago parte hartzea.

•  Herritarren parte hartzea egituratzea.

•  Herritarren parte hartzea bermatzea.

•  Herritarren parte hartzea lurralde osora eta politika guztietara zabaltzea.

•  Herritarren parte hartzeari lotutako eskubideak babestea: politika publikoan 
eragitea, eztabaida publikoa, erkidegoa eraikitzea, beste aukera batzuei buruzko 
informazio objektiboa, gardentasuna, kontu ematea eta kanpo kontrola.

Lurralde osoan eta udal politika guztietan prozesuak, bideak, guneak eta elkarren 
artean jarduteko nahiz eta proiektu publikoak gauzatzeko forma berriak sustatzeko 
zehaztuta dago modelo hau. Talde lanean, hurbiltasunean, herritarrekiko harreman 
estuan, gardentasunean eta informazioa modu demokratikoan kudeatzean 
oinarritzen diren formak. Udalaren eta donostiarren arteko erantzukizun 
partekatuaren eta konfiantzazko harremanen beharra jasotzen du, konponbide eta 
erabaki egokiak bilatzeko.

Aldaketa kultural bat dakar, esparru publikoan jarduteko modua eraldatzea. 
Halaber, erkidegoa sendotzeko lana sakontzea dakar, eta bizimodu inplikatuago, 
horizontalago, irekiago eta politika nahiz proiektu publikoetatik hurbilago dagoen bat.

Indarrean dagoen Herritar Partaidetzaren Araudi Organikoak jasotzen dituen 
printzipio eta eskubideekin bat, azken batean, herritarrek parte hartzeko politika 
garatzeko esparru estrategikoa da Donostiako partaidetza eredua. Politika horrek 
bi lerro izan behar ditu garatzeko: batetik, herritarren kultura politikoa sakondu eta 
indartzea, eta, bestetik, administrazioa egiteko eta harremanak izateko moduetan 
barrutik eraldatzea, herritarrek udal erabakietan esku hartzeko duten eskubidea 
aitortzearen eta bermatzearen bidez.
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1.
Herri partaidetza zehazten
Donostiako Udalaren beraren definizioan oinarritzen dira eredua eta haren 
edukiak, hau da, udalaren ustez, herritarren parte hartzea zer den eta zein esanahi 
ematen dion horri (ezaugarri, helburu eta beste osagai batzuk oinarri hartuta eta 
beste batzuk kontuan izan gabe).

1.1 Zer da eta zer ez da herri partaidetza?

Herritarrak, antolatuta ala ez, gai publikoekin harremanetan jartzen dituen bidea da 
herri partaidetza.

Ekintza instituzionalaren esparruan, prozesu eta ekintzen multzo bat da herri partaidetza. 
Haietan, aztertzen, sortzen eta ekintzetan dihardugu herritarrek eta udalak, alor 
publikoan, batera eta erantzukizuna partekatuta.

Funtsezkoa da lan kolektiboa, aniztasunetik irtenbideak landu eta herritarren eta 
administrazioaren arteko botere harremanak aldatzeko.

Hortaz, ezin dugu herri partaidetzat jo ekimen bat herri interesekoa ez bada, nahiz 
eta hartan pertsona askok parte hartu. Herri partaidetza ez da administrazio publikoak 
bere jardunari buruz herritarrak informatzea ere, soilik.

1.2 Zergatik herri partaidetza?

Demokrazia sendotzeko bitarteko bat delako, gizarte legitimitatean eta efizientzian 
irabazten dutelako erabaki publikoek, pertsonen behar eta nahiei hobeto erantzunda, 
eta, azken buruan, erakunde gisa badagokigulako erabakietan parte hartzeko eta 
udal politika publikoetan eragiteko herritarrek duten eskubide politikoari erantzutea eta 
bermea ematea. 

1.3 Zertarako herri partaidetza?

• Aldaketa politiko eta soziala bultzatzea egungo erakunde eta gizarte dinamikek 
duten ereduan, eta egoera partekatuagoetara jotzea, pertsonak eta haien 
errealitatea erdigune.

• Eragileen, herritarren eta, oro har, gizarte sarearen eta erkidegoaren 
ahalduntzea bideratzea.

• Erabaki publikoak eraginkorragoak eta sostengagarriagoak izatea lortzea.

1.4 Herritarrek parte hartzeko baldintzak

Herritarrek bermeekin parte hartu ahal izateko, ondorengo baldintzak bete beharra dago:

• Informazioaren kudeaketa demokratikoa. Hau da, parte hartzaile (herritar, 
teknikari eta politikari) guztiek  beharrezko informazioa lortzen dute, eta, Udalak, 
berriz, informazioa transmititzeko jarrera proaktiboa izaten du, hizkuntza ulergarria 
nahiz bide irisgarriak eta askotarikoak erabilita.

• Elkarrizketa eta eraikuntza kolektiboa. Ezinbestekoak dira eztabaida eta berez 
ezberdin diren jarreren arteko talka, baina errespetuz eta modu sortzailean 
kudeatzea da inportanteena. Helburua ez da kosta ahala kosta kontsentsua 
bilatzea, baizik eta ahalik eta iritzi ezberdin gehienekin lan egitea eta modu 
kolektiboan aukera eta irtenbide berriak sortzea.

• Planifikazioa eta metodologia. Funtsezkoa da partaidetzak estrategiak izatea, 
prozesu kolektiboak eta sortzaileak ordenan garatzeko behar baitira, helburu 
definituak eta metodologia moldagarria eta malgua dituztela (arriskatzeko eta 
aurrera edo atzera aurrera egiteko, beharraren arabera).

• Botere harreman horizontalak. Apaltasunetik eta elkar ulertzetik abiatzen diren 
harremanak. Modu horizontalean bermatu eta kudeatu behar da teknikarien, 
politikarien eta herritarren jakintza aitortzea.

• Gizarte harremanak. Pertsonen arteko harremanetan oinarritzen dira prozesuak, 
beraz, herritarrek lasai, aske eta seguru parte hartzeko baldintzak sortu beharra dago.

• Sinesgarritasuna eta eraginkortasuna. Eragiteko gaitasuna izan behar du 
prozesuak, esplizitutako konpromiso inguru batean, eta segimendua egin nahiz 
kontuak eman ahal izateko emaitza eta ondorioak sortu behar ditu.

• Jabekuntza kolektiboa. Denok gara prozesuen eta haietatik lortzen dugun 
guztiaren jabeak, ez soilik erakundea. Ezinbestekoa da hala dela aitortzea.



Ereduaren oinarriak

11

2.
Ereduaren oinarriak
Marko estrategiko bat da herri partaidetzako eredua, eta Udalaren ikuspegi, 
helburu, printzipio eta balioak jasotzen ditu, esperientzia kolektiboak eta gai horri 
buruzko teoriak abiaburu. 

Abiapuntu horren gainean, ondoren garatuko ditugun oinarriak ezartzekoak dira.

2.1 Zergatik behar dugu eredu bat?

• Izan ere, baliagarri zaigulako norabidea erabakitzeko, geure burua antolatzeko 
eta behar dugun kultura eraldaketa horri ekiteko lana planifikatzeko.

• Egonkortasuna, iraunkortasuna, sinesgarritasuna eta eragiteko gaitasuna ematen 
dizkiolako herri partaidetzako politikari.

• Joko esparru argi eta partekatua definitzen laguntzen duen termino esanahi bat 
ezartzen duelako.

2.2 Nondik dator eredu hau?

Eskarmentutik, orain arte egindako ibilbidetik eta bizitakotik dator eredua, donostiarrek 
adierazten dituzten eskari subjektibo eta esplizituetatik.

Bidelagun ugari eta askotarikoak ditu: elkarteak, antolatu gabeko herritarrak, ordezkari 
politikoak, teknikariak, testuinguru sozioekonomiko eta politikoa...

Herritarrek administrazioari eta ordezkari publikoei dieten atxikimendu eza da, 
beharbada, funtsezko elementuetako bat, ordezkaritza sistema herritarren eskubideekin 
osatuko duen aldaketa bat behar dela egiaztatzeko; izan ere, hautetsontzietan 
adierazteaz gain, erabakien zati izatea eskatzen baitute herritarrok.

Politika kudeatzeko erarik klasikoenak ez ditu asetzen ordezkari politikoen eta 
herritarren beharrak. Gai publikoei buruz jarrera aktiboagoa hartzeko eskatzen diete 
erakundeek herritarrei, eta, bestalde, herritarrek politikariei eskatzen diete harreman 
hurbilagoa izateko, erabakitzerakoan herritarrok kontuan izateko eta haiekin batera 
eraikitzeko.

Beraz, eskaera partekatu eta behin eta berriz adierazitako horrek agerian uzten du bi 
aldeek konpromiso hori hartu behar dutela.
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Zer ibilbide zehatz izan dira jarrera horien erakusgarri?:

• Hamarkada batzuk daramatza Donostiako Udalak politika hori lantzen, 
esperimentatzen eta berritzen, eta kidego teknikoa, araudi bat (2007ko Herritarren 
Parte hartzeari buruzko Arau Organikoa) eta esperientzia luze eta zabala ditu, eta, 
horien bidez, hainbat ondorioetara iritsi ahal izan gara.

• Udalaz gaindiko erakundeak eta hainbat gai tematiko (hala nola, hirigintza, 
ingurumena eta abar) araudiak sortzen joan dira herritarren parte hartzeaz, eta 
horiek eragina dute gure ekintzan.

• Herritarrek hainbat gogoeta eta proposamen egin dituzte, bai haien berezko 
bizikidetza guneetan (auzoetan) bai hiri mailan garatutako prozesuetan.

• Zeinahi partaidetza edo ekintza prozesuk, proiektuan lan egitetik harago, prozesua 
bera aztertzen du, bai bere formetan bai emaitza kuantitatibo eta kualitatiboetan.

2.3 Zein dira ereduaren printzipioak?

• Aditutzat jotzea pertsona. Esperientzia eta ezagutza ez direlako teknikarien ondare 
esklusiboa. Den-denok “badakigu” bizitzari eta bizi garen inguruneari buruz.

• Gizartea eraldatzea. Politika publikoa egiteko beste modu baten bidez, gizarte 
inklusiboago, berdinzaleago eta enpatikoago bat lortu nahi dugulako.

• Eskubide politikoak aitortzea. Herritar modura, guztiok izan behar dugulako 
kontu publikoetan gure iritzia eman eta eragiteko aukera.

• Aniztasuna. Kontuan izateko, bizi garen gizarte anitzean, afera batean eragin 
edo horren ondorioak pairatzen dituzten subjektu eta kolektibo guztien beharrak 
eta proposamenak. Aniztasunetik, komunitateko kide sentitu eta eskudun izateko 
pertsona bakoitza.  

• Osagarritasuna. Izan ere, ereduaren parteek edo elementuek dagokien balioa 
lortzen dutelako elkarri eragiten diotenean. Bakoitzak bere aldetik jardungo balu, 
ez lukete lortuko sistemaren potentzial osoa garatzea.

• Zeharkakotasuna eta osotasuna. Partaidetzak politika publiko guztiei eragin 
behar dielako, eta, udal barruan, beste elkarrizketa eta jokatzeko modu 
batzuk sorrarazi.

2.4 Zer balio dira ereduaren orientabideak?

Gure lan egiteko modua bideratzen duten hainbat balio ditu oinarrian ereduak:

• Lan eta ezagutza kolektiboa.

•  Barneratzea.

•  Konfiantza eta hurbiltasuna.

•  Erantzunkide izatea.

•  Sormena eta berrikuntza.

•  Enpatia eta aintzat hartzea.

•  Autonomia.

Honela ulertzen ditugu balio horietako bakoitza eta praktikan agertzeko duten modua:

LAN ETA EZAGUTZA KOLEKTIBOA BARNERATZEA

Talde lanaren bidez, alderdien batura 
baino handiagoa den ezagutza bat 

sortzen da.

Eraikuntza kolektibo bat da, 
bai landu beharreko gaiarena  bai 

erkidegoarena berarena.

Diskurtsoen, begiraden, ikuspegien 
eta ekarpenen aniztasuna sartzea.

Aniztasunarenetik eta aniztasunerantz.

• Ekarpenak egiten, entzuten eta 
sortzen laguntzen duten ekintzak 
eta espazioak proposatzen ditugu.

• Balioa ematen diegu ekintza 
komunitario eta asoziatiboari, 
sareko ekintzari eta diharduten 
pertsona, eragile eta proiektuak 
ezagutzeari.

• Taldean lan egiteko beharra 
onartzen dugu, eta, bai eta onartu 
ere beste ikuspuntuak ezagutzeko 
beharrezkoa dela beste 
pertsonekin batera eragitea.

• Denok gara sortutako ezagutzaren 
jabeak, eta ezagutza plurala dela 
aitortzen dugu. 

• Pertsonekiko errespetuzko 
egoerak errazten ditugu, diskurtso 
bakoitzak bere adierazpen 
espazioa izateko.

•  Bilatzeko fasean ez ezik, 
deialdian, diskurtsoan eta 
egitekoan ere mamitzen da hori.

•  Hainbat motatako taldeak 
etortzeko lan egiteaz gain, 
egiterakoan horiek ekarpenak 
egiteko espazioa zaintzen dugu. 

•  Ez etsitzea zailtasunen aurrean, 
eta ez jakitearen arraztasuna 
babestzat ez hartzea.

NOLA ULERTZEN DUGU?

HALA DELA AGERTZEKO MODUA

NOLA ULERTZEN DUGU?

HALA DELA AGERTZEKO MODUA
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Herritarrei (banaka eta taldeka) 
erraztea beren proiektuak eta 
ekimenak aurrera eramatea, 

bakoitzak bere nortasunari eutsita.

Herritarren (banaka zein  taldeka), 
beste sail batzuen, hautetsien eta 

inplikatutako beste eragile batzuen 
lekuan jartzea, gure lekua eta zer 
ordezkatzen dugun ahaztu gabe.

• Errazte jarrera batetik parte 
hartzen dugu, eta ez beste 
pertsona edo erakunde batzuen 
ordezkatzekotik.

• Ez da inbaditzailea, eta ez 
ditu beste batzuen proiektuak 
bereganatzen.

• Alderdien legitimitatea aitortzen 
dugu, autonomiaz jardun eta 
beren erabakiak hartzeko.

• Autonomia hori eraginkorragoa 
izateko tresna eta baliabideak 
eskaintzen ditugu.

• Aktiboki entzutea, beste 
alderdien jarrera eta egoera 
nola bizi duten ulertzeko.

• Denborak, diskurtsoak eta 
interesak errespetatzea.

• Beste pertsona solaskide baliodun 
eta legitimotzat aitortzea, 
eskubideen subjektu den aldetik.

• Eztabaiden edukiaz jarrerarik ez 
erakustea, neutraltasunari eutsita.

AUTONOMIAENPATIA ETA 
AINTZAT HARTZEA

NOLA ULERTZEN DUGU?NOLA ULERTZEN DUGU?

HALA DELA AGERTZEKO MODUAHALA DELA AGERTZEKO MODUA

Administrazioaren eta herritarren 
(banakakoa eta kolektiboa) arteko 

erantzukizun partekatua prozesuaren 
fase guztietan.

• Guztion prozesua da, denok 
gara parte, denok gara 
protagonista.

• Prozesua berena dela sentitzen 
dute pertsonek, inplikatu egiten 
dira, proaktiboak izaten dira, 
zereginak bereganatzen dituzte.

• Alde guztiek uko egiten diote 
kolektiboki eraikitzen den 
proiektuaren alderdi zehatzen bati.

• Erantzukizunak bereganatzeko 
lekua uzten dugu.

• Erritmoak errespetatzen ditugu, 
eta pertsona guztiak protagonista 
moduan sartzeko denbora 
ematen dugu.

• Bada kontzientzia kolektibo bat, 
batek esaten edo egiten duenak, 
nola edo hala, parte hartzen 
duten gainerako eragileengan 
eragina duelakoa.

ERANTZUNKIDE IZATEA

NOLA ULERTZEN DUGU?

HALA DELA AGERTZEKO MODUA

Gaiei aurre egiteko beste aukera 
batzuk  edo aurrekoen ezberdinak 

sortzea. Praktikara eraman eta 
interesa duten partaideentzat 
erabilgarriak izatea bilatzea.

• Ez dago errezetarik. Zer egin 
behar den pentsatzen dugun 
bakoitzean, egoerari, proiektuari 
eta gaiari heltzeko beste modu 
batzuetara irekita egoten gara.

• Egoera bakoitzera modu 
espezifikoan egokituz lan egiten 
da, parte hartzen duten ahots eta 
eragileei entzunda.

• Gauzak egiteko modu berriak 
bultzatzen dituzten hainbat 
ikuspegidunekin batera egiten 
dugu diseinua.

• Proposamen berriei harrera 
egiteko prest gaude. “Ezetza” ez 
da inoiz lehen aukera.

• Lan egiteko eran barneratzen 
da planteamendua, praktikara 
eraman eta erabilgarri izateko 
asmoa duela.

SORMENA ETA BERRIKUNTZA

NOLA ULERTZEN DUGU?

HALA DELA AGERTZEKO MODUA

KONFIANTZA 
ETA HURBILTASUNA

Harreman horizontala, elkarrenga-
nako errespetukoa, herritarrekiko 

(banakakoa eta kolektiboa) tratua eta 
jarrera ekitate plano batean bultzat-

zen dituena.

• Entzute aktiboa, ulertzea, 
galdetzea eta elkarri eragitea 
helburu.

• Espazio atsegin bat, zeinean 
pertsona eroso eta onartua 
sentitzen den.

• Gaitasun teknikoa, “zer egiten 
dugun” badakigulako konfiantza 
sortzeko.

• Ingurune “seguruak” sortzen 
ditugu, haietan pertsona 
bakoitzak bere iritzia askatasunez 
adieraz baitezake, balizko 
ondorioen beldurrik gabe.

• Argitasuna, gardentasuna, 
komunikazioa; hala, engainurik 
eta manipulaziorik ez dagoela 
pentsatuko dugu.

NOLA ULERTZEN DUGU?

HALA DELA AGERTZEKO MODUA



Er
ed

ua
re

n 
oi

na
rr

ia
k Ereduaren oinarriak

1716

2.5 Zein dira ereduaren subjektuak?: pertsonak eragile politiko modura

Herritartasuna bizitzen duten heinean, ereduaren subjektu bilakatzen dira Donostiako 
gizon-emakumeak. Ekintzaile politiko bihurtzen dira, publikotasuna eraikitzeko lanean 
eragile aktiboak eginda.

Parte hartzea ahuldu egiten da herritar dimentsio hori galdu eta zerbitzuak ematen 
dituztenen eta hartzaile soil gisa jarduten dutenen arteko harremanean oinarritzen denean.

2.6 Zein dira ereduaren ardatzak?

Printzipio horietan oinarrituta eta eragile politiko horiekin jarraituta, jarduera politikoaren 
hiru eremu osagarri ditu oinarritzat ereduak: ordezkaritzaren esparrua, elkarrizketaren 
esparrua eta zuzeneko demokraziaren esparrua.

Hiru eremu edo dimentsio horiek eta beren arteko elkarrekintza ezinbestekoak 
dira sistemak funtzionatzeko, errealitatearen, baliabideen edo testuinguruaren 
baldintzatzaileen arabera pisua aldatu daitekeela.

Jarraian, Donostiako Udalak hiru eremu horietako bakoitzean sustatzen duen herritarren 
parte hartzeak nola diharduen azalduko dugu, eta zer helburu eta funtzio dituen ere.

 2.6.1 Ordezkaritzaren esparrua

Interes orokorra bermatzea du helburutzat esparru honek. Ardatz honi 
dagokionez, politika publikoetan parte hartzen dute herritarrek, hauteskunde 
prozesuetan parte hartzetik eta ordezkariak aukeratzetik abiatuta.

Kasu honetan, herri hautetsien bidez gauzatzen da botere politikoa. 
Erakundeetan duten ordezkaritzatik, interes orokorraren alde egiten dute, 
guztion eskubide eta aukeren kalterako izan daitezkeen interes partzial edo 
partikularrei aurre eginda.

Zertarako eremu honetako herri partaidetza?

• Ordezkarien ekimenak fiskalizatu eta ekimen horien gainean egoteko. 

• Informazioa eskuragarriago egiteko.

• Erakundeen jardueraren kontu emateko.

• Herritarrek ordezkaritza organoetan iritzia eman ahal izateko.

Zein tresna daude esparru horretan?

• Gardentasun politikak: gardentasun indizeak, ondo gobernatzeko kodea... 

• Kontrol, jarraipen eta fiskalizaziorako guneak: Gizarte Kontseilua, aholku 
kontseiluak, Herritarren Postontzia…

• Informazio praktika eta kanalak: lurraldeko informazio eta sektore batzar irekiak, 
web orrian udal informazioa argiratatzea... 

 2.6.2 Ámbito dialógico

Elkarlan sortzailea du helburutzat eremu honek. Esparru honetan, lan 
kolektiboa egiten dute administrazioak eta herritarrek, eztabaidaren eta 
elkarlanaren bitartez eraikitzeko.

Administrazioaren eta gizarte eragileen arteko (antolatuak zein antolatu 
gabekoak) lankidetzan datza, sormenetik eta desberdinen arteko elkarlanetik 
beste irtenbide batzuk bilatzeko.

Zertarako balio du eremu honetako herri partaidetzak?

• Lan kolektiboaren bitartez, politikak eta proiektu politikoak sortzeko eta garatzeko.

• Berezko biziguneei dagokien arreta emateko.

• Hainbat errealitate ezagutzeko.

• Gertutasunezko harremanak sustatzeko.

• Ezagutza kolektiboa sortzeko.

• Komunitatea indartzen laguntzeko.

Zein tresna daude esparru horretan?

• Hainbat gairen inguruan parte hartzeko prozesuak.

• Partaidetzarako eremu iraunkorrak, adibidez, aholku kontseiluak.

• Zeharkako planak (Donostia Lagunkoia, Berdintasun Plana, Euskara Plana, 
DSS2050 Klima Aldaketa Plana).

• Elkarteekin lan egiteko bide, espazio eta harremanak nahiz horiek egituratzea.
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2.6.3. Zuzeneko demokraziaren esparrua

Parte hartzeari unibertsaltasuna, anonimotasuna eta erabakitzeko 
gaitasuna eranstea du helburutzat. Mota honetako prozesuetan, gai publiko 
edo instituzionalez iritzia eman edo erabakitzeko bozkatzen dute herritarrek, 
agintariak hautatzeko hauteskunde prozesuetatik at.

Hautetsontzi bidez egin behar du pertsona bakoitzak, eta unibertsala eta 
sekretua da. Eztabaida politikoa publikoago bihurtzen da, eta agenda 
politikoan gaiak sartzeko aukera ematen die herritarrei.

Hala, herritarren partaidetza politikoan sakontzen da, eta politikaren berariazko 
zentzua sendotzen, aukera eskaintzen baitio pertsona kopuru handi bati 
erabakitzeko prozesuetan parte hartzeko.

Zertarako esparru  honetako herri partaidetza?

• Partaidetza unibertsala gauzatzeko.

• Zuzenean erabakitzeko, bitartekaritzarik gabe.

• Herritarrek agenda politikoan eragiteko.

• Anonimatutik, aske parte hartu ahal izateko.

• Eztabaida publikoago eta zabalago izan dadin.

Zein tresna daude esparru honetan?

• Herri galdeketak.

• Herri ekimenak.
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3.
Erantzun beharreko 
Eskaera Soziopolitikoak 
(2019an eguneratuak)
Herritarren parte hartzeari dagokionez, hainbat interes talde daude, eta eskaera 
soziopolitikoak planteatzen dituzte. Herritarrengandik (dela multzo gisa hartuta, 
dela banaka) udalean ordezkatuta dauden talde politikoenganaino, elkarte, 
hedabide, langile publiko, eragile pribatu  eta abarretik igarota.

3.1. Herritarren partaidetza handitzea, sakontzea eta eraginkorrago bihurtzea.

• Prozesu lotesleen pisua handitzea.

• Eragiteko gaitasuna handitzea.

• Prozesuak areago eta hobeto planifikatu eta koordinatzea, adibidez, denboran 
gainjar ez daitezen.

3.2. Herritarren eta erakundearen arteko harremana hobetu eta egonkortzea,  
konfiantza harremanak sortzeko.

• Gobernuen eta herritarren arteko botere oreka handiagoa lortzeko aurrerapausoak 
egitea (horizontaltasun handiagoa).

• Partaidetza eta komunitate ekintzarekin lotutako alderdietan bitartekari aritzea.

• Harreman nodo gisa jardutea. Udalaren eta herritarren artean, erakundeen eta 
udalaren artean, hainbat erakunderen artean…

3.3. Kultura politikoa areagotzea eta praktika politikoarenganako hurbiltasuna 
sustatzea.

3.4. Gardentasuna sustatzea eta informazioaren modu demokratikoagoan 
kudeatzea.

• Parte hartzeko prozesuetako bermeak eta kontu emateak.

• Kalitatezko informazio handiagoa.

• Pertsona guztientzako informazio libre eta eskuragarria.

3.5. Erkidegoak kontuan hartzea.

• Auzoak elkarrekin bizitzeko berezko espazio gisa.

• Hiri begirada zabalagoa, lurralde orekaren bila.

• Gaikako erkidegoak  aitortzea (iraunkortasuna, berdintasuna, irisgarritasuna...)

3.6. Herritar antolatuak eta herri mugimendua kontuan hartzea.

• Herritarren elkarte eta erakundeak indartu eta babestea.

• Laguntza nahiz aitortza ematea erkidegoak berak sortzen dituen ekimenei eta 
administrazioak bultzatu ez dituen partaidetza guneei.

3.7. Herritarrek banaka parte hartzearen ariketa kolektiboan murgiltzeko 
formulak bilatzea.

• Pertsona guztiei parte hartzeko aukera ematen dieten metodoak (partaidetza 
“unibertsalizatzea”).

• Normalean parte hartzen ez duten taldeetara iristea (baztertuta dauden pertsonak, 
etorkinak…)
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4.
Eredua gauzatzen: 
Arkitektura
Aurrez aipatutako guztia garatzeko, hau da, oinarri teoriko horiek praktikan eta 
egunerokotasunean txertatzeko, hainbat bide, elementu, estruktura, dinamika 
garatu beharra dago. Multzo horri arkitektura deritzogu, eta metodologia bat eta 
lan eremu batzuk ditu, ondoren azalduko ditugunak.

4.1. Donostiako Udalaren partaidetza ekintzaren metodologia

Ereduaren printzipioak eta balioak oinarri hartuta, lan metodologiaren ezaugarriak 
hauek dira:

 4.1.1 Hautematea

Honako sorburu hauek izan ditzake herri partaidetzak:

• Udal sailek parte hartzeko prozesuak eskatzea;

• Herritarrek eskatzea;

• Partaidetza Zerbitzuak parte hartzeko prozesu baten erabilgarrita-
suna identifikatzeko duen gaitasuna, behar hori planteatu ez bada ere. 

Jarrera proaktibo bat behar da herri partaidetzaren beharra edo erabilgarrita-
suna lehenbailehen identifikatzeko.

 4.1.2 Herri partaidetzaren faseak

Oro har, fase batzuk hartzen dituzte kontuan parte hartzeko prozesuek, eta 
denbora nahiz arreta behar dituzte:

• Prozesua planifikatu eta diseinatzea.

• Inplementatzea.

• Segimendua.

• Ebaluazioa.

• Kontuak ematea.
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Fase guztietan egon behar duen zehar elementu bat da komunikazioa. 
Prozesu guztian zehar planifikatuta eta sistematizatuta egon behar du, eta 
une egokian eta euskarri erabilgarrienekin egiten jakin beharra dago, honako 
hauek lortzeko: 

• Partaide guztientzat ulergarri gertatzea.

• Irisgarria izatea.

• Modu proaktiboan egitea, eta behar den informazioa zabaldu eta transmititzea.

• Norabide anitzeko elkarrekintza ahalbidetzen duen planteamenduarekin 
bideratzea. 

 4.1.3 Plangintza

Planifikazioaren bidez, partaidetzaren kalitatea hobetzen da, prozesua 
egituratu, hura behar bezala garatzeko funtsezko alderdiak argitu eta behar 
den denbora emateari esker. Plangintza tresna bat da, ez helburu bat, eta, 
beraz, prozesuak planteatzen dituen beharretara egokituz joan behar du.

Planifikazioan kontuan izan beharreko elementu nagusiak hauek dira:

• Proiektuaren, parte hartzeko prozesuaren eta lotutako arloen arduradunak 
zehaztea.

• Herritarrek parte hartzeko prozesua egiteko arrazoiak behar bezala argitzea: 
zergatik, zertarako, aurrekariak, eragile inplikatuak, bete behar diren denbora 
mugarri posibleak…

• Zehaztea zer espero dugun lotutako proiektutik eta esparru horretan planteatutako 
partaidetza prozesutik.

• Herritarrei zer partaidetza maila emango diegun zehaztea: informatzea, 
ekarpenak egitea, lehentasunak ezartzea, galdetzea, erabakitzea…

• Proiektuarekiko eta partaidetza prozesuarekiko konpromisoak identifikatzea: 
aurrekontua eta esleitutako baliabideak, gobernu organoek hartutako 
erabakiak, zenbat denbora dagoen...

• Zeharkako alderdiak prozesuan sartzeko modua berrikustea (euskara 
erabiltzea; kultura aniztasuna eta hizkuntzen kudeaketa; bateragarritasuna; 
genero berdintasuna...).

• Adierazi nori deituko diogun parte hartzera eta zein estrategia izan daitezkeen 
eraginkorrenak pertsona edo talde horiengana heltzeko.

• Prozesuaren faseak eta tarteko urratsak identifikatzea.

• Denbora esparru orokorra eta prozesuaren kronograma zehaztea.

• Komunikazio estrategiak eta zein unetan egingo diren jasotzea.

• Hasiera-hasieratik definitu eta planifikatu beharra dago prozesuaren jarraipena 
egiteko, ebaluatzeko eta kontuak emateko modua.

 4.1.4 Garapen partekatua

Parte hartzeko prozesuaren fase guztiek garapen partekatuko planteamendu 
bat dute, bai udal barruko agenteekin, bai kanpoko eragileekin. Horretarako, 
eragindako beste udal sail batzuk eta herritarrak (banaka zein taldeka) 
sartzeko helburua dugu.

 4.1.5 Denon artean eraikitzea

Taldean eraikitzea sustatzen duten metodo eta tekniken bidez egiten dira 
herri partaidetzako prozesuak. Banakako ekarpenetatik abiatuta (ireki), talde 
proposamenetara eta hausnarketetara (itxi), bide direla elkarrizketa, esplorazioa 
eta ideia inklusiboak sortzea.

 4.1.6 Begirada irekia

Taldean eraikitzea sustatzen duten metodo eta tekniken bidez egiten dira 
herri partaidetzako prozesuak. Banakako ekarpenetatik abiatuta (ireki), talde 
proposamenetara eta hausnarketetara (itxi), bide direla elkarrizketa, esplorazioa 
eta ideia inklusiboak sortzea.

 4.1.7 Bizipena

Parte hartzen duten pertsonek ahalik eta inplikazio handiena izatea bilatu 
behar du partaidetza prozesuetarako metodologiak. Bizi esperientziatik edo 
bizipenetik abiatuta mamitu beharra dago inplikazio hori. Garrantzitsua da 
pertsonek prozesua esperientzia positibotzat sentitzea, zerbait ematen baitie 
eta parte hartu nahi izaten dute.

Horretarako, konfiantzazko ingurune bat eraikitzen lagunduko duten galderak 
eta dinamikak egin beharrean gaude, giza alderdiarekin konektatu, ekarpenak 
egin eta elkargune bat aurkitzeko elkarrizketan jardun ahal izateko. 

 4.1.8 Aurrez aurrekoa eta lineakoa

Partaidetza prozesuak garatzeko, bizipenen garrantziak protagonismo 
berezia ematen die aurrez aurreko jarduerei. Hala ere, osagarri ona da 
lineako partaidetza, aukera ematen baitu errazago sartzeko, prozesua 
unibertsal bihurtzea indartzeko eta ekarpenetan konfidentzialtasun maila 
handiagoa bermatzeko.

 4.1.9 Eraginkortasuna, ebaluazioa eta kontu ematea

Garapenaren eraginkortasuna aztertu behar dute partaidetza prozesuek, 
hau da, lortutako emaitzen eta eskatzen den ahaleginaren (ekonomiaren, 
denboraren, mobilizazio sozialaren eta abarren) arteko oreka. Prozesuak ekarri 
duen balio publikoaren ikuspegitik (soziala, ekonomikoa, ingurumenekoa) 
kontuan hartu behar dira emaitzak, bai eta prozesurako hasieran jarritako 
helburuak lortzetik ere.
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Prozesuen eraginkortasuna kontuan hartzeko, beharrezkoa da ebaluatzea 
eta ebaluazio hori lehen urratsetatik aztertzea. Halaber, ebaluazio hori nork 
egingo duen zehaztu beharrean gaude. Partaidetzako prozesu batek, bere 
planteamenduarekin koherente izateko, ebaluazio pluralista bat izan behar 
du barruan, esku hartzen duten eragileak eta horien guztien ikuspegiak 
barne hartzeko.

Beharrezkoa da egindako prozesuaren eta lortutako emaitzen berri 
ematea herritarrei.

4.2 Lan arloak

Bost lan eremutan garatzen da Donostiako Udalaren partaidetza politikak, eta horietan 
guztietan parte hartzeko kultura eta eredu horrek jasotzen dituen balioak bultzatzen 
ditu, bai herritarrei bai udal antolaketari begira.

 4.2.1 Gizarte mugimendua eta garapen komunitarioa

Jarduera errazteko eta komunitatea indartzeko ekintzak, mekanismoak eta 
baliabideak jartzen ditugu gizarte eta komunitate mugimenduaren esku.

Horrekin, zera bilatzen dugu:

• Gizarte sare kritiko, sortzaile, autonomo eta erreferentzial bat ahalduntzea.

• Elkarlana sustatu eta elkar ezagutzea.

• Gizarte kohesioa indartzen laguntzea.

Adibideak: PH Gunea, Auzo Sarea, Herritarren Erakundeen Erregistroa, 
baliabideak jartzea (lokalak, diru laguntzak…), informazio panelak…

 4.2.2 Informazioa, komunikazioa eta trebakuntza

Informazioa, elkarrekintzarako guneak eta prestakuntza eskaintzen dizkiegu 
herritarrei.

Horren bitartez, hau bilatzen dugu:

• Herritarrek eskura izatea, zuzen-zuzenean, haien proiektuak garatzeko behar 
duten informazioa, udalak bultzatzen dituen proiektuei ekarpenak egiteko, bai 
eta udal ekintza kontrolatzeko ardura duen besteren bat.

• Elkarrizketa erraztea herritarren artean edo herritarren eta udal administrazioaren 
artean.

• Herritarrak eta udal antolaketa indartzea, parte hartzeko eta haien proiektuak 
gidatzeko beharrezkoak diren eskumenetan.

• Prozesuak ikusaraztea eta kontuak ematea.

Adibideak: Web orria, informazio bilerak, zuzeneko komunikazioak, ikastaroak...

 

 4.2.3 Udal proiektuak definitzeko partaidetza prozesu eta uneak

Proiektu publikoak denon artean eraikitzea sustatzen dugu, alegia, udalaren 
eta herritarren artean.

Horretarako:

• Hainbat iritzi ezagutu eta eztabaidatzeko aukera ematen duten elkarrizketa 
espazioak sortzen ditugu.

• Prozesu eta une sortzaile eta inklusiboak definitzen eta garatzen ditugu, 
beste irtenbide batzuk lantzeko.

• Herri galdeketak.

Adibideak: partaidetzako aurrekontuak; espazio publikoari, hiri plangintzari 
eta hirigintzari, kultura jarduerari, adin sektoreei eta abarri buruzko 
partaidetza prozesuak.

 4.2.4 Herritarren eta udalaren artean harreman egonkorrak izateko guneak

Modu egonkorrean, araututa edo arautu gabe dauden espazioak sustatzen, 
dinamizatzen eta koordinatzen ditugu, zeinetan herritarrak eta udala elkarrekin 
erlazionatzen eta lanean izaten diren sektore edo lurralde gaien inguruan.

Gaiak

Gaien inguruan sortutako espazioak honako hauek dira:

• Donostia osorako ikuspegi, irakurketa eta proposamenak sustatzea.

• Politika publiko sektorialak elkarlanean garatzea.

• Gai bakoitzari lotutako elkarte mugimendua zein horren proiektu, iritzi, irizpide 
eta kezkak ezagutzea.

Adibideak: sektore kontseiluak, Gizarte Kontseilua, zeharkako gaiei buruzko 
planen inguruan sortutako lan foro eta mahaiak (Agenda 21 Mahaia, Mapa 
Kritikoaren Espazioa).

Auzoak

Herritarren bizigune naturaletan partaidetza eremu iraunkorrak, prozesuak 
eta elkarren artean jarduteko harreman forma berriak zabaltzea dute helburu 
gune horiek.

Gune horiek honako hauek lortu nahi dituzte:

• Informazioa, komunikazioa eta harremanak hurbiltasunetik egituratzea.

• Gertatzen diren lekuan bertan ezagutzea errealitateak.

• Konplizitateak, erantzunkidetasuna eta elkarlana sortzea.

• Udalak Donostiako auzoetan esku hartze koherente eta orekatua izatea.

• Donostiako auzoen arteko harremana sendotzea.

Adibideak: Auzo Elkarte Bilgunea, Auzoz Auzo, deskontzentrazio organoak 
(Zubietako Herri Batzarra, Ekialdeko Barrutia).
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 4.2.5 Partaidetza instituzionalizatzea

Partaidetzari bermea, sistematika eta egonkortasuna ematen dizkioten 
prozedurak eta araudiak egitea sustatzen dugu.

Honako hauek lortu nahi ditugu instituzionalizatze horren bidez:

• Partaidetza administrazio lanaren berezko osagaia izatea.

• Partaidetza balioak eta horri lotutako lan dinamikak finkatzea administrazioan 
eta hartan lan egiten dutenen artean.

• Eredu horren ezaugarriak bereganatu eta haietara egokitzea udal 
administrazioaren egitura, funtzionamendua eta jarduera.

• Administrazioaren prozeduretan txertatzea herri partaidetza, horien funtsezko 
elementu gisa.

Adibideak: herritarrek araugintzan parte hartzea, Herri Galdeketen Araudia, 
Herritarren Partaidetzarako Arau Organikoa, atalekin protokoloak definitzea, 
adierazleak aztertzea, udal sailetako erreferenteen sarea, lokalak lagatzeko 
sailen arteko mahaia, Dirulaguntzen Mahaia…


