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Horren garrantzia nabarmentzen dugu, eta arautzen dugu 

legeen eta araudien bidez.  Halere, ez dugu askorik parte 

hartzen. Gure sistema demokratikoa ahultzen denean, hartaz 

oroitzen gara. 

Partaidetzarik gabe ez dago kalitatezko 

demokraziarik 



Partaidetzaz mintzatzen garenean, baliteke norberak bere 

ikuspegia izatea. Horregatik komeni da jakitea zer 

partaidetzaz mintzatzen garen. 

Deus baino lehen, definitu behar dugu 

 



Aukera bikainak eskaintzen dizkigu 

Herritarren partaidetza ez da moda bat eta administrazioak 

ez du hartan jardun behar betekizun bat izateagatik 

bakarrik. Behar izatetik nahi izatera igaro behar da.  Beste 

administrazio bat eta beste gizarte bat eraikitzeko aukera 

bat da. 



80etan administrazioa herritarrei irekitzeko tresnak 

garatzen hasi ziren Espainian. 
  

Garai hartako indarra galdu egin da.   

Gaur egun beste modu osagarri batzuk ari dira agertzen.  

 

  

.  

Ibilbide bat eta parte hartzeko ildoak ditu 



Partaidetza demokrazia ordezkatzailearen ereduaren parte 
bat da, nahiz eta batzuetan zuzeneko demokraziaren tresnak 
erabili. 

Demokrazia ordezkatzailearen 

osagarri bat. Ez du ordezten  



Aplikatu nahi badugu, beste kultura bat 

behar dugu 

Partaidetzak aldaketak dakarzkio politika publikoen euskarri 

diren araudiak planifikatu, kudeatu eta garatzeko moduari. 



Aniztasuna aktore, diskurtso eta interesen aldetik 

Aukera ematen digu elkarrizketarako, gogoetarako eta 

elkartzeko esparruak eratzeko, denon interesen alde 

elkarrekin lan egin dezagun. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Landu kontuz, printzipioekin eta 

sentiberatasunez 

Landu behar dugu jardun klientelarrak alde batera utzita, 

partaidetza itxurak gaindituta eta hartutako konpromisoak 

errespetatuz. 



... baita kalitatez eta gardentasunez ere 

Behar bezala kudeatu, plangintza eginik, kalitate irizpideak sarturik eta 

garden jokatuz. 

 

Entitateek eta norbanakoek badute eskubidea informazioa jasotzeko, 

entzunaldia izateko, proposamenak egiteko eta haien aukerak 

eskaintzeko. Horiei buruzko jarrera hartu beharko du administrazioak, 

baita modu arrazoituan informatu ere azken erabakia hartu baino lehen 

(onespena).  

 

Ez da bukatzen plangintzako fasean; planaren edo proiektuaren 

gauzatzean edo ebaluazioan jarraitzen du. 

 
 



Aplikatzeko, borondate politikoa eta teknikoa ezezik, 

zailtasunak ere jorratu behar dira, bai administrazioetakoak, 

bai taldeetan eta herritarrengan direnak. 

Ezinbestekoa dugu jakin, nahi eta ahal izatea  

 



Esperientzia aberasgarriak ditugu bai gobernuan bai toki 

entitateetan. Baina plan bat behar dugu xedeak eta neurriak 

definitzeko, eragileen arteko koordinazioa sustatzeko eta 

denok ikasteko esperientziak garatzeko . 

 

Kulturaren kudeaketan ere badugu aurrekaririk. 

Nafarroan ez gara hutsetik abiatzen 
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