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Capítulo 1. 
Directrices de la Estrategia

Kapitulua 1.
Hitzaurrea,  
helburuak eta 
metodologia
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Bakardadea azken urteotan geroz eta garrantzitsuago bihurtu 

den fenomenoa da; berez, mendebaldeko gizarteek, oro har, eta 

politika publikoek, zehazki, gaur egun dituzten erronka nagusietako 

bat da. Gure inguru hurbilenean, fenomeno hau aztertzeko geroz 

eta azterlan gehiago egiten diren arren, oraindik ere esan daiteke, 

gaur egun, bakardadea –eta, zehatzago esanda, bakardade 

sentimendua– sakonki arakatu gabeko aztergaia dela. Aldi berean, 

nazioarteko esparruan, bakardadeak ikerketa ugari inspiratu ditu, 

bakardadea edo bakardade motak kontzeptualizatzeko, lotura 

gehien dituzten faktoreak edo aldagaiak identifikatzeko eta 

bakardadea prebenitzeko, arintzeko edo jorratzeko esku hartze 

eraginkorrenak zehazteko helburuarekin. Hain da nabarmena 

bakardadeen eta hauen gizarte eta osasun inpaktuaren 

garrantzi gorakorra, non Erresuma Batua edo Japoniaren moduko 

herrialdeetan Bakardadearen Ministerioak sortu baitiren fenomeno 

honi aurre egiteko. Hauek izan dira, hain zuzen ere, gai hori jorratzeko 

eginkizun espezifikoa duten organismoak sortu dituzten munduko 

lehen bi herrialdeak. 

Testuinguru horretan, esan daiteke, gure ingurunean, ez dela eratu 

eta finkatu bakardadeen eta bakardadeak prebenitu eta jorratzeko 

politika publikoen inguruko praktika eta ezaguera komunitate 

bat, diziplinartekoa, lanbide artekoa eta sektore artekoa dena. 

Bakardadeak politika publikoetatik modu espezifikoan jorratzeko 

moduko fenomenoa direla kontuan hartuta, estrategia hau jaio da 

Gipuzkoan bakardadeekin lotutako egoerak jorratzeko esparru bat 

garatzeko helburuarekin, hartara herritarrek gaitasun eta baliabide 

gehiago izan ditzaten eskura honelako egoerei aurre egin ahal 

izateko. Beraz, estrategia honen objektua osatzen dute bakardade 

mota guztiek edo bakardade egoera guztiek, izan ere, bakardade 

esperientziak ugariak eta anitzak dira maiztasunaren, larritasunaren 

eta iraupenaren arabera eta, batez ere, pertsona bakoitzaren 

pertzepzio subjektiboaren arabera. Bakardadeak definitzen 

dituzten banako adina bakardade daude eta, horregatik, hobe da 

bakardadeez hitz egitea, bakardadeaz hitz egin beharrean. 

Helburu horrekin eraiki da Hariak, bakardadeei aurre egiteko 

Gipuzkoako Estrategia, zenbait eragileren arteko lankidetza lanaren 

emaitza dena eta Adinberri Fundazioak koordinatzen duena, 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika Departamentuarekin 

batera. Adinberri Fundazioa, Etorkizuna Eraikiz esparru barruan 

eratutako Erreferentziako Zentroetako bat, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak eta lurraldeko gizarteak eskura duten tresna bat da 

longebitatearen (eta lotutako fenomenoen) iraultzaren azterketa 

eta jorratze berritzaileari eta horiek dakartzaten erronka eta aukerari 

ekarpen estrategikoak egiteko. Gauzak horrela, foru erakundeak 

uste du bakardadeak politika publikoko estrategia bat merezi duten 

fenomenoa direla.

Estrategia horren esparrua Etorkizuna Eraikiz espazioa da, 

Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatzen duena eta honako helburua 

duena: “guztiok elkarrekin Gipuzkoako lurraldeak etorkizunean 

1.1. Aurkezpena
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izango dituen erronkak hautematea, horiei aurre egiteko modua 

diseinatzea, ingurune errealetan ezar litezkeen erantzunak 

esperimentatzea, askotariko eragileekin lankidetzan, eta emaitzak 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren politika publikoetan txertatzea”. 

Etorkizuna Eraikiz esparrutik eta ikuspuntu hau abiapuntu hartuta, 

2020>2030 Gipuzkoako Agenda garatzen ari da, datozen 10 

urteetarako Lurraldeko gizarte politiken trantsiziorako esparru eta 

ibilbide orri bat eskaintzeko helburuarekin eta gizarte eragile guztien 

eginkizuna indartzeko ere. Agenda honen alderdirik berritzaileena 

Trantsizioko Gizarte Politikak dira1. Bakardadeei aurre egiteko 

Hariak Estrategia, berez, 10 jarduketa ardatz dituen 2020>2030 

Agenda horren barne dago eta, zehazki, trantsizioen agendaren 

garapenaren inguruko ardatz barruko (9. ardatza) jarduketa bat da, 

“gizarte politiken multzo barruan berrikuntza eta esperimentazioa 

sustatzeko, zaintzen tokiko ekosistemak bultzatzeko edo arreta 

eredu berriak bultzatzeko jarduketak garatzea” helburu duena. 

Hariak erakunde arteko estrategia bat da eta haren prestakuntzan 

parte hartu dute Lurraldeko gizarte eragile, enpresa eragile eta 

erakunde ugarik. Ildo horretan, Lurraldeko erakunde publiko, gizarte-

erakunde eta enpresa eragile askoren aliantza eta atxikimendua 

bilatzen du Estrategiak, Adinberri Fundazioaren eta Gipuzkoako 

Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuaren zuzendaritza 

eta lidergoaren baitan. 

Horretarako, aurrerago azalduko den moduan, Estrategiak bi 

mailatan egituratzen ditu bere edukiak. Alde batetik, Esparru 

Estrategiko bat, dokumentu honetan jasoa, epe ertain eta luzerako 

bokazioarekin eta bost urteko indarraldiarekin (2022-2026). Bestalde, 

jarduketa-plan zehatzak, prinzipioz, bi urtekoak izango direnak. 

Esparru Estrategikoak estrategiari atxikita dauden eta honen 

inplementazioan parte hartzen duten erakundeen ekimenak 

bideratu nahi ditu eta, bestalde, jarduketa-planetan atxikitako 

erakundeek plan bakoitzaren aldian bere gain hartzen dituzten 

konpromisoak, proiektu eragileak eta bestelako ekintzak jasotzen 

dira. 

1 2020>2030 Gipuzkoako Agendan jasotzen den moduan, trantsizioko 

gizarte politikak dira zerbitzuei lehentasuna ematen dien arreta eta zaintza 

eredu batetik pertsonei lehentasuna ematen dien arreta eta zaintza eredu 

baterako trantsizioa sustatzen duten politikak, programak eta jarduketak. 
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1.2. Metodologia: Hariak eraikitzeko 
partaidetza prozesua

Ikuspuntu metodologikotik, Hariak Estrategiaren ezaugarri nagusia 

da hura definitu eta eraikitzeko gauzatu den partaidetzako eta 

lankidetzako prozesua. Estrategia prestatzeko prozesuak –ibilbide 

orriak– bi urte iraun ditu gutxi gorabehera, 2020ko otsailetik 2022ko 

maiatzera, ilustrazio honetan ikus daitekeen moduan:

Hariak Estrategia eraikitzeko ibilbide orria
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Aurreko puntuan adierazitako moduan, estrategia honen prestaketa 

Adinberri Fundazioak koordinatu du, Gipuzkoako Foru Aldundiko 

Gizarte Politika Departamentuarekin batera. Horretarako, prozesuaren 

hasieratik, talde eragile bat sortu zen, adituek eta erakunde anitzetako 

ordezkariek osatua, proiektua dinamizatzeaz eta bultzatzeaz ardura 

zedin. 

Esparru horretan, 2020ko ekainean, galdetegi bat bidali zitzaien 

Gipuzkoako udalei, arlo honetan zituzten beharrak eta jarduketak 

ezagutzeko helburuarekin, eta elkarrizketa prozesu bat abiarazi zen 

Eusko Jaurlaritzarekin, Estrategiaren oinarrien lehen dokumentu bat 

prestatzeko ekarpenak jasotzeko. Ondoren, 2020ko abenduan, 

talde eragile zabaldu bat sortu zen, eragile berriekin, ezagutza eta 

planteamenduak uztartzeko eta oinarri partekatuak ezartzeko. Talde 

hura osatu zen bakardadeen fenomenoarekin kezkatuta zeuden 

Gipuzkoako funtsezko pertsona eta erakundeekin eta, aldi berean, 

Estrategiaren oinarrien dokumentua eraikiz joan zen. 

Talde Eragile Zabaldu hau osatu dute jarraian adierazitako pertsonek, 

hemen adierazten diren erakunde eta entitateetakoak:  

 - Ainhoa Becerra. Adinberri Fundazioa, Gipuzkoako Foru Aldundia.

 - Aitor Orobengoa. ISEA. Corporación Mondragón.

 - Aitziber Atxaga. Gizarte Politikako Departamentua, Gipuzkoako 

Foru Aldundia. 

 - Aitziber San Roman. Ayuntamiento de Donostia.

 - Alexander Mendiburu. Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika 

Fakultatea.

 - Ana Agirre. Emakume eta Gizonen Berdintasun Organoa. 

Gipuzkoako Foru Aldundia.

 - Ana Urkola. Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza. Gipuzkoako Foru 

Aldundia. 

 - Ander Larrea. Gizalde.

 - Arantza Lekuona. Kabia. Gipuzkoako Foru Aldundia. 

 - Blanca Caballero. Adinkide.

 - Carlos Alfonso. Gizarte Politikako Departamentua, Gipuzkoako Foru 

Aldundia. 

 - Divina García. Gipuzkoako Gurutze Gorria.

 - Eduardo Carrasco. IZFE. Gipuzkoako Foru Aldundia. 

 - Enara Solabarria. Nagusilan. 

 - Eva Salaberria. Donostia Lagunkoia, Donostiako Udala. 

 - Fernando Fantova. Gizarte aholkularia.

 - Garbiñe Mendizabal. Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza 

Nagusia. Gipuzkoako Foru Aldundia. 

 - Inti Fraile. SIIS (Gizarte Informazio eta Ikerketa Zerbitzua).

 - Isaak Palencia. Gazteria Zuzendaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia.

 - Itziar Calvo. Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritza, Gipuzkoako Foru 

Aldundia. 

 - Itziar Igartua. Kutxa Fundazioa. 

 - Javier Yanguas. Aubixa Fundazioa. 

 - Javier Barace. Gipuzkoako DYA.

 - Jon Ander Azpiroz. Landa Udalerrien Garapenerako Zuzendaritza 
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Nagusia. Gipuzkoako Foru Aldundia. 

 - Jose Ignacio del Pozo. Hurkoa Fundazioa. 

 - Jose Mari Elberdin. Helduen Hitza.

 - Jose Luis Elosua. Nagusilan. 

 - Joseba Zalakain. SIIS (Gizarte Informazio eta Ikerketa Zerbitzua). 

 - Joserra Ecenarro. Nagusilan. 

 - Joxe Agustin Arrieta. Agijupens. 

 - Karmele Peñagarikano. Euskofederpen. 

 - Koldo Aulestia. AFAGI. 

 - Leire Bardají. IZFE. Diputación Foral de Gipuzkoa.

 - Mabel Cenizo. Cáritas Gipuzkoa. 

 - Maider Makazaga. Gipuzkoako DYA. 

 - Mari Luz Peña. Adineko pertsonen Arretarako Programa, Osakidetza. 

 - María Rubio. Kutxa Fundazioa. 

 - Maribel Pizarro. Gipuzkoako Itxaropenaren Telefonoa. 

 - Mayte Sancho. Adinkide. 

 - Mikeldi Zeberio. Emun.

 - Miren Arbelaitz. Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritza, 

Gipuzkoako Foru Aldundia. 

 - Miren Elgarresta. Emakume eta Gizonen Berdintasun Organoa. 

Gipuzkoako Foru Aldundia.

 - Miren Gurrutxaga. Gizalde.

 - Miren Larrea. Helduak Adi!

 - Olatz Errazkin. Estrategia Zuzendaritza Nagusia. Gipuzkoako Foru 

Aldundia.

 - Olatz Irulegi. Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitekturako Goi Eskola 

Teknikoa.

 - Patxi Leturia. Gizarte Politikako Departamentua, Gipuzkoako Foru 

Aldundia. 

 - Rakel San Sebastián. Adinberri Fundazioa, Gipuzkoako Foru 

Aldundia. 

 - Santiago Larburu. Euskofederpen.

 - Sara Marsillas. Matia Institutua. 

 - Sebas Zurutuza. Estrategia Zuzendaritza Nagusia. Gipuzkoako Foru 

Aldundia.

 - Unai Andueza. Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia. 

Gipuzkoako Foru Aldundia. 

 - Xanti Moriones. Gizarte Politikako Departamentua, Gipuzkoako Foru 

Aldundia.

 

Estrategiaren diseinurako mugarri garrantzitsuenetako bat izan zen 

lehen Oinarrien Dokumentua prestatzea, bertan ezarri baitziren 

Estrategian aurreikusi diren oinarrizko ibilbideak eta Estrategiaren 

esparru kontzeptuala, xedea, ikuspegia eta printzipioak. Oinarrien 

Dokumentuan planteatu ziren ere bakardadeei aurre egiteko 

ereduzko jarduketen katalogo bat eta bakardade egoeretarako 

aldaketaren teoria bat, Estrategiaren amaierako bertsioaren oinarri 

izan zirenak.

Oinarrien Dokumentu hau 2021eko apirilean aurkeztu zitzaion Talde 

Eragile Zabalduari eta, handik aurrera, partaidetzako prozesu zabal 

bati ekin zitzaion, alde batetik, gai honen inguruan toki eremuan 
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garatzen ari ziren ekimenak ezagutzeko eta, bestetik, oinarrien 

dokumentuan jasotako elementuen egokitasuna aztertzeko 

Estrategiaren behin betiko bertsioaren prestaketara begira. 

Maiatza eta uztaila bitartean gauzatu zen partaidetza prozesu 

horretan, guztira, hogei partaidetzako saio antolatu ziren, bi 

txandatan banatuak2, eta bi bilera Gipuzkoako bederatzi 

eskualdetako bakoitzean, bai eta Donostiako udalerrian ere. 

Gauzatutako prozesuak helburu espezifiko hauek izan zituen:

 • Lurraldeko eragile nagusien aurrean aurkeztea lurraldean 

bakardadeari aurre egiteko Adinberrik sortu nahi duen estrategiaren 

oinarriak, eta estrategia haiekin batera osatuz joatea. 

 • Estrategiaren definizioan eta ezarpenean txertatzea sustatzaile 

izango diren erakundeen, eragileen eta herritarren ekarpenak. 

 • Estrategia garatzeko sareari laguntza ematea. 

 • Bakardadeen inguruko elkarrizketa publikoa abiaraztea tokiko 

eragile eta erakundeekin. 

 • Udalerri bakoitzean dagoenen abian diren ekintzak eta proiektuak 

jasotzea eta prebentzio mailen araberako sailkapena osatzea. 

Guztira, 350 pertsonak parte hartu dute prozesu honetan, horietako 

% 77 emakumeak eta % 23 gizonak. Bestalde, Gipuzkoako 88 

udalerrietatik, bi txandak kontuan hartuta, udalerrien % 91k izan 

du ordezkaritza. Halaber, 98 gizarte erakunderen, kolektiboren eta 

administrazio publikoaren barne ez dauden eragileren partaidetza 

egon da. Gorago deskribatu den partaidetza prozesua amaitu egin 

zen enpresei eta ikerketa zentroei zuzendutako beste galdetegi 

baten bidalketarekin, uztailean.

2 Lehenengo txandan parte hartu dute udaletako ordezkari politikoek eta 

teknikariek. Honela, udalerri bakoitzak hausnarketarako aukera izan du, 

orain arte gai honen inguruan egindako lanaren inguruan, eskura dituzten 

baliabideen inguruan eta etorkizun hurbilerako ezarri nahi dituzten helburuen 

inguruan. Udal gizarte zerbitzuetako kideak izan dira, batez ere, bilera hauetan 

parte hartu dutenak, baina ez haiek bakarrik. Udal bakoitzak gonbidapenak 

egokitzat jo duen moduan bideratzeko aukera izan du. Bigarren txandan bat 

egin dute tokiko elkarte eta eragileek, bai eta eskualdeetako Osakidetzako 

ordezkariek ere, lehenengo hausnarketa aberasteko eta erakundeen eta 

eragileen arteko elkarrizketa ahalbidetzeko helburuarekin. Hori horrela garatu 

da eskualde guztietan, Donostian izan ezik. Donostiaren kasuan, egoera aztertu 

ondoren, ondorioztatu da “Donostia Lagunkoia” eta antzeko beste programa 

batzuei esker dagoeneko badela lankidetzako ibilbide sendo bat eta, kasu 

horretan, erabaki da bi saioak udal ordezkariekin eta tokiko eragileekin egitea..
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Beraz, prozesu honetan, zenbait udaletan lan egiten duten 77 

profesionalek parte hartu zuten. Horiekin batera, taula honetan jaso 

dira prozesuan ordezkaritza izan duten erakundeak, kolektiboak eta 

bestelako eragileak: 

Erakundea Azalpena Eragin eremua

1 3Z Komunitate zaintza Zestoa

2 Abaroa Elkartea Erretiratuen elkartea Arrasate

3 Adinekoen Lurralde Batzordea Aholku batzordea Irun

4 Adinkide Gizarte ekintza Gipuzkoa

5 AECC Gipuzkoa Minbiziaren aurkako elkartea Gipuzkoa

6 AFAGI Alzheimerraren aurkako elkartea Gipuzkoa

7 Agijupens Pentsiodunak Gipuzkoa

8 Agijupens-Eibar Pentsiodunak Eibar

9 Agijupens-Errenteria Pentsiodunak Errenteria

10 Agijupens-Urola Pentsiodunak Urola eskualdea

11 Aitona-amonen etxea Erretiratuen egoitza Donostia

12 AMHER-SOS arrazakeria Immigranteei laguntzeko elkartea Hernani

13 Antzuolako Erretiratuen Elkartea Erretiratuen elkartea Antzuola

14 Antzuolako Adinekoen Kontseilua Adinekoen kontseilua Antzuola

15 Aranealde Gizarte zentroa Beasain

16 Arkitektura Eskola Arkitektura eskola Donostia

17 Arrasateko Adinekoen Kontseilua Adinekoen kontseilua Arrasate

18 Basotxo Erretiratuen elkartea Aretxabaleta
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Erakundea Azalpena Eragin eremua

19 Belasko-Soroxarta Auzotarren elkartea Irun

20 Bertxin Erretiratuen elkartea Andoain

21 Beti Ikasten Kultura elkartea Tolosa

22 Bizi nahi Erretiratuen elkartea Itsasondo

23 Bizipoz kooperatiba Zerbitzuak Gipuzkoa

24 Biztu koordinatzailea Erretiratuen koordinatzailea Eibar

25 Buztintegi Erretiratuen elkartea Legazpi

26 Caritas Gizarte ekintza EAE

27 Donostia Lagunkoia Hiriko plana Donostia

28 Duintasuna Elkartea Zahartzaroa Hernani

29 DYA Osasuna, laguntza Gipuzkoa

30 Easo Eskola Politeknikoa Eskola politeknikoa Donostia

31 El Salvador Auzo etxea Zumarraga

32 Elkartu Gizarte ekintza Gipuzkoa

33 Emeki Emakumeen elkartea Hondarribia

34 Euskofederpen Adineko Pertsonen Federazioa EAE

35 Gipuzkoako Erizaintza Eskola Erizaintza eskola Gipuzkoa

36 Goiz-Eguzki Erretiratuen elkartea Hernani

37 Groseko Merkatarien Elkartea Merkatarien elkartea Donostia (Gros)
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Erakundea Azalpena Eragin eremua

38 Gure Altxor Erretiratuen elkartea Irun

39 Gure Egunsentia ile apaindegia Ile apainketa Donostia

40 Gure Txoko Erretiratuen elkartea Zumarraga

41 Gurutze Gorria Osasuna, laguntza Zumarraga

42 Helduen hitza Erretiratuen elkartea Donostia

43 HELTA Adinekoei zuzendutako lantegiak Oiartzun

44 Hurkoa Fundazioa Mendekotasuna Gipuzkoa

45 Inmaculada Zentroa Lanbide Heziketa Tolosa

46 Itxaropena Erretiratuen egoitza Soraluze

47 Jubilatuen Biltokia Erretiratuen elkartea Elgoibar

48 Kasino Zaharra Erretiratuen egoitza Hondarribia

49 Kattalin Elkartea Emakumeen elkartea Zumarraga

50 Kirilikupe Emakumeen elkartea Oiartzun

51 Matía Fundazioa Zerbitzu soziosanitarioak Gipuzkoa

52 Medialab-Tabakalera Kultur etxea Donostia

53 Mikel Deuna Fundazioa Egoitza – Eguneko zentroa Mutriku

54 Nagusilan Beasain Boluntarioak Beasain

55 Nagusilan-Debagoiena Boluntarioak Debagoiena

56 Nagusilan -Elgoibar Boluntarioak Elgoibar
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Erakundea Azalpena Eragin eremua

57 Nagusilan-Errenteria Boluntarioak Errenteria

58 Nagusilan-Hondarribia Boluntarioak Hondarribia

59 Nagusilan-Irun Boluntarioak Irun

60 Nagusilan Legazpi Boluntarioak Legazpi

61 Olazar Erretiratuen elkartea Eskoriatza

62 Osasun Pastorala Boluntarioak Oiartzun

63 Osasun Pastorala Boluntarioak Amasa-Villabona

64 ESI Bidasoa Osakidetza Bidasoa

65 ESI Debabarrena Osakidetza Debabarrena

66 ESI Debagoiena Osakidetza Debagoiena

67 ESI Donostialdea Osakidetza Donostialdea

68 ESI Goierri Osakidetza Goierri – Urola Garaia

69 ESI Osakidetza Tolosaldea

70 Otezuri Egoitza Adinekoen egoitza Zumaia

71 Santa Krutz Erretiratuen elkartea Andoain

72 Sasoibide Zahartze aktiboa Arrasate

73 Secot Esperientziaren aholkularitza Gipuzkoa

74 Soraluzeko Egoitza Egoitza – Eguneko zentroa Soraluze

75 Itxaropenaren Telefonoa (TELESGI) Gizarte ekintza Gipuzkoa
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Erakundea Azalpena Eragin eremua

76 Untzaga Erretiratuen Egoitza Erretiratuen egoitza Eibar

77 Zarautz Herri Zaintzailea Gizarte ekintza Zarautz

78 Zestoako Erretiratuen Elkartea Erretiratuen elkartea Zestoa

79 Zorroaga Fundazioa Egoitza Donostia

Elementu hauek (hasierako oinarrien dokumentua, partaidetza 

prozesua, Talde Eragilearen ekarpenak, etab.) abiapuntu hartuta, 

2021-eko irailetik abendura bitartean, Estrategiaren definizioak 

aurrera egin du, bai diagnostikoaren prestaketari dagokionez 

eta baita irizpideen, helburuen edo gomendioak definitzeari 

dagokionez. Hurrengo hilabeteetan, Esparru Estrategiko hau 

osatzen joan da eta, ondoren, 2022/2023 aldirako lehen 

Jarduketa Plana egin da.
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1.3. Zertarako eta norentzat da 
estrategia hau 

Zein da Estrategia honen helburua? Estrategiaren izen generikoa 

Hariak da. Hariez hitz egiten dugu, lehenik, bakardadeak ulertu nahi 

ditugulako, fenomeno honen inguruan hari narratibo koherente eta 

partekatuak eraiki nahi ditugulako. Estrategiaren prestaketa, ezarpen 

eta ebaluazio prozesuak kontakizun bat, diskurtso bat eta elkarrizketa 

publikoaren hari gidari bat sortu eta eraiki nahi ditu bakardadeen 

inguruan. Pertsona bakoitzari bere banakako ibilbideko bakardade 

egoerak eta horiei aurre egiteko bideak ezagutzen lagunduko dion 

narratiba bat, aldi berean beste hari batzuekin gurutzatuko dena, 

lurraldeko ibilbide eta sare komunitarioetan.

Beraz, hariez hitz egiten dugu, ere bai, estrategia honek pertsonen 

arteko loturak eta harremanak sendotu, hobetu eta areagotu nahi 

dituelako; ekintzarako konpromisoak eta ekintza partekatuak. Jaurti 

eta jaso egiten ditugun hariak dira, elkarri konektatzeko, baina aldi 

berean askatasuna, jarduteko ahalmena eta autodeterminazioa 

ematen dizkigutenak. Ez gaituzte lotzen, ez gaituzte mugatzen, 

bakardade egoera jakinei aurre egiteko edo horiek prebenitzeko 

hariak baitira, zaintza hariak, laguntza hariak eta komunitate hariak. 

Hautsi eta berriz ere lotu ditzakegun hariak. Gizartean gertatzen 

den eta sustatu nahi dugun elkarren mendekotasuna islatzen 

duten hariak. Hari hauek eraiki nahi dira adinekoen bizi kalitatea 

hobetzeko, baina azaldu den moduan, ez modu esklusiboan 

edo baztertzailean. Estrategia honekin prozesu bat abiarazi da, 

komunitate kohesionatuak lortzeko eta pertsonei konexio aukera 

gehiago eta kalitate handiagoa eskaintzen dizkien lurralde bat 

eraikitzeko, eta bizikidetza hariez osatutako auzo handi bat sortzeko 

ere, beraz, Gipuzkoako lurraldeko biztanleria osoari zuzendutako 

estrategia da.  

Pentsamendu, lotura eta elkarrizketa hari hauek, galdu eta 

berreskuratzen ditugun hari hauek, sare bat konfiguratu nahi dute 

ere (Hariak sarea), geroz eta nodo gehiago dituena, Gipuzkoako 

bakardadeei aurre egiteko jarduketa, kudeaketa eta gobernantza 

publiko, erkide eta lankidetzako baten alde. Kolore anitzetako hariez 

osatutako sare sendo eta lodia, Gipuzkoako mapa osoa estaltzen 

duena pertsonen bizitzari, komunitateei eta lurraldeari zentzua, 

konexioa eta dinamismoa emanez. Zentzu horretan, Adinberri 

Fundazioak, Estrategia honen erakunde sustatzaileak, uste du erronka 

horiek gainditzeko ezinbestekoa dela politika publikoetan parte 

hartzen duten beste eragile garrantzitsu batzuen ekintza, bai Gizarte 

Zerbitzuen aldetik eta baita bestelako ongizate sistemen aldetik ere, 

eta hirugarren sektoreko erakundeen, enpresen, boluntarioen eta 

bestelakoen aldetik ere bai. Hari hauek, aldi berean, berrikuntza 

teknologikoa sinbolizatu dezakete ere, adibidez, telelaguntza 

aurreratu bat bistaratzen dutenak, bakardade egoeretan edo 

egoeretatik babesteko geruza digital gisa. 

Estrategiaren hartzaile nagusiak Gipuzkoako gizarte eragileak, 

enpresa eragileak eta erakunde eragileak dira. Izan ere, Estrategiak 
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arlo horietan garatzen diren eta bakardade egoerak prebenitzeko 

eta/edo arintzeko balio dezaketen ekimenak sustatu, lerrokatu 

eta artikulatu nahi ditu, batez ere, baina ez bakarrik, adineko 

biztanleriari zuzendutakoak. Horretarako, eta aurrerago azalduko 

den moduan, Estrategiak eragile guztien jarduketa zehatzak 

orientatu, konprometitu eta zehaztu (hitzaren esanahi bikoitzean) 

nahi ditu, esparru kontzeptual erkide baten barruan, Gipuzkoan 

bakardade egoerak prebenitu eta jorratzeko. Beraz, Estrategiaren 

inpaktua gauzatuko da bakardadeen fenomenoa ulertzeko balioko 

duen esparru erkide batean eta, batez ere, oinarri kontzeptual 

erkide batzuk abiapuntu hartuta, bakardade egoerak prebenitzen 

eta arintzen lagundu dezaketen gidalerroetan, gomendioetan, 

konpromisoetan eta proiektu trakziogileetan.
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Adierazitako moduan, Estrategia honek gorago azaldu den 

prozesuan zehar landu ziren elementuak ditu barne. Batik bat, 

honakoen ekarpenak jaso ditu:

 • 2021eko apirilean egindako Oinarrien Dokumentua eta, 

bere izenak dioen moduan, Estrategiaren oinarri tekniko eta 

kontzeptuala dena.

 • Maiatza eta uztaila bitartean garatutako partaidetza prozesua. 

Bertan zehaztu ziren, alde batetik, Lurraldean dagoeneko abian 

diren ekintzak eta, bestetik, arlo honen inguruan aurreikusitako 

beharrak.

 • Talde Eragilea eta Talde Eragile Zabaldua osatzen duten 

pertsonen ekarpenak, bai eta prozesuan zehar zenbait eragileri 

bidalitako galdetegiei emandako erantzunak ere.

 • Estrategiaren diagnostiko eta prestaketa fasean zehar 

agertutako bestelako elementuak, bai gure inguruneko beste 

herrialde batzuetan egindako esperientzien eta zenbait esku 

hartzeren eraginkortasunaren analisiari dagokionez, eta baita 

Estrategiaren oinarrizko ezaugarriei dagokienez ere, erakunde 

arteko artikulazioaren edo Estrategiaren gobernantza eta 

jarraipen sistemaren ikuspuntutik..

Sarreran aurreratu den bezala, estrategia hau bi mailatan 

egituratzen da: 

 • Esparru Estrategiko bat, hasierako dokumentu honetan 

jasoa, estrategiari atxikitako eragileen jarduna gidalerro edo 

gomendioen bidez bideratu nahi duena. Dokumentu honetan 

Estrategiaren kontzeptu-esparrua jasotzen da, aldaketaren 

teoriaranzko abiapuntu bat, haren oinarrizko ezaugarriak, hura 

lantzeko irizpide gidariak, ibilbide estrategikoak edo estrategiari 

atxikitako erakundeek bere gain hartzen dituzten gomendioak. 

 • Esparru operatibo bat edo jarduketa-planak, printzipioz, bi urteko 

iraunaldia izango dutenak. Plan hauek Estrategiari atxikitako 

erakundeek aldi bakoitzean esparru estrategikoa gauzatzeko 

beren gain hartuko dituzten konpromisoak, proiektu zehatzak 

eta bestelako jarduerak jasoko dituzte, besteak beste. 

Elementu hauek oinarri hartuta, dokumentu honen egitura honakoa 

da:

 • Atariko atalaren ondoren, bigarren kapituluan jaso dira 

Estrategia oinarritzen duten elementu kontzeptual nagusiak, 

dagoeneko aipatu den Oinarrien Dokumentuan ezarritakoa 

abiapuntu hartuta.

 • Hirugarren kapituluan jaso da arlo honetan garatu diren 

nazioarteko esperientzien analisi bat: alde batetik, gure 

1.4. Estrategiaren egitura
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inguruneko beste herrialde batzuetan fenomeno hau jorratzeko 

garatu diren Estrategien helburuak eta egiturak –edo, 

zenbait kasutan, erakundeak–; bestetik, bakardade egoerak 

prebenitu eta arintzeko esku hartze eraginkorrenak zeintzuk 

diren ebaluatzen eta zehazten duen literatura zientifikoaren 

berrikusketa bat. 

 • Laugarren kapituluan jaso dira bakardade egoeren diagnostiko 

zabala eta egoera horiei aurre egiteko Gipuzkoako politikak, 

hiru ardatzetatik: lehenengoak Lurraldeko bakardade egoerak 

kuantifikatu eta karakterizatzen ditu, erabilgarri dauden ikerketa 

eta estatistikak abiapuntu hartuta; bigarrenak arlo honetan 

Lurraldean garatu diren ekimenen oinarrizko ezaugarriak 

jasotzen ditu, iturri nagusia izanda partaidetza prozesuan zehar 

jasotako informazioa; eta hirugarrenak jasotzen ditu, oraingoan 

ere partaidetza prozesuko informazioa oinarri hartuta, Gipuzkoan 

bakardadeak jorratzeko dauden erronka nagusiak, eragile 

interesdunen ikuspegitik.

 • Bosgarren kapituluan definitu dira Estrategiaren oinarrizko 

ezaugarriak, barne hartuta printzipio gidariak, xedea eta 

ikuspegia, bai eta erakunde arteko artikulazioaren irizpide 

nagusiak ere. Kapitulu honetan jaso dira ere, aipatu Oinarrien 

Dokumentuaren arabera, Estrategiaren oinarrietako bat den 

bakardade egoeretarako aldaketaren teoria eta aurreikusitako 

ibilbide edo jarduketa ardatzak.

 • Seigarren kapituluan jaso dira Estrategiaren gidalerroak eta 

gomendioak, Gipuzkoako bakardadeei aurre egiteko jarduketak 

epe ertainera eta luzera gidatzeko helburuarekin.

 • Azkenik, zazpigarren eta zortzigarren kapituluetan jaso dira 

Estrategiak dituen garapen zuzenerako beste elementu batzuk, 

besteak beste, gobernantza eta komunikazio esparrua.
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Capítulo 1. 
Directrices de la Estrategia

2. kapitulua
Bakardadetik 
bakardadeetara: 
kontzeptualizazioa
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Bakardadea da errealitate anitz eta konplexu ugariren aurpegia. Hala 

ere, zenbaitetan, nolabait nahasgarriak, partzialak, estigmatizatzaileak 

edo alarmistak diren diskurtso edo kontzeptualizazioak aurkitzen 

ditugu. Bakardadeen fenomenoaren kontzeptualizazioa eta 

jorratzea zailtzen dituzten zenbait faktore daude, besteak beste: 

kontzeptuen ugaritzea eta kontzeptu horiek jorratzeko lengoaia 

erkiderik ez izatea, bakardadeak segmentu jakinekin lotzea batez 

ere, beste batzuen kaltetan, eta gainera modu erredukzionistan edo 

errua egotziz ere. Zentzu horretan, lehenik, korrelazio okerrak aipa 

daitezke, edo bakardadearen karakterizazioaren inguruko zenbait 

baieztapen, batzuetan nahasketa sortzen dutelako eta, bestetan, 

literatura zientifikoak erabat berresten ez dituelako (Yanguas, 2020; 

Sancho et al, 2020): 

 • Bakardadea ez da adineko pertsonen egoera espezifikoa edo 

esklusiboa, aldiz, bizitzako etapa guztietan sentitu daiteke. 

 • Baliteke bakardadea independentea izatea bakardade egoerak 

eragin ditzaketen arrazoi objektiboekiko. Gizarte harremanik 

ez izateak ez du nahitaez bakardade pertzepzioa sortzen eta, 

alderantziz, pertsona bat bakarrik senti daiteke bakarrik ez egon 

arren. 

 • Faktore abiarazle bat bada ere, ez dago zuzeneko loturarik 

bakardadearen eta bakarrik bizitzearen artean. 

 • Bakardadea eta isolamendu soziala fenomeno desberdinak dira 

eta, beraz, desberdindu egin behar dira. 

 • Ebidentzia zientifikoak ez du modu eztabaidaezinean 

ondorioztatzen lotura zuzena dagoenik, per se, adinaren eta 

bakardadearen prebalentziaren artean, baina bakardadearekin 

lotutako zenbait aldagai sarriago agertzen dira adinekoen 

artean. Beste era batera esanda, bizitzaren etapa horietan 

maizago gertatzen dira, batera, bakardade sentimenduak sor 

ditzaketen zenbait egoera. 

 • Bakardadeak ez du derrigorrez izan behar uneko momentutik 

eratorritako emaitza bat. Aitzitik, pertsona bakoitzaren harreman 

historiaren ondorioa izan daiteke. 

 • Bakardadea ez da esperientzia bakarra eta unibertsala, 

berez, bakardadearen alderdi eta dimentsio ugari daude eta 

bakardade mota asko ere.  

Estrategia honetan, lehenik eta oro har, bakardadea ulertzen da 

atsegina ez den egoera bat bezala, baina, bestalde, bakardadea 

ikusten da ere seguruenik adina guzietako pertsona guztiengan eta 

giza komunitate guztietan aurkituko dugun egoera baten moduan. 

Bakardadearekin lotutako alderdi eta aldagai guztien arteko 

erlazioek (bakardadea eragiten edo larriagotzen dutelako edo 

2.1. Zer da bakardadea? Hitz egin dezagun bakardadeez
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harekin lotura dutelako) eta hauen izaera subjektiboak konplexutasun 

handia sortzen dute bakardadea definitzeko, testuinguru batean 

kokatzeko eta neurtzeko orduan. Gainera, bakardadeak errealitate 

konplexuak dira, dinamikoak eta aldakorrak izan daitezke eta. 

Dimentsio anitzeko konplexutasun horrek planteamendu teoriko 

ezberdinen definizioak biderkatu ditu3, eta nazioarteko eta Europako 

literatura zientifikoan bakardadearen inguruko adostasunik eza 

ekarri du ere. Berez, “bakardadeak kontzeptu poliedriko delakoen 

baldintza guztiak betetzen dituela dirudi” (Yanguas, 2020: 66) eta 

soberan gainera, bakardadearen pertzepzio subjektibo adina 

definizio baitaude, “definizio guztiek hutsalak dirudite ulertu nahi den 

horren konplexutasunarekin alderatuta” (Yanguas, 2020:66). Hala 

ere, badira zenbait osagai bakardadea neurri handiago batean 

kontzeptualizatzeko eta testuinguruan kokatzeko balio dutenak. 

Beraz, estrategia honetan, bakardadeez ari garenean, barne 

ulertuko dira banako jakinek sentitzen dituzten beste pertsona 

batzuekiko kontaktu, konexio, komunikazio edo harremanak edo 

subjektu kolektiboekiko lotura edo kidetza konpromisoa nabarmen 

gutxituta edo mugatuta dituzten egoerak. Haratago joanda, 

ezinezkoa da bakardaderik baden jakitea pertsonaren pertzepzioak, 

emozioak edo pentsamenduak ezagutu gabe: pertsona bat 

bakarrik bizi delako, bakarrik paseatzen duelako, bakarrik lan egiten 

duelako, bakarrik jaten edo bidaiatzen duelako (zenbait adibide 

jartzeagatik) ezin dugu ondorioztatu bakardade egoera batean 

dagoela, estrategia honetan (eta literatura zientifikoaren zati batean 

eta dokumentu honen erreferentziako bibliografian) kontzeptu horri 

emandako esanahiaren arabera. 

Zentzu horretan, nahasketen eta zenbait aldagairen arteko loturen 

ondorioz, bakardade objektiboa eta bakardade subjektiboa aipatu 

ohi dira.

 • Lehena, bakardade objektiboa, isolamendu sozialarekin 

lotzen da. Kontzeptu hau bakardadearengandik bereizi behar 

da, harekin erlazioa duen arren. Isolamendu sozialak4 gizarte 

harremanik ezak edo gizarte harremanak mugatuta edo 

murriztuta izateak eragindako neurri objektiboa izendatzen 

du. Isolamendu horren ondorioetako bat izan daiteke, faktore 

abiarazle moduan, bakardade sentimendua, baina ez da 

beti gertatzen. Gizarte konexio gutxi izatean, pertsonak oso 

bakarrik sentitzea gerta daiteke ala ez. Gainera, bakardade 

egoerek, harremanen ikuspuntutik, harreman kantitatearekin 

lotura izateaz gain harremanen kalitatearekin ere zerikusia dute, 

esaterako, doakotasun eta elkarrekikotasunaren mailarekin edo 

harremanen intentsitate eta maiztasunaren egokitasunarekin. 

Horrez gain, komunitate loturarik ez izateak, beste pertsona 

batzuekiko harremanik ez izatearen modu berean, bakardade 

sentimenduak eragin ditzake ere, izan ere, aitzitik, lotura hori 

nabaritzeak kidetza, identitate, segurtasun eta abar sentimendu 

eragin ditzake.  
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 • Bakardade subjektiboa da bakardade sentimenduekin 

erlazionatzen den kontzeptua, isolamendu sozialaren alderdi 

subjektiboa edo gizarte laguntzaren antitesia balitz bezala 

(Schoenmakers, 2013, Sancho et al egileen laneko aipamenean, 

2020). Nazioarteko komunitate zientifikoan oso onartuta dagoen 

definizio batek bakardadea kontzeptualizatzen du esperientzia 

desatsegin eta negatibo baten moduan, pertsonek nahi dituzten 

eta benetan dituzten harremanen arteko aldearen ebaluazio 

subjektiboaren emaitza dena, bai kantitateari zein kalitateari 

dagokionez ere (Perlman y Peplau, 1981:31; De Jong Gierveld 

et al, 2015). Hau da, nahi dugunarekin alderatuta, harreman 

kopurua txikiagoa da eta/edo harremanek ez dute behar 

bezala asebetetzen nahi ditugun intimitatea, elkarrekikotasuna 

edo konfiantza. 

 • Honela, teoria kognitiboaren barruan, De Jong Gierveld et al 

(1998) egileek bakardadea aipatzen dute dimentsio anitzeko 

fenomeno gisa, hiru dimentsio hauek barne dituena, besteak 

beste: gabezia edo falta da oinarria eta intimitate harremanik 

ezari lotutako hutsune edo abandonu sentimenduekin zerikusia 

du; bakardadea gauza aldaezin moduan edo landu eta 

amaitu den gauza moduan ikusteko pertsona batek behar 

duen denboraren ikuspuntua; eta, horrez gain, bakardadeak 

barne ditu hainbat alderdi emozional, hala nola tristezia, errua, 

frustrazioa, lotsa, etab. .

3 Yanguas et al.-en ustez, (2018: 63), lau ikuspuntu klasiko laburbildu daitezke 

1982. urtean argitaratu zen “Loneliness: a sourcebook of current theory, 

research and therapy” bakardadeari buruzko lehen eskuliburua oinarri 

hartuta:

 • Ikuspuntu kognitiboa, bakardadea ulertzen duena pertsona 

batek nahi dituen eta benetan dituen gizarte harremanen arteko 

desberdintasun baten moduan (subjektuak egiten duen ebaluazioa). 

 • Interakzionismoa, bakardadea bakarrik egotearen ikuspuntutik 

kontzeptualizatu beharrean harreman esanguratsu eta esturik ezaren 

moduan ulertzen duena, komunitate loturarik gabe. 

 • Ikuspuntu psikodinamikoa, bakardadea ulertzen duena bizitzeko 

dugun intimitate beharraren eta pertsonen arteko harreman 

beharraren ondorio negatibo moduan.

 • Existentzialismoa, bakardadea definitzen duena gizakion berezko 

errealitate moduan, alde batetik, sufrimendua eta mina eragin 

ditzakeena eta, bestetik, gauza berriak sortzeko, hausnartzeko, 

norbere burua ulertzeko eta abarrerako aukera ematen duena.

4 Aipagarria da, gainera, isolamendu soziala modu desberdinetan neurtu 

dela eta/edo erabili dela antzekoak baina desberdinak diren egoerak 

izendatzeko.
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Zentzu horretan, kontuan hartu behar da nabaritzen den alde 

edo diferentzia hori ager daitekeela ere pertsona batek dituen 

behar sozial eta afektiboen eta horiek asebetetzeko eskura dituen 

baliabideen artean. Beraz, bakardadea da pertsonak, bere bizitzaren 

testuinguruan eta bere harreman historia oinarri hartuta, eraikitzen 

duen bizipena, hainbat errealitateren moduan azaleratzen dena. 

Errealitate horiek bakarrak eta desberdinak dira eta aldakorrak izan 

daitezke. Bakardadeak, dimentsio anitz izateaz gain, jatorri anitz ere 

baditu, beraz, bakardadea eragiten duten pertsonaren baitako 

faktoreekin batera, pertsona kanpoko faktoreak ere badira, eta azken 

hauek testuinguruarekin edo koiunturarekin zerikusia izan dezakete, 

baina baita egiturarekin ere. Ondorioz, ezin da bakardadeaz hitz 

egin banakako erantzukizun esklusiboko esperientzia bat balitz 

bezala, izan ere, batzuetan, uste da bakardade sentimendua 

norberaren borondatez gainditu daitekeela, hartara bakardadea 

sentitzen duten pertsonak errudun eginez.

Azkenik, adierazi behar da, sarritan, bakarrik bizitzea bakardadearekin 

zuzeneko harremana duen gertakari gisa aztertzen dela. Kasu 

askotan faktore abiarazlea bada ere, bakarrik bizi diren pertsonak 

–bizitegiko bakardadea– eta bakarrik sentitzen diren pertsonak 

desberdindu behar dira5, bakarrik bizitzeak ez baitakar halabeharrez 

pertsona hori bakarrik sentitzea. Agerikoa dirudien harren, fenomeno 

desberdinak dira eta kontzeptualki desberdindu behar dira ere. Aldiz, 

zenbaitetan, bakardadea aipatzen da etxebizitza mota gisa, izan 

ere, adinekoen kasuan, zenbait alderditan zaurgarriagoak baitira, 

bakarkako bizitza luzaroago zabaltzeak erronka garrantzitsuak 

dakartza politika publikoen ikuspuntutik. 

5 Berez, adinekoen artean, bakarrik bizitzea izan daiteke bizi baldintza 

eta osasun baldintza hobeen, independentzia ekonomikoaren edo bizi 

itxaropenaren areagotzearen ondorioa. Honela, pertsona bakarreko 

etxebizitzen areagotzea, zahartzaroan, gaitasun eta autonomia adierazlea 

da biztanleriaren talde honetan (Barrio, Mayoral eta Sancho, 2015). Era 

berean, alderdi hauek bizitegi independentzia handiagoa eragiten dute eta 

horrek ere atzera dezake ohiko etxebizitza galtzeak dakarren bakardade 

sentimendua (Yanguas, 2020). 
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2.2. Bakardadearen dimentsio hirukoitza: bakardade so-
ziala, bakardade emozionala eta bakardade existentziala 

Denboran zehar eta bakardadeak jorratzeko planteamendu teoriko 

desberdinak abiapuntu hartuta, zenbait bakardade tipologia eraiki 

dira, azpiko faktoreen arabera6. Fernández et al (2021:471) egileen 

arabera, bakardadeari izaera plurala egoztearen egokitasuna 

bikoitza da: 

  Bakardade motak desberdintzeko beharra eta, ondorioz, 

“bakardadeez” hitz egiteko beharra bikoitza da: alde batetik, 

bakardade esperientzien konplexutasuna eta subjektibotasuna 

kontuan hartzeak ezagutzaren aurrerapenean laguntzen du, 

bakardadearekin lotutako zenbait alderdi sozial, psikologiko eta 

testuinguruko alderdi ulertzen baitira; bestetik, bakardade mota 

desberdinak eta bakoitzari lotutako kontzeptuak modu egoki 

eta berezituan ebaluatu eta neurtu behar dira. Bakardadearen 

inguruko ikerketek eragin nabarmena izan dezakete 

ebidentziaren sorreran eta interpretazioan eta baita erabakiak 

hartzeko orduan ere, esku hartzeek funtzionatzen duten, nola 

funtzionatzen duten eta zein testuingurutan funtzionatzen duten 

erabakitzeko, hain zuzen.

Kontzeptu hauen arteko loturek errealitate hauen konplexutasuna 

islatzen dute. Bakardadea ez da esperientzia bakarra, bakardade 

mota anitz daude eta. Gainera, mota hauek, hasierako bide 

desberdinak badituzte ere, elkarren arteko eraginak dituzte. 

Horregatik guztiagatik, garrantzitsua da mota bakoitzaren alderdiak 

ulertu eta zehaztea. Estrategia honetan, hiru bakardade aipatuko 

ditugu, elkarrekintzan ari diren bakardadearen hiru dimentsiorekin 

bat datozenak: 

 • Bakardade soziala, pertsonen arteko harremanen murrizketa, 

mugaketa edo gabezia izendatzen duena, zentzu zabalean.

 • Bakardade emozionala, duten intimitate, afektibotasun eta 

konfiantza mailagatik bereziki esanguratsuak diren pertsonen 

arteko harremanen murrizketa, mugaketa edo gabezia 

izendatzen duena.

 • Bakardade existentziala, komunitatean eginkizun bat izatearen 

sentimenduaren, proiektu kolektibo batekiko identifikazioaren 

edo gizarteko partaidetzaren galera edo etetea izendatzen 

duena. 
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2.3. Bakardadeen aurreko arrisku faktoreak

Bakardadeei aurre egiteko estrategia bat, bakardade egoerez 

(kronifikazio eta larritasun maila desberdinekoak) arduratzeaz gain, 

bakardade arrisku handiagoa edo txikiagoa (edo bakardadearen 

aurreko zaurgarritasuna) dakarten egoerez eta bakardadearen 

arrisku faktoreez (bakardadearen aurreko zaurgarritasun faktoreak) 

ere arduratu behar da. Bakardadearen kontzeptualizazioaz eta 

bakardade moten definizioaz haratago, ezinbestekoa da, beraz, 

bakardadearen jatorriak, arrisku faktoreak eta abiarazleak edo 

aldagaiak ezagutzea. 

Lehenik, aipagarriak dira gizartea aldatzen duten zenbait prozesu, 

mendebaldeko gizarteei eta politika publikoei erronka berriak 

planteatzen dizkietenak, besteak beste, bakardadearena. Prozesu 

hauek zuzeneko eragina izan dezakete bakardade egoeren 

intzidentzian eta, zenbaitetan, biziagotzean ere:

 • Trantsizio demografikoa, bizi ibilbideen luzapenarekin (bizi 

itxaropena), belaunaldi aniztasunaren areagotzea eta zaintzak 

behar dituzten urteen areagotzea ere. 

 • Urbanizazio eta globalizazio prozesua, pertsonek bizitzan zehar 

duten mugikortasun geografikoa areagotzen duena (migrazioak 

barne). 

 • Eraldaketak familien dinamikan eta egituran, hausturen eta 

lotura berrien areagotzearekin, anai-arreba kopuruaren 

murriztearekin, lanaren banaketa sexualaren aldaketek eta 

bestelako fenomenoekin. 

 • Bizitoki egituraren aldaketak, pertsona bakarreko etxebizitzen 

areagotzearekin, datozen urteetan zehar are handiagoa izango 

dena, aurreikuspenen arabera.

 • Kulturaren, araudien edo moralaren aldaketek komunitate 

edo gizarte barneko bizitzan, indibidualizazioari, aniztasunari, 

deserrotzeari, pribatutasunari eta anonimatuari dagokienez.

Edonola ere, osasunarekin, funtzionalitatearekin, ekonomiarekin, 

administrazioarekin eta bestelakoekin lotutako egoera jakinak, bai 

eta berdintasunik eza, justiziarik eza, polarizazioak, segregazioak eta 

generoaren, belaunaldiaren, jatorriaren eta bestelako alderdien 

ondoriozko bereizkeriak dira, zuzenki edo zeharka, bakardade 

egoeren inguruabar edo testuinguru sozial nagusiak. Azken batean, 

zaurgarritasun eta gizarte bazterketako egoerek bakardadeen 

probabilitatea areagotzen dute. Zenbaitetan, pertsona jakinen 

bakardadeari buruzko ardura edo alarma agertzen da pertsona 

horien beste egoera batzuen ondorioz, hala nola etxebizitzarako 

sarbidea edo etxebizitzaren segurtasuna edo gaitasun funtzional 

edo ekonomikoa, besteak beste. Ondorioz, bakardadeekin batera 

beste egoera horiek ere jorratu beharko dira. 



24

Aurreko orrialdeetan azaldu den moduan, bakardadea definitzen 

da, batez ere, bizipenaren konplexutasuna eta fenomenoan parte 

hartzen duten faktore ugariak kontuan hartuz (Yanguas J. (., 2020). 

Bakardadearen kausa anitzen barruan, etengabeko elkarreragina 

gertatzen da pertsonari dagozkion faktoreen eta pertsonaren 

borondatetik kanpoko faktoreen artean (Victor et al, 2009; Victor eta 

Sullivan, 2016, hemen aipatuta: Yanguas et al, 2018):

 • Pertsonaren baitako faktoreak, hala nola izaera eta “estilo 

kognitiboak”: itxaropenak, egoeraren ebaluazioa pertsonaren 

aldetik, nortasuna, etab. 

 • Pertsonaren kanpoko faktoreak:

 - Pertsonen arteko engagement edo harreman maila, hau da, 

pertsonaren funtzionamendu soziala bere bizi zikloan zehar 

(familiarekin, lagunekin, auzokoekin eta abarrekin dituen 

harremanen kalitatea); 

 - Pertsonen bizitzako gertakariak, bai osasunaren arlokoak 

(gaixotasunak, mendekotasuna, etab.) zein gizartearen 

arlokoak ere (erretiratzea, alarguntzea, pertsona edo 

eginkizun esanguratsuak galtzea, seme-alabak atzerrira 

joatea, etab.).

 - Faktore sozioekonomikoak, hala nola errenta, arreta 

zerbitzuak izatea ala ez izatea, gizarte eta osasun zerbitzuen 

kalitatea, etab.

 - Ingurunea edo “giro soziala”, hala nola etxebizitza, 

oztopo arkitektonikoak, ekipamenduak, komunitate mota 

indibidualistagoa edo kolektiboagoa, landa eremua edo 

hiria, etab.  

 - Bizi estiloak, aisialdiaren erabilera, zaletasunak, etab. 

 - Egiturazko faktoreak, faktore kulturalak eta gizarte 

estereotipoak, esaterako, adinkeria edo bakardadeari 

lotutako estigma. 

Hasierako planteamendu hau abiapuntu hartuta, jarraian ageri 

den koadroan jaso dira bakardade hauekin lotutako esparruak 

eta zaurgarritasun faktoreak, arrisku faktoreak edo bakardadearen 

abiarazleak, literatura zientifikoak denboran zehar jasotakoaren 

arabera, bereziki adineko pertsonen bakardadeari dagokionez. 
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Esparrua Zaurgarritasun faktoreak edo abiarazleak Ñabardurak

Ezaugarri 
soziodemografikoak

 - Emakumeek gizonek baino bakardade maila 
handiagoa izaten dute (sexua).

 - Joera hori azaldu liteke gizonek bakardade sentimendua neurri 
txikiagoan aitortzen dutelako.

 - Zenbait azterlanek ez dute sexua kontuan hartze azalpen faktore 
gisa, izan ere, sexuen arteko aldeak desagertu egiten dira beste 
faktore batzuk kontuan hartzean.

 - Bakardadea adineko pertsonekin lotzen da 
(adina), zahartzaroarekin lotutako gertakariak 
direla eta: senideen edo bikotekidearen galera, 
gizarte sarearen murrizketa, etab.

 - Zenbait azterlanek areagotze ez lineala aurkitu dute bakardadearen eta 
pertsonen adinaren arteko erlazioan. Aldiz, erlazio horrek U forma hartu 
ohi du (maila gutxi gorabehera altuak 25etik beherakoen eta 55etik 
gorakoen artean, bereziki 80 urte betetzetik aurrera).

 - Adinaren eta bakardadearen arteko loturak, berez, ez du emaitza 
koherenterik ematen.

 - Egoera zibila, alarguntza izanda adineko pertsonen 
bakardadearen funtsezko iragarlea.

 - Adostasun handiagoa literatura zientifikoan lotura hori egiteko orduan.

 - Bikotekiderik ez izateak, galera baten, banantze baten edo dibortzio 
baten ondorioz, bakardade arriskua areagotzen du, bai emakumeen zein 
gizonen artean ere.

 - Bakarrik bizitzeak bakardade arriskua areagotzen 
du, bikotekide batekin bizitzearekin alderatuta.

 - Zuzeneko elkarrekikotasuna ezarri ezin bada ere (pertsona bat 
bakarrik bizitzeak ez du esan nahi bakarrik sentitzen denik), arrisku 
faktore hori antzeman da geografikoki eta kulturalki oso aldenduta 
dauden hainbat tokitan (Txina, Japonia, herrialde nordikoak, 
Espainia)1.

 - Bikotekidea izatea faktore babeslea izan daiteke, baina garrantzi 
handiagoa du harremanaren kalitateak harremana izateak baino.

Gizarte harremanak

 - Harreman jakinak ez izateagatiko edo beste 
pertsona batzuekiko kontaktuen kalitatea 
galtzearen ondoriozko sentimendua edo 
atsekabea.

 - Konfiantzako harremanak falta direnean ardurak 
edo sentimendu pertsonalak partekatzeko, 
bakardade emozionalaren arriskua areagotzen da.

 - Harreman sozialen inguruko itxaropen eta desioen araberakoa da.

 - Garrantzitsuak dira pertsonen arteko kontaktuen kantitatea eta baita 
kalitatea ere (intentsitatea, elkarrekikotasuna, intimitatea…). Zenbait 
azterlanek ondorioztatu dute kalitateak eragin handiagoa duela.

 - Adineko pertsonengan gizarte harremanen murrizketa handiagoa 
antzeman da, batez ere hurbileko harremanetan.

1. koadroa. Literatura zientifikoan identifikatu diren bakardadearen esparruak eta arrisku faktoreak
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Esparrua Zaurgarritasun faktoreak edo abiarazleak Ñabardurak

Gizarte 
harremanak

 - Eguneroko gozamenak edo bestelakoak 
partekatzeko harremanik ez izateak bakardade 
sozialaren arriskua areagotzen du.

 - Adineko pertsonengan gizarte harremanen murrizketa handiagoa 
antzeman da, batez ere hurbileko harremanetan.

Bizitzako 
gertakariak

 - Bakardade sentimenduak sortaraz ditzakete, 
gizarte sarean eragina izan dezaketelako 
(harremanen edo harremanen aniztasunaren 
murrizketa, edo uneko harremanak mantentzeko 
zailtasunak). 

 - Azterlanen arabera, bizi zikloan zehar gertatzen diren galeretan 
bakardade arriskua handiagoa dela.

 - Gehien aztertu den bizi gertakarietako bat pertsona esanguratsuen 
galera da.

 - Esparru horren barruan daude ere pertsonaren eginkizunen galerak 
(erretiratzea, ohiko etxebizitza galtzea, zentro batera sartzea, etab.).

Osasuna 

 - Osasun arazoak (fisikoak edo psikologikoak), 
gizarte harremana galaraz dezaketelako, 
esaterako, mugikortasun zailtasunen kasuan.

 - Laguntza egokirik ez izatea mendekotasun 
egoeretan.

 - Bakardadearen eta osasunaren arteko mekanismo kausalak ez daude 
argi, batzuek uste baitute bakardadea osasun txarrak eragiten duela 
eta beste batzuek alderantziz gertatzen dela defendatzen baitute.

 - Noranzko biko erlazio kausala existitzeko probabilitatea.

Hezkuntza 
baliabideak 
eta baliabide 
sozioekonomikoak

 - Hezkuntza eta diru sarreren maila 
bakardadearekin lotu ohi dira, izan ere, 
diru sarrera txikiagoak edo hezkuntza 
baliabide gutxiago dituzten pertsonek 
gizarte partaidetzarako eta gizarte sareetako 
partaidetzarako aukera gutxiago izaten dituzte.

 - Zailtasun ekonomikoak eta pobrezia. 

 - Erlazio hori ere ez dago argi; gainetik bakarrik ikertu da.

 - Azterlan enpirikoek frogatu dute hirigune behartsuetan edo urrutiko 
landa eremuetan bizi diren pertsonek arrisku handiagoa dutela.

 - Zentzu horretan, eragina dute ongizate eta arreta medikoaren sistemek.

Alderdi kulturalak 
eta egiturazkoak

 - Uneko arau kulturalak eta gizarte itxaropen 
zorrotzak eta asebetetzeko zailagoak.

 - Ongizate eta babes sozial txikiagoa dituzten 
gizarteak

 - Alderdi hauek eragina dute beste faktore iragarle batzuetan.

 - Bakardade maila handiagoak daude Mediterraneoko eta Europako 
ekialdeko kulturetan herrialde nordikoetan baino.

Iturria: geuk egina, honako lanetan aipatutako zenbait ikerketa zientifiko oinarri hartuta: Sancho et al, 2020; Yanguas et al, 2020; López Doblas & Díaz Conde, 2018.
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Analisi teorikotik haratago, Bakardadeak7 azterlanean ikus daiteke, 

Gipuzkoako kasuan, bakardadea aitortzen duten pertsonen artean 

(95), sarrien aipatzen den arrazoia senide baten heriotza dela, 

hurrengo grafikoan ikus daitekeen moduan. Gainerakoan, gehien 

aipatzen diren gertakariak ere galera esanguratsuekin lotutakoak 

dira.

1. grafikoa. Bakardadea aitortzen duten pertsonek sarrien aipatzen dituzten 
kausak (%). Gipuzkoa, 2018.

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las personas que envejecen 
en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia Instituto Gerontológico, 2020, 222
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7 “Bakardadeak” (Soledades, en castellano) es la primera iniciativa 

desarrollada en Gipuzkoa en relación con el estudio de la soledad 

en las personas mayores. Este proyecto pretende dar respuesta a la 

necesidad de un conocimiento más profundo y multidimensional del 

constructo ‘soledad’ de las personas que envejecen en Gipuzkoa, 

teniendo en cuenta la idiosincrasia propia y el contexto sociocultural, 

para así diseñar un abordaje diferente y efectivo de sus diversas facetas.
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2.4. Bakardaderik gabeko egoerak 

Bakardade egoerak eta bakardade arriskua duten egoerak 

identifikatzen, kontzeptualizatzen eta testuinguruan kokatzen diren 

modu berean, bakardaderik gabeko egoerak ere identifikatu, 

kontzeptualizatu eta testuinguruan kokatu behar dira. Bakardadea 

sentitzen ez den egoerak dira hauek, bakardade egoerak aldatzea 

edo gainditzea lortu denean. Harremanez, konexioez, loturez, 

komunikazioaz eta partaidetzaz ari gara. Eta, zehazki, hiru hitz gako 

aipatu nahi ditugu: 

 • Komunitatea, hots, parte sentiarazten gaituen giza kolektibitatea, 

haren kide izateko erabakia hartuta, harekiko identifikazioa 

sentituta zentzu zabalean, zenbaitetan ahulak izan daitezkeen 

elkar ezagutza loturekin, hurbiltasuna dela eta, auzotasuna dela 

eta eta espazio publikoaren erabilera erkide eta partekatua 

dela eta. Hau da, gizartearen (gizarte gorputza, gizarte sistema) 

parte izatea, kideen arteko hurbiltasun fisikoaren edo erlazio 

hurbiltasunaren ondorioz, bai eta identitatea ematen dien 

afinitateren baten ondorioz ere (Fantova, 2021). 

 • Laguntza soziala, hots, beste pertsona batzuek ematen 

diguten bizitzarako laguntza (informatiboa, emozionala 

edo instrumentala). Yanguasen arabera (2020:23), prozesu 

transakzionala da (laguntza eman eta jasotzea), gure harremanen 

bidez trukerako “espazioa” ematen diguna, bai esperientzia 

emozionalei (laguntza emozionala) zein alderdi instrumentalei 

(laguntza instrumentala) dagokionez ere, edo eguneroko 

bizitzarako garrantzitsua den informazioari dagokionez. 

 • Zaintzak1: termino hau erabiltzen da beste pertsona baten 

bizitzaren jasangarritasunerako ezinbestekoak diren jardueren 

ardura hartzea izendatzeko. Pertsona horrekin edo horrentzat 

eguneroko bizitzako jarduerak egitea. Zenbaitetan, terminoaren 

erabilera zabala egiten da, harreman primarioen edo osasun 

zerbitzuen, gizarte zerbitzuen eta bestelako zerbitzuen esparruan 

gauzatzen diren beste arreta edo esku hartze batzuk ere barne 

hartuz (Fantova, 2021).

Zalantzarik gabe autonomia funtzionala eta pertsonen bizi proiekturako 

autodeterminazioa eta gizarteetako harreman inklusioko dinamikak 

lagungarriak izango dira pertsonek komunitate harremanetan 

laguntza sozialeko harremanetan eta eta zaintza harremanetan 

parte hartzeko dituzten aukerak areagotzeko. Harreman inklusioaren 

terminoak barne du harremanen sorta zabala, familia eta bizikidetza 

harremanetatik hasi eta espazio publikoaren erabilera partekatuan 

gertatzen diren errespetuzko, kortesiazko eta gizalegezko lotura ahul 

eta iragankorretara iritsiz. 

Azkenik, ulertu behar da harreman inklusioa dela gizarte inklusioaren 

dimentsioetako bat eta gizarte inklusioaren gainerako alderdien 

eraginpean dagoela (eta horien gaineko eragina duela), hala nola 

alderdi administratiboa, lana, bizitokia, osasun arreta, ekonomia, 

hezkuntza eta abar.
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8 Zaintzak eta laguntzak desberdindu beharreko bi termino dira. Plena 

Inclusión mugimenduak adierazten duen moduan, “zaintzez hitz egiten 

dugu estalitako beharrak Maslowren piramidearen oinarrian daudenean: 

elikadura, higienea edo segurtasuna, esaterako. Zaintzez ari gara ere arreta 

zereginean jartzen dugunean (zaindutako pertsona garbitzea, esaterako) 

eta ez pertsona horren partaidetzan, partaidetza hori beti kontuan hartu 

behar bada ere”. Aldiz, “laguntzez hitz egiten dugu estalitako beharrak 

Maslowren piramidearen edozein tokitan daudenean: elikaduratik edo 

higienetik hasi eta partaidetza politikora, literatura sorkuntzara edo 

harreman pertsonaletara iritsiz. Baita ere arreta jartzen dugunean laguntza 

jasotzen duen pertsonaren partaidetzan, erabakietan eta autonomian, eta 

ez lortutako helburuan (bozkatzea edo garbitzea)”.
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2.5. Bakardade egoeretarako aldaketaren 
teoria bat garatzeko abiapuntua

Aldaketaren teoria bat –Carol Weissek zabaldutako terminoa erabiliz– 

definitu daiteke aldaketa soziala sustatu nahi duten esku hartzeak 

prestatzeko, egikaritzeko eta ebaluatzeko eredu kontzeptual edo 

tresna gisa. Cassetti eta Paredes-Carbonellen arabera (2020), 

aldaketaren teoriak azaldu nahi du nola funtzionatzen duen 

esku hartze batek eta aldaketaren teoriaren helburuen artean 

dago aldaketa lortzeko erabili nahi diren mekanismo inplizituak 

identifikatzea. Horretarako, teoria horrek garatutako jarduketa 

bakoitzaren eta bertatik eratorritako aldaketen edo espero diren 

aldaketen arteko kausa-efektu erlazioak identifikatu nahi ditu. 

Carol Weissek (1998:2) honela deskribatzen du aldaketaren teoria: 

“jarduerek espero diren emaitzetara urratsez urrats nola gidatzen 

gaituzten azaltzen duten onarpenen multzoa”. 

Estrategia honen Oinarrien Dokumentuan adierazi zen ez dela behar 

adina eratu eta finkatu bakardadeen eta bakardadeak prebenitu 

eta jorratzeko politika publikoen inguruko praktika eta ezaguera 

komunitate bat, diziplinartekoa, lanbide artekoa eta sektore artekoa 

dena. Horregatik, bakardade egoeretarako aldaketaren teoria 

posible baten oinarriak proposatu ziren eta Estrategia honek oinarri 

horiek hartu ditu oinarrizko elementu kontzeptual gisa. Oinarrizko 

elementu kontzeptual horrek barne ditu, alde batetik, bakardadeen 

aurreko esku hartzearen oinarrizko mailen sailkapena eta, bestetik, 

arlo honetako jarduketen hamabi oinarrizko motaren zehaztapena.

Hala ere, adierazi behar da proposamen hau aldaketaren teoria 

baterako abiapuntua besterik ez dela, izan ere, aldaketaren teoria 

bat izateko, zentzu zorrotzean, elementu gehiago definitu beharko 

lirateke edo neurri handiagoan zehaztu beharko litzateke lortu 

nahi diren emaitzak nola gauzatu bakardadeekin lotutako egoera 

bakoitzean. Ikuspuntu horretatik, hasierako planteamendu hau, 

Estrategiaren ezarpenaren eta garapenaren ondoren, elementu 

gehiagorekin aberastu ahalko da edo, aldiz, aldatu edo alde batera 

utzi ahalko da lortu nahi diren aldaketetan efekturik izan ez badu. 

Nolanahi ere, esku hartzearen oinarrizko mailei dagokienez, hiru 

kategoria planteatu dira, barne dituzten jarduketa moten eta 

eragiten dituzten egoeren arabera. Honela, Estrategiak hiru 

jarduketa mota hauek desberdintzen ditu:

 • Bakardadeen lehen mailako prebentzioko edo prebentzio 

unibertsaleko jarduketak edo konexioak eta harremanak 

sustatzeko jarduketak, batez ere harreman inklusioko egoeretan 

edo egoeretarako.

 • Bakardadeen bigarren mailako prebentzioko edo prebentzio 

selektiboko jarduketak edo arriskuak murrizteko jarduketak: 

batez ere bakardade arriskuko egoeretan edo egoeretarako.

 • Hirugarren mailako prebentzioko jarduketak, itzultze edo 

gainditze jarduketak, edo arintze edo konpentsazio jarduketak: 

batez ere bakardade egoeretan edo egoeretarako de soledad.
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Lehen sailkapen hori abiapuntu hartuta, hamabi jarduketa mota 

ezarri dira, esku hartzearen mailaren arabera sailkatzen direnak, 

hurrengoko taulan ageri den bezala. Azpimarratu behar de 

jarduketa mota guzti hauek zeharka jaso edo bereziki kontuan 

hartuko dituztela zeharkako ardatz hauek: genero-ikuspegia, 

belaunaldiartekotasuna, aniztasuna eta intersekzionalitatea eta 

gizarteratzea. Oro har, estrategiaren esparruan garatzen diren 

iniziatiba eta jarduketa motek kontuan hartu beharko dituzte 

dokumentu honetako bostgarren kapituluan jasotzen diren printzipio 

eta irizpide orokorrak. 

2. koadroa. Bakardadeen aurreko esku hartze mailak eta jarduketa motak

LEHEN MAILAKO
PREBENTZIOA EDO
UNIBERTSALA

Harreman inklusioko 
egoeretarako

1 Pertsonak bizi diren, ibiltzen duten eta erabiltzen duten espazio fisikoa egituratzeko edo eraldatzeko jarduketak 
(etxebizitza eta hirigintza).

2 Pertsonen balioak, sinesmenak, jarrerak, ideiak eta jokabideak aldatzen dituzten komunikazio, sentsibilizazioa edo 
mobilizazio jarduketak.

3 Aisialdiko jarduerak eskaintzeko jarduketak.

4 Boluntarioak eta elkarteak sustatzeko jarduketak.

BIGARREN MAILAKO
PREBENTZIOA EDO
SELEKTIBOA

Bakardade arriskuko 
egoerak

5 Komunitateko bizikidetza eta lankidetza dinamikak sortzeko jarduketak.

6 Auzokoen komunitateen dinamizaziorako jarduketak (eraikinetan, finketan eta abarretan).

7 Pertsonen bizi proiektuaren, trantsizioen eta etorkizunaren plangintza egiteko laguntza jarduketak.

8 Eten digitala prebenitu eta konpontzeko eta komunikaziorako, harremanetarako eta gizarte sareetarako teknologien 
erabilera sustatu eta errazteko jarduketak.

HIRUGARREN MAILAKO
PREBENTZIOA EDO 
ADIERAZITAKOA

Bakardade
egoerak

9 Bizikidetza sustatzeko, errazteko edo laguntzeko jarduketak etxebizitzan bertan, edo zenbait pertsonaren arteko 
etxebizitza irtenbidea (ahal dela, belaunaldiarteakoa).

10 Egoitza zerbitzuen erabiltzaileen desinstituzionalizazioa bultzatzeko eta zentro horietan arreta pertsonengan jartzeko 
jarduketak.

11 Norberaren bakardade egoera prebenitzeko edo banakako moduan jorratzeko gaitasunen eta harremanen 
garapenerako jarduketak.

12 Pertsonen bakardade egoerak konpentsatu, arindu edo murrizten dituzten laguntza jarduketak. 
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Hirugarren kapitulu hau bi ataletan bereizten da. Lehenengo 

atalean gure inguruneko zenbait herrialdetan bakardadeen 

aurrean garatu diren estrategien ezaugarriak jaso dira, bereziki 

azpimarratuz erkide dituzten elementu eta ezaugarriak eta 

barne dituzten jarduketak. Bigarren atalean, erabilgarri dagoen 

literatura zientifikoaren berrikusketa dokumentala oinarri hartuta, 

bakardadeak prebenitzeko edo jorratzeko eraginkorrenak izan 

diren esku hartzeak aztertu dira.
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3.1. Bakardadeei aurre egiteko estrategien analisia gure 
inguruko herrialdeetan

3.1.1 Sarrera

Atal honetan aztertu diren estrategiak hautatzeko irizpide hauek 

erabili dira: 

 • Estrategia ofizialak izatea, administrazio publikoek garatutakoak 

eta bakardadeekin lotutako egoerei erantzun integrala emateko 

diseinatutakoak;

 • Eta arreta espezifikoki bakardadeetan jartzen duten estrategiak 

izatea, alde batera utzita estrategia sektorialak (adinekoei 

zuzendutakoak, esaterako) eta analisirako barne hartuta 

bakarrik bakardadeak eta isolamendu soziala prebenitzeko eta 

jorratzeko helburu zuzena dutenak.

Bestalde, analisia egiteko orduan, lehentasuna eman zaie irismen 

nazionaleko estrategiei. Hala ere, zenbait herrialdetan, kontuan 

hartu dira eskualdeko edo tokiko estrategiak ere, estrategia 

nazionalik ez izateagatik. Zehaztu behar da ere ez dela berrikusketa 

xehatua izan, beraz, ez da kontaktu prozesurik ireki administrazio 

eskudunekin inolako estrategia espezifikorik aurkitu ez den kasuetan. 

Zenbait herrialdek estrategiarik ez izan arren, egindako bilaketari 

esker jakin dugu herrialde horietako batzuek bakardadea beren 

politika publikoen barne hartzen dutela, bestelako bideak edo 

estrategia baten osagarriak diren bideak baliatuz, esaterako:

 • Bakardadeak prebenitu edo jorratzeko eraginkorrak diren irismen 

eta zabalera handiko programak edo ekimenak abiaraztea.

 • Bakardadeekin lotutako errealitateei arreta publiko-pribatua, 

egituratuagoa eta integralagoa emateko erakunde publikoak 

edo publiko-pribatuak sortzea..

Gauzak horrela, jarraian ageri den koadroan laburbildu da hemen 

aztertu diren herrialdeen identifikazioa, bakardade egoerei erantzun 

integrala emateko baliatzen duten mekanismoaren arabera.

Erantzun integrala emateko baliatutako bidea

Estrategia Erakundea
Programa 
nazionala

Erresuma 
Batua

 

Eskozia 

Gales 

Herbehereak  

Japonia 

Frantzia 
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Bakardadea prebenitzeko eta jorratzeko estrategia nazionalak 

identifikatu dira herrialde hauetan: Erresuma Batua (lurralde 

aplikazioarekin Ingalaterran), gainera arlo honetako erreferentea 

dena beste herrialde batzuentzat; Gales; Eskozia; eta Herbehereak. 

Herbehereak aitzindariak izan ziren, 2014. urtean, Osasun, Ongizate 

eta Kirol Ministerioaren Reinforced Action Plan Against Loneliness 

(Versterking aanpak eenzaamheid) planaren abiaraztearekin. 

2018tik aurrera, estrategia islatu egin da “Elkarrekin bakardadearen 

aurka” programan (Een tegen eenzaamheid), Ministerio beraren 

zuzendaritzapean eta ekintza programa espezifiko bat duena. 

Estrategia nazionalez gain, beste herrialde batzuetan (eta, 

zenbaitetan, hauetan ere) eskualdeko eta/edo tokiko estrategiak 

garatu dira, hala nola Erresuma Batuan9, Frantzian10, Australian11, 

Eskozian12 edo Espainian13. 

Lehenik, Erresuma Batua (2018) eta, ondoren, Japonia (2021) izan 

dira munduko lehen herrialdeak, eta bakarrak ere, administrazioaren 

organigrama barruan bakardade ministro bat izendatu dutenak14. 

Erresuma Batuan, Tracey Croch da, Kirolerako eta Sozietate 

Zibilerako parlamentuko estatu idazkariordea dena. Japonian, 

bakardadea jorratzeko ardura duen ministerio burua Teshushi 

Sakamoto da, uneko Jaiotza eta Eskualdeko Suspertze ministroa. 

Gai hau espezifikoki jorratzeko erakundeak ezartzearen ildo berean, 

Frantzian, 2021eko otsailean, Frantziako Gobernuko Autonomiaren 

ministro arduradunak, Brigitte Bourguignonek, adineko pertsonen 

isolamendu sozialari aurre egiteko batzorde estrategikoa abiarazi 

zuen eta bide orria prestatu zen. Batzorde hori Gizarte Kohesioko 

Zuzendaritza Nagusirekin (DGCS) eta Autonomiarako Elkartasunaren 

Funts Nazionalarekin (CNSA) batera kudeatzen da.

Zenbait herrialdetan estrategia nazional bat izateaz gain, osaera 

anitzeko batzordeak, sare nazionalak, taldeak edo plataformak 

eratu dira. Erresuma batuan, aipagarriak dira Jo Cox Comissión 

on Loneliness batzordea (izena bere liderraren izenarekin bat 

dator, Jo Cox, eta bere lana, dagoeneko amaitua, aurrekari izan 

da herrialdeko estrategia nazionala sortzeko) edo Action Group 

on Loneliness Policy taldea. Australian, 2016az geroztik, Ending 

Loneliness Together elkarteen sare nazionala dago; Eskozian, Action 

Group on Isolation & Loneliness in Scotland (AGIL) taldea; eta Estatu 

Batuetan, Coalition to End Social Isolation & Loneliness koalizioa, 

adibide batzuk aipatzearren. Espainiaren kasuan, Asociación Contra 

la Soledad elkartea dago, nahi gabeko adinekoen bakardadeari 

aurre egiteko elkarrekin lan egiten duten elkarteen sare bat sortu 

nahi duena1.

9 Erresuma Batuan, Ingalaterrako Medway udalerriak (250.000 biztanle) 

aurrea hartu zion estrategia nazionalari bere Strategy to reduce Social 

Isolation 2014-2018 aitzindariarekin. Herrialde horretan bertan, aipagarria 

da ere Londreseko hego-ekialdeko Southwark Council-aren Loneliness 

Strategy 2012-21/2023-2014 estrategia.

10 Frantzian, Pau izan zen bakardadearen aurkako plan bat abiarazi zuen 

lehena: Plan Anti Solitude.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/936725/6.4882_DCMS_Loneliness_Strategy_web_Update_V2.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-02/connected-communities-strategy-document.pdf
https://www.gov.scot/publications/connected-scotland-strategy-tackling-social-isolation-loneliness-building-stronger-social-connections/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-comite-strategique-de-lutte-contre-l-isolement-des-personnes-agees
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-du-comite-strategique-de-lutte-contre-l-isolement-des-personnes-agees
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_isolement_2021_accessible.pdf
https://www.jocoxfoundation.org/loneliness_commission
https://www.jocoxfoundation.org/loneliness_commission
https://www.ageuk.org.uk/northern-ireland/get-involved/campaigns/action-group-on-loneliness/
https://www.ageuk.org.uk/northern-ireland/get-involved/campaigns/action-group-on-loneliness/
https://endingloneliness.com.au/about-us/
https://endingloneliness.com.au/about-us/
https://www.campaigntoendloneliness.org/press-release/action-group-on-loneliness-isolation-in-scotland-agil-welcomes-scotlands-first-loneliness-strategy/
https://www.campaigntoendloneliness.org/press-release/action-group-on-loneliness-isolation-in-scotland-agil-welcomes-scotlands-first-loneliness-strategy/
https://democracy.medway.gov.uk/mgconvert2pdf.aspx?id=25306
https://democracy.medway.gov.uk/mgconvert2pdf.aspx?id=25306
https://moderngov.southwark.gov.uk/documents/s88179/Appendix%201%20loneliness%20strategy.pdf
https://moderngov.southwark.gov.uk/documents/s88179/Appendix%201%20loneliness%20strategy.pdf
https://www.pau.fr/allmedias/docs/Les-details-du-plan-anti-solitude.pdf
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11 Australian, bere aldetik, aipagarria da: Monash loneliness framework 

2020-2025, Monash udalerrikoa.

12 Eskozian, estrategia nazionalaren esparru barruan, zenbait udalerrik 

tokiko estrategiak ezarri dituzte, esaterako, Social Isolation and Loneliness 

Strategy 2021-2017 estrategia, South Ayrshire udalerrikoa (91.000 biztanle).

13 Azkenik, Espainian, aipagarriak dira Bartzelonako Estrategia municipal 

contra la soledad 2020-2030 udal estrategia edo Madrilgo Udalaren 

Proyecto Estratégico para la prevención de la soledad no deseada 

proiektua. Eta, autonomia erkidegoen artean, nabarmentzekoak dira: Plan 

estratégico contra la soledad no deseada y el aislamiento social de Castilla 

y León, 2022-2027, la Estrategia Regional contra la Soledad no deseada de 

las Personas Mayores del Gobierno de la Región de Murcia (ezin izan da 

atzitu) eta Malagako Diputazioko Plan contra la soledad de las Personas 

Mayores plana.

14 Hala ere, ezin da ondorioztatu munduko beste hiri batzuetan, gobernu 

zentraletik haratago, honelako konfiguraziorik hartu ez denik erakundeen 

organigrametan. Horren adibidea izan daiteke Sint-Truiden udalerria, 

Limburgoko probintzian, Belgikan, herrialde horretako lehenengo hiria 

izan baitzen bakardadeetako zinegotzi bat izan zuena 2019an, Erresuma 

Batuaren ereduari jarraituz eta bakardadeari lotutako estigma murrizteko 

helburuarekin. Prentsako albiste baterako sarbidea: https://www.sint-

truiden.be/7e-schepen-pascy-monette-open-vld 

15 Momentu honetan, Asociación contra la Soledad elkarteak lau eginkizun 

motaren inguruan jarduten du, horietako bakoitza lan talde baten esku 

utzita: bakardadeari buruzko behatoki baten garapena, bakardadearen 

inguruan lan egiten duten erakundeen sare baten sustapena, erakunde 

publiko nagusiekin (Estatuko Administrazioa eta Udalak) eta pribatuekin 

kontaktua, eta gai honen inguruko sentsibilizaziorako komunikazio tresna 

eta edukien sorrera. 

16 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/121053/Nationale-Strategie-

soll-gegen-Einsamkeit-vorbeugen

17 https://observador.pt/2021/10/15/parlamento-recomenda-ao-governo-

que-crie-estrategia-para-combater-a-solidao/

https://hdp-au-prod-app-mon-shape-files.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/6416/0248/4180/City_of_Monash_loneliness-Framework-2020-25.pdf
https://hdp-au-prod-app-mon-shape-files.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/6416/0248/4180/City_of_Monash_loneliness-Framework-2020-25.pdf
https://www.unity-enterprise.com/wp-content/uploads/2019/01/SA-SIL-Strategy-2018-2027-Draft-for-Approval-2018-09-17-v00-4.pdf
https://www.unity-enterprise.com/wp-content/uploads/2019/01/SA-SIL-Strategy-2018-2027-Draft-for-Approval-2018-09-17-v00-4.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/estrategia_contra_soledad_barcelona_2020_2030.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/estrategia_contra_soledad_barcelona_2020_2030.pdf
https://soledadnodeseada.es/wp-content/uploads/2021/06/Proyecto-SND.pdf
https://www.jcyl.es/junta/cp/202010923-plan-estrategico-soledad.pdf
https://www.jcyl.es/junta/cp/202010923-plan-estrategico-soledad.pdf
https://www.jcyl.es/junta/cp/202010923-plan-estrategico-soledad.pdf
https://www.estamosaqui.es/plan-contra-la-soledad/
https://www.estamosaqui.es/plan-contra-la-soledad/
https://www.sint-truiden.be/7e-schepen-pascy-monette-open-vld
https://www.sint-truiden.be/7e-schepen-pascy-monette-open-vld
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/121053/Nationale-Strategie-soll-gegen-Einsamkeit-vorbeugen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/121053/Nationale-Strategie-soll-gegen-Einsamkeit-vorbeugen
https://observador.pt/2021/10/15/parlamento-recomenda-ao-governo-que-crie-estrategia-para-combater-a-solidao/
https://observador.pt/2021/10/15/parlamento-recomenda-ao-governo-que-crie-estrategia-para-combater-a-solidao/
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3.1.2 Bakardadeari aurre egiteko 
estrategien elementu erkide nagusiak
 

Estrategiak oso desberdinak izan arren formatuari, helburuei edo 

gobernantza moduei dagokienez, elementu erkide asko ere 

badituzte. Jarraian zehaztu dira estrategien elementu erkideak. 

Horretarako, kontuan hartu dira, estrategia nazionalekin batera, 

identifikatu diren eskualdeko eta tokiko estrategiak ere.

3.1.2.1 Bakardadearen kontzeptualizazioa eta 
zehaztapena
Aztertu diren estrategia gehienetan, bakardadea kontzeptualizatzen 

da pertsonak egiten duen balorazio subjektibo baten moduan, 

pertsonak lortu nahi dituen eta benetan dituen gizarte harremanen 

arteko aldea ondorioztatzen duena, bai harreman gutxiegi 

izateagatik edo harremanak espero dena baino okerragoak edo 

kalitate txikiagokoak izateagatik. Halaber, estrategia askotan 

bakardade soziala eta bakardade emozionala bereizten dira 

eta, zenbait kasutan, bakardade existentziala edo kronikoa ere 

aipatzen da. Bestalde, aztertuko ia dokumentu guztietan jasotzen 

da isolamendu sozialaren eta bakardadearen arteko bereizketa, 

errealitate desberdinak baitira, baina Frantzian isolamendu 

sozialaz hitz egiten da gehienbat. Kasuren batean, dokumentuek 

are gehiago mugatzen dute kontzeptua, arreta nahi gabeko 

bakardadean jarriz (Bartzelonako udalerria).  

Arretaren “objektuari” dagokionez, estrategia gehienak pertsonei 

zuzendutakoak dira, baina, zenbaitetan, bakardadeen aurreko 

arrisku handiagoa duten biztanleria taldeak zehazten dira eta 

horientzako jarduketa espezifikoak aurreikusten dira, hala nola 

adineko pertsonak, desgaitasuna duten pertsonak, errefuxiatuak 

edo asilo eskatzaileak, ordainsaririk gabeko zaintzaileak edo 

LGTBI pertsonak, besteak beste (Erresuma Batuan edo Galesen, 

esaterako). Japonian, bakardadearen eta isolamenduaren 

inguruan abiarazi diren foroetan, bakardadea jorratzen da 

biztanleria taldeen edo gaien arabera. Beste kasu batzuetan, 

estrategiak adineko pertsonei zuzendutakoak dira espezifikoki, 

esaterako, Murtzian eta Malagan, Espainia barruan, edo Frantzian.  

Azterketa honek agerian utzi du, azkenik, estrategiak ez direla 

bakarrik bakardade egoerez arduratzen, baizik eta bakardadearen 

aurreko arrisku egoerez ere bai, zentzu horretan funtsezko eginkizuna 

esleituz prebentzioari18, zeharka, bere maila guztietan (unibertsala, 

selektiboa eta tertziarioa).

18 Madrilgo Udalaren nahi gabeko bakardadea prebenitzeko proiektu 

estrategikoaren kasuan, estrategia bikoitza planteatzen da: Madrilgo 

biztanleria osoari zuzendutako bat eta arrisku handieneko biztanleriari 

zuzendutako beste bat, horietako bakoitzarentzat jarduketa ildo ezberdinak 

ezarriz.

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_forum/index.html
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_forum/index.html
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3.1.2.2. Estrategiak gidatzen dituzten planteamendu 
eta printzipioak 
Identifikatu diren estrategia nazional edo eskualdeko eta 

tokiko estrategien artean, hauek dira estregien oinarri diren 

planteamendu edo printzipio nagusiak:  

 • Zeharkako planteamendua, sektore artekoa eta dimentsio 

anitzekoa. Elementu hau argi eta garbi ikus daiteke herrialde 

guztietan, estrategietan adierazten baita bakardadeak 

prebenitzeko eta jorratzeko zenbait sektore eta sistemetatik 

datozen erantzun artikulatuak behar direla, pertsonen 

behar guztiei erantzuna ematen dieten zerbitzuak integratuz 

(hezkuntza, osasuna, etxebizitza, lana…) eta erakundeen eta 

sektoreen arteko lankidetza sustatuz. 

 • Honen ildotik, erakunde arteko planteamenduak, bere 

aldetik, garrantzi nabarmena du zenbait estrategiatan eta 

planteamendu honen aplikazio eraginkorrerako koordinazio 

eta gobernantza mekanismoak ezartzen dira. Bakardadeari 

modu eraginkorrean aurre egiteko, benetan zeharkakoa eta 

departamentu artekoa den planteamendu bat defendatzen 

dute. Aipagarriak dira, zentzu honetan, Erresuma Batuko 

departamentuen konpromisoak. 

 • Aztertu diren estrategia guztiek zenbait mailatako (zentrala, 

eskualdekoa, tokikoa) erakunde publikoen arteko baterako 

diseinuaren, baterako sorreraren eta lankidetzaren aldeko 

apustua egiten da, hirugarren sektoreko erakundeekin, 

boluntarioekin, enpresekin eta bestelako establezimendu kultural 

eta merkataritza establezimendurekin batera.

 • Planteamendu jasangarria ere aipatzen da alderdi nagusi 

gisa zenbait estrategiatan (Erresuma Batuko guztiak, 

Herbehereetakoa, Bartzelonakoa). Planteamendu hau erabiltzen 

da arreta jartzeko finantzaketa egokian, eragile bakoitzak dituen 

estrategiaren esparru barruan ekintzak abiarazteko benetako 

aukerak aztertzean, horretarako behar den laguntza sustatzean 

edo tartean diren erakundeen arteko oinarrizko adostasun bat 

lortzearen garrantzian. 

 • Aztertu diren ia estrategia guztiek pertsonalizazio planteamenduak 

aukeratu dituzte eta, zenbaitek, bizi kalitatearen ingurukoak, 

pertsonei gizarte harreman esanguratsuak izateko behar dituzten 

laguntzak emateko helburuarekin, pertsona bakoitzaren bizi 

proiektuaren arabera. 

 • Halaber, prebentzio selektiboa elementu erkidea da, izan 

ere, bereziki azpimarratzen da arreta berezia jartzeko beharra 

pertsonek bakardadeen aurreko edo bakardadea sentitzeko 

arrisku handiagoa duten puntuetan, arloetan, tokietan, 

giroetan edo inguruabarretan, biztanleria osoarentzat 

onuragarria izan daitekeen ekintza prebentiboarekin batera. 
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Horretarako, ondorioztatzen da, faktore pertsonalekin eta gizarte 

testuinguruarekin batera, giroaren eta egituraren inguruko 

faktoreak kontuan hartu behar direla ere.

 • Ebidentzian oinarritutako jardunbideen garrantzia da aztertu 

diren estrategia guztietan aurki daitezkeen irizpide edo 

planteamenduetako beste bat. Zentzu honetan, azpimarratu 

egiten da esperimentatzearen, aplikatzearen eta ikaskuntzak 

ondorioztatzearen garrantzia, bai eta esperientzia berritzaileak 

sustatzearena ere (Erresuma Batua, Herbehereak). 

 • Hurbiltasunari eta tokiko planteamenduari ematen dioten 

garrantzia dela eta, estrategia guztiek komunitate kohesionatu 

eta sendoak eraikitzeko helburua dute. Hori lortzeko, estrategiek, 

xede horretara zuzendutako ekintzez gain eta tokiko erakundeei 

eginkizun garrantzitsua esleitzeaz gain, lurraldeko funtsezko 

zenbait eragilek osatutako elkarteen, batzordeen edo sareen 

laguntza aurreikusten dute.

 • Kasu askotan, teknologia berriei eta digitalizazioari funtsezko 

eginkizuna eman zaie, komunitate kohesionatuak eta 

konektatuak eraikitze aldera19. 

3.1.2.3. Estrategien epe luzerako ikuspegia edo 
itxaropenak
Estrategien kopuru handi batek –nazionalak, eskualdekoak 

zein tokikoak izan– konektatuta eta kohesionatuta dauden eta 

inklusiboak diren gizartea eta komunitateak eraiki nahi dituzte, 

pertsonek harreman esanguratsu eta sendoak garatzeko aukerak 

izan ditzaten. Zentzu horretan, adierazi den moduan, estrategiak 

helburu argi batekin diseinatzen dira: bakardade larria eta kronikoa 

desagerraraztea edo murriztea (Australia), pertsonak denbora 

guztian edo ia guztian bakarrik senti daitezen saihestea (Erresuma 

Batua) edo nahi gabeko bakardadea arintzea (Bartzelonako 

udalerria edo Gaztela eta Leongo autonomia erkidegoa).

Aztertu diren estrategiak eta planak oso desberdinak dira egiturari, 

formatuari eta artikulazioari dagokienez20. Nolanahi ere, esan daiteke 

estrategia gehienek oinarrizko alderdi hauek partekatzen dituztela:  

19 OMEk prestatutako zahartzeari eta osasunari buruzko mundu mailako 

txostenak (2015) honakoa ezartzen du: “etorkizuneko teknologiek kontuan 

hartu behar dituzte adineko pertsonen behar eta lehentasunak, urritasun fisiko 

eta gaixotasun ez kutsakor jakinak jorratzeaz gain. Osasun arloko teknologiaren 

arlo hauek garrantzitsuak izaten jarraituko duten arren, teknologien eta gailuen 

irismena zabaldu beharra dago. Bakardadeak eta isolamendu sozialak 

adineko pertsonen osasun fisiko eta mentalean eragin nabarmena duten 

garai honetan, osasun arloko teknologiek eginkizun garrantzitsua izan dezakete 

senideen arteko distantzia fisiko eta emozionala murrizteko, bai eta adinekoen 

eta beren zaintzaileen eta komunitateko beste kide batzuen artekoa ere”.

20 Japoniako kasuan, ezin izan dira zehatz mehatz aztertu jarduketa ildo 

nagusiak.
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3. koadroa. Bakardadeen aurreko esku hartze mailak eta jarduketa motak

Esparruak Jarduketen orientazioa Herrialdeak

Sentsibilizazioa

Bakardadeen fenomenoaren inguruko elkarrizketa nazionala eraikitzea haren 
efektuei buruzko kontzientzia sortzeko eta estigmari aurre egiteko

Erresuma Batua21

Kontzientziatzea eta jarrera positiboak sustatzea Gales

Jarrera positiboak sustatzea eta estigmatizazioari aurre egitea Eskozia

Herritarrak bultzatzea, publiko orokorra sentsibilizatzea eta adinaren ondoriozko 
bereizkeriaren aurka borrokatzea

Frantzia

Bakardadea identifikatzea eta horren inguruko eztabaida sortzea Herbehereak

Isolamendu sozialaren 
eta bakardadearen 
prebentzioa

Pertsonen arteko konexiorako aukerak hobetzea Eskozia, Gales, Erresuma Batua

Bakardade egoerei aurre egitea bakardadearen seinaleak fase goiztiarrean 
antzemateari esker

Herbehereak

Hauskortasuna hobe identifikatzea eta isolamendu egoerak saihestea Frantzia

Bakardadea alde batera uztea eta bakardadeari modu jasangarrian aurre egitea Herbehereak

Komunitateak 
sendotzea

Komunitate egiturak garatzea Eskozia, Gales, Erresuma Batua

Komunitate kohesionatuak sortzea Gales

Komunitateak gaitzea eta jabetza erkidea sortzea Eskozia

Gobernantza

Bakardadea gobernuaren politika guztietan txertatzea edo zeharkako politika bat 
izatea zerbitzu publiko guztiek bakardadearen arloan parte har dezaten

Erresuma Batua

Lurraldeko politika hurbil bat indartzea Frantzia

Aldeko legezko baldintza eta politikak sortzea Herbehereak

Ezagutza eta ebidentzia 
sortzea

Datu base nazionala eta ebidentzia hobetzea bakardadearen jatorriak, inpaktua 
eta funtzionatzen duten elementuak ezagutu ahal izateko

Erresuma Batua

Ekimen arrakastatsuak eta jardunbide egokiak ezagutzera ematea Frantzia
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3.1.2.4. Formatua, esku hartzen duten eragileak eta 
estrategien gobernantza
Gobernantza eta koordinazio mekanismoak argi eta espezifikoki 

jasotzen dituzten estrategien arabera, erakunde erkideen edo 

estatuetako gobernuen eginkizunak dira estrategia zuzentzea eta 

estrategia modu eraginkorrean aplikatzea, politikak prestatzea 

eta komunikazioa eta hedapena –informazio orokorrarena zein 

esperientzia arrakastatsuena–, bai eta sentsibilizazio kanpainak egitea 

ere (Erresuma Batua, Gales). Gainera, gobernuen erantzukizuna 

da ingurune egokia sustatzea eta beharrezkoak diren baldintzak 

sortzea udalerriek eta komunitateek aukera izan dezaten pertsonei 

eta inguruneari hoberen egokitzen zaizkien irtenbideak diseinatu 

eta eskaintzeko. Estrategiaren batek, esaterako, Herbeheretako 

estrategiak, espezifikoki adierazten du Gobernuaren eginkizuna dela 

udalerriei eta tokiko koalizioei laguntza ematea neurri posibleen 

pakete batekin. 

Horretarako, “Elkarrekin bakardadearen aurka” programak zenbait 

profil profesional ditu barne funtzio jakinetarako1. Enpresen, gizarte 

erakundeen, boluntarioen eta gobernuaren arteko harreman 

publiko-pribatuak ahalbidetu eta areagotzea da aipatzen diren 

eginkizunetako beste bat, baterako arreta bermatze aldera, 

profesionalei zuzendutako gaikuntza ikastaroak eta gomendioak 

garatzeaz gain (Herbehereak)9. Azkenik, zenbait kasutan, aipatu 

egiten da ere gobernuak, gobernu arteko talde baten bitartez, txosten 

bat argitaratuko duela urtean behin (Erresuma Batua) edo bi urtean 

behin (Gales) estrategiaren aurrerapenen berri emateko. Kasu askotan, 

dagoeneko azaldu den moduan, talde nazionalak eta funtsezko 

erakundeak lankidetzan aritzen dira eta Eskoziaren kasuan, adibidez, 

Adinekoen eta Berdintasunaren Ministerioaren zuzendaritzapeko 

ezarpen nazionalerako talde bat dute, Herbeheretan gertatzen den 

era berean, non koalizio nazional bat eratu duten.

Departamentu arteko ikuspuntutik, estrategiek koordinazio organo 

zentralizatuak sortzearen aldeko apustua egiten dute, gobernuko 

zenbait sailen parte hartzearekin. Erresuma Batuko estrategia guztiek 

ezartzen dute, alde batetik, gobernu arteko talde ministerial bat edo 

departamentu arteko talde bat (Eskozia, Erresuma Batua eta Gales), 

ministerio jakin baten zuzendaritzapean, estrategia horren goi mailako 

ardura bere gain har dezan eta egindako ekintzak eta epe luzerako 

aplikazio gainbegiratu ditzan, barne hartuta estrategiaren inguruan 

hartutako konpromisoen aplikazio eraginkorra (Gales, Erresuma 

Batua). Frantziak, bere aldetik, “isolamenduaren aurka borrokatzeko 

erreferente” bat ezartzea proposatzen du departamentu bakoitzean, 

isolamendu soziala jorratzeko neurriak zuzentzeko, koordinazioaren 

eta tokiko lankidetza berriak sustatzearen bidez. Erresuma Batuko 

estrategian bereziki aipagarria da zenbait departamenturen parte 

hartzea. Departamentu hauek egindako aurrerapausoen berri eman 

behar dute, onartutako konpromisoen esparruan, Departamentu 

Planen bitartez bakardadeari aurre egiteko orduan2. 

Kasuren batean, estrategia hauek organo edo batzorde zientifiko 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/over-eenzaamheid/wetenschappelijke-adviescommissie-een-tegen-eenzaamheid/
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aholkulariak dituzte aholkularitza eta ezagutzak eskaintzeko, esaterako, 

Herbeheretan edo Bartzelonako udalerrian, Bakardadearen Aurkako 

Kontseilu Ahokulari Zientifikoarekin (CACS)24.

Esan den moduan, estrategien elementu erkideetako bat da 

tokiko erakundeei esleitzen zaien eginkizun garrantzitsua, zerbitzuen 

sustatzaileak diren heinean, hurbileko planteamendu bat bermatze 

aldera. Honela, estrategia nazionala abiapuntu hartuta, tokiko agintariei 

eskatzen zaie bakardadea kontuan har dezaten beren plangintza 

estrategikoetan eta beren komunitateen ongizatearen inguruko 

erabakietan4. Horretarako, zenbait kasutan (Eskozian, esaterako), 

zehaztu egiten da Eskoziako Toki Agintarien Konbentzioarekin batera 

lan egingo dela erakundeen maila eta arlo guztien arteko lerrokatze 

handiena lortzeko helburuarekin. Herbeheretan, zenbait eginkizun 

definitu dira udalerriei laguntza emateko eta, aipatu moduan, zenbait 

mekanismo dituzte beste herrialde batzuetako erakunde arteko 

lankidetzarako. 

Azkenik, Bartzelonako Bakardadearen Aurkako Udal Estrategiaren 

kasuan izan ezik, honek aurrekontu espezifikoa jasotzen baitu 

estrategiari bultzada emateko, gainerakoek ez dute inolako 

aurrekontu orokorrik aurreikusten26. 

21 Erresuma Batuaren estrategia hiru helburu nagusiren inguruan antolatzen 

bada ere (elkarrizketa nazionala eraikitzea, ebidentzia hobetzea eta 

bakardadea gobernuko politika guztietan txertatzea), gizarte konektatu eta 

kohesionatu bat eraikitzeko hiru funtsezko arlo ezartzen ditu ere: erakundeek 

pertsonen arteko konexioak lagundu eta ahalbidetzea sustatzea; gizarte 

konexioak ahalbidetzen dituzten komunitate azpiegiturak sortzea; eta 

komunitate kohesionatuak bermatzen dituen kultura bat eraikitzea. 

22 Herbeheretan koalizio nazional bat dute (esklusiboa ez dena eta 

etorkizunean kide berriak onar ditzakeena) eta, toki mailan, beste zenbait 

koalizio ere, guztiak ekintza programari atxikita. Udalerriak dira bakardadearen 

aurkako planteamenduari forma ematearen arduradun nagusiak, tokiko 

koalizioak eratuz, enpresekin, herritarrekin edo gizarte erakundeekin batera. 

Gobernu zentraletik laguntza ematen diete udalerriei, bai koalizio horiek 

osatzeko eta baita arlo honetan erantzunak emateko orduan agertzen diren 

gai espezifikoetan ere. Jarraian ageri den estekan aurki daiteke programarekin 

bat egin duten udalerrien mapa: eentegeneenzaamheid.nl. Udalek eta 

Estatuak adostu egin dute, gobernu arteko programan, bakardadearen 

aurkako borroka elkarrekin egin beharreko lana dela. Bere aldetik, “Elkarrekin 

bakardadearen aurka” zentroa da programa nazional osoaren ardatz 

nagusia, bertan antolatzen baitira ezagutzak eta esperientziak, eta laguntza 

ematen baitie udalerriei eta tokiko koalizioen konfigurazioari. Horretarako, 

agentziak esperientziadun aholkulariak eta tresnak jartzen ditu eskura “Bat 

bakardadearen aurka” aplikatzeko. Halaber, eskura jartzen ditu ere koalizio 

publiko-pribatu bat eratzen laguntzen duten prozesuetako aholkulariak; 

inpaktua eta kudeaketarako laguntza ematen duten profilak; sentsibilizazio 

prozesuetan laguntzen duten komunikazio aholkulariak; teknologia berriak 

eta egin beharreko lana uztartu ditzaketen berrikuntza azeleratzaileak; 

tresnak, eskuliburuak eta harremanetarako datuak eskaintzen dituen gizarte 

mapa bizi bat; eta jardunbide egokien liburutegi bat.

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/over-eenzaamheid/wetenschappelijke-adviescommissie-een-tegen-eenzaamheid/
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23 Hauek dira esku hartzen duten ministerioak: Etxebizitzaren, Komunitateen 

eta Tokiko Gobernuaren Ministerioa, Enpresen, Energiaren eta Estrategia 

Industrialaren Departamentua, Garraio Departamentua eta, horiez gain, 

Kiroletako eta Gizarte Zibileko Ministerioa eta Estatu Idazkaritza. Estrategiaren 

arabera, azken bi ministerioen kasuan izan ezik, bakardadea dagoeneko 

barne baitute beren sailetan, gainerakoek bakardadea gai moduan txertatu 

beharko dute.  

24 Batzorde honekin batera, Bartzelonako Bakardadearen Aurkako Udal 

Estrategiak ezartzen ditu, alde batetik, bakardadearen inguruko mahaia 

(partaidetza politikoarekin eta jarraipen eta informazio eginkizunekin) eta, 

bestetik, bakardadearen batzarra (estrategia prestatzeko lantaldeetako 

ordezkariekin eta lan eginkizunekin).

25 Herbeheretan, programa nazionalak bost oinarri nagusi ezarri ditu tokiko 

planteamendu bat lortzeko: konpromiso administratiboa, sare sendoa 

sortzea, pertsonen partaidetza lortzea, planteamendu jasangarri bat 

lantzea eta gainbegiratzea eta ebaluazioa.

26 Erresuma Batuak funts hauek ditu: Loneliness Engagement Fund, Building 

Connections Fund edo Loneliness Microgrants Fund.

3.1.2.5. Eztabaida publikoa sustatzea
Aztertu diren estrategia guztiek –nazionalak, eskualdekoak zein 

tokikoak izan– helburuen artean barne dute bakardadeen inguruko 

elkarrizketa publikoa sustatzea, sentsibilizazioarekin eta jarrera 

positiboen sustapenarekin batera, xede hauekin: estigma murriztea, 

adinaren ondoriozko bereizkeriaren aurka borrokatzea (adinkeria), 

zenbait sektoretako profesionalak gaitzea edo biztanleria orokorra 

gai honen inguruan kontzientziatzea. Neurri orokorrenen artean, 

aipagarriak dira zenbait herrialdek abiarazitako kanpainak, foroak, 

mahaiak edo koordinazio espazioak, bakardadeak prebenitzea eta 

jorratzea herritar guztion erantzukizuna dela ulertzen den neurrian, 

betiere ikuspuntu ahalduntzaile eta ez estigmatizatzaile batetik. 

Jarraian aipatu dira martxan jarri diren kanpaina hauen alderdi 

espezifikoetako zenbait (edukiaren ingurukoak edo formalak): 

 • Biztanleria orokorraren ongizatea eta erresilientzia hobetzea, 

arreta berezia jarrita osasun mentalaren garrantzian. Zenbait 

herrialdek, behintzat Erresuma Batuan, osasun sistemen 

sentsibilizazio ekintzen zati bat bideratzen dute bakardadeak eta 

isolamendu sozialak duten osasun mentaleko arazoak sortzeko 

arrisku potentzialera. 

 • Belaunaldien arteko elkarrizketa sustatzea, beste helburu 

batzuen artean, adinaren ondoriozko bereizkeria murrizteko.  

 • Haur eta nerabeei laguntza ematea konexio sozial 

esanguratsuak ezarri eta mantendu ditzaten, bakardadeen 

inguruko prestakuntza eta kontzientziazioa bultzatzeari esker, 

adin goiztiarreko prebentzioaren ikuspuntutik. Horretarako, 

zenbait herrialdetan, Hezkuntza Ministerioek konpromisoa hartu 

dute lehen eta bigarren hezkuntzako curriculum edo ikasketa 

planetan gizarte harremanen eta bakardadearen inpaktuaren 
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inguruko orientazioak sartzeko1. Eskozian, bestalde, Hezkuntza 

Pertsonala eta Soziala (PSE) dute ikasketa planen barne28. 

Gainera, hezkuntza inklusiboa eta hezkuntza planteamendu 

integralen hedapena azpimarratzen dituzte (kasuren bat 

aipatzearren, Galesen, arreta jartzen dute, bestelako neurrien 

artean, gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonek hezkuntza 

sisteman jarraitzea sustatzen duten neurrietan, besteak beste, 

zentroetako kanporatzeak murriztea proposatuz). Erresuma 

Batuko estrategiak barne du ere 16 eta 24 urte artekoei 

zuzendutako neurri pakete bat, bai eta arrazoi desberdinen 

ondorioz zaurgarritasun egoeran dauden familiei zuzendutakoa 

ere. 

 • Sektore pribatuaren parte hartzea lortzea bakardadeak 

prebenitzeko eta jorratzeko. Horretarako, sustatu egiten da 

enpresek bakardadea kontuan har dezaten beren lantaldeen 

alderdi garrantzitsu gisa29. Zentzu honetan aipagarriak dira 

honako neurriak: enpresetan arduradun bat izendatzea 

bakardadearen garrantzia koordinatzeko edo ezagutzera 

emateko; langileen konfiantza sustatzea laguntza taldeei esker; 

bakarrik sentitzen diren edo trantsizio momentu garrantzitsu 

batean dauden langileei laguntza emateko moduei buruzko 

prestakuntza eskaintzea; lanean osasun mentala zaintzeko 

helburuarekin bakardadeak jorratzeko moduari buruzko 

gidaliburuak prestatzea enpresentzat, etab. 

 • Zenbait sektoretako profesionalei neurriak eskaintzea gai honetan 

esku hartzeko behar dituzten baliabideak eta prestakuntza 

izan ditzaten. Horretarako, hezkuntza institutuen parte hartzea 

bilatzen da edo prestakuntza sustatzen da (Herbehereak). 

 • Komunitate bateko kide diren eragileek bakardadeen 

hedapenean, sentsibilizazioan eta kontzientziazioan parte 

har dezaten lortzea. Esan den moduan, eragile hauen artean 

daude zerbitzuen hornitzaileak, liburutegiak, tokiko merkataritza 

establezimenduak etab. Esaterako, liburutegiek bakardadea 

txertatu dezakete Liburutegien Astean ongizatearen inguruko 

gai gisa, kontzientziazioan laguntzeko. 

 • Informazioa irisgarria eta ulergarria izan dadin ziurtatzea. 

27 Erresuma Batuko estrategian, esaterako, honakoa adierazten da: “lehen 

eta bigarren hezkuntzako zentro guztiei gonbidapena luzatuko zaie gizarte 

harremanen inguruko hezkuntza eskaini dezaten 2019rako, eta derrigorrezkoa 

izango da 2020ko irailetik aurrera”. Hezkuntza premia bereziak edo 

desgaitasuna duten gazteei laguntzeko Hezkuntza Ministerioaren neurriak 

ere barne ditu, besteak beste: laneko praktiken inguruko orientazioa, osasun 

mentalerako laguntza, unibertsitatera iristen diren ikasleei zuzendutako 

lantalde bat lehenengo urtean zehar, eta laguntza berezia hezkuntza sistema 

edo haurtzaro sistema uzten duten eta hezkuntzarako, enplegurako eta 

abarrerako baliabiderik ez duten pertsonentzat. 

28 Beste gai batzuen artean jorratzen da trebetasunek eta bizitzako esperientziek 
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duten garrantzia harreman positibo eta osasungarriak eraikitzeko.

29 Erresuma Batuan, Gobernuak, bakardadearen aurkako kanpaina 

nazionalaren esparruan, enpresekin batera lan egiten du enpresek 

bakardadea jorratzeko konpromisoak onar ditzaten. Erakundeek egokiak 

diren neurriak har ditzakete, beren beharren arabera, eta kanpainak, 

Enpresa, Energia eta Estrategia Industrialaren Ministerioaren eta beste 

departamentu batzuen laguntzarekin, ahalik eta erakunde kopuru 

handienari gonbidapena luzatuko die konpromisoarekin bat egin dezaten. 

30 Preskripzio soziala, Erresuma Batuko estrategian (2018) bertan azaltzen 

denez, erabiltzen da pertsonak bideratzeko behar sozial, emozional edo 

praktikoetarako laguntza eskaintzen duten zerbitzuetara. Preskripzio sozialak 

harremanetan jartzen ditu pertsonak talde eta zerbitzu komunitarioekin, 

sarritan loturako langile baten (erreferentziako profesionala) laguntzarekin, 

eta talde eta zerbitzu horiek pertsonekin batera lan egiten dute pertsonaren 

ongizate beharrak asebetetzeko neurrirako plan bat prestatzeko. Erresuma 

Batuan, NHSaren (osasun zerbitzu nazionala) eginkizunen bidez, preskripzio 

soziala sustatzen da pertsonen osasunean eragina izan dezaketen zenbait 

faktore sozial, ekonomiko eta inguruneko faktore jorratzen laguntzeko 

eta estrategiak preskripzio soziala baliatzea aurreikusten du pertsonen 

osasunean eragina izan dezaketen faktore sozial, ekonomiko eta ingurune 

faktoreei aurre egiteko. Galeseko Gobernuak, osasun sistema nazionalean 

funtsezko eginkizuna izanda ere, ulertzen du laguntza pertsonalizatua 

emateko bide bat izan daitekeela, pertsonei beren osasuna eta ongizatea 

hobetzen laguntzeko, larrialdietarako laguntza eman beharrean. Arrakasta 

neurtuko da laguntza zerbitzu komunitarioetara bideratutako kasu sozialen 

areagotzearen arabera.

3.1.2.6. Ezagutza sortu eta kudeatzea 
Aztertu diren estrategia guztiek partekatzen duten elementuetako bat 

da ezagutza sortzeko beharrean, ebidentzian oinarritutako politikak 

eta neurriak sustatu eta definitzeko beharrean eta bakardadearen 

neurketa sistema espezifikoak garatzeko beharrean jarritako arreta 

handia. Neurketa sistema horiek beharrezkoak dira, alde batetik, 

bakardadearen prebalentzia ezagutzeko eta, bestetik, bakardadea 

eragin edo larriagotu dezaketen faktore eta alor anitzak modu 

zehatzagoan ulertzeko. 

Egindako azterketari esker antzeman da ez dagoela adostasunik 

bakardade egoeren neurketari dagokionez, herrialde bakoitza gai 

honen inguruko datuak jasotzeko eta bakardadearen prebalentzia 

aztertzeko formulak aplikatzen eta proposatzen ari diren arren. 

Erresuma Batuan, Estatistika Nazionalen Bulegoak tresna pakete 

bat gomendatzen du “Zein maiztasunekin sentitzen zara bakarrik?” 

galderarekin, Los Angeleseko Kaliforniako Unibertsitateko (UCLA) 

Eskalako hiru elementuen erabilerarekin batera. Halaber, herrialde 

horrek ebaluatzaile independente bat aurreikusi du, bestalde, 

proiektuen inpaktua ebaluatzeko eta emaitzak aztertu eta alderatzeko.

Galesen, 2015eko Etorkizuneko Belaunaldien Ongizatearen Legea 

abiapuntu hartuta –ministerioei ongizate helburuak neurtzeko 

adierazle nazionalak argitaratzeko betebeharra ezartzen diena–, 

bakarrik sentitzen diren pertsonen ehunekoa jasotzen da De Jong 

Gierveld bakardadearen eskala baliatuta (bakardade soziala eta 
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emozionala barne hartuta). Bestalde, biztanleria gazteenarekin (11 

eta 18 urte artekoak) erabilitako inkesta baten esparruan, neurriak 

hartu dira inkestan bakardadearen inguruko zenbait galdera 

egiten direla bermatzeko, horretarako UCLAren bakardadearen 

eskala egokituz. Horrez gain, Galeseko estrategiak proposatzen du 

ebaluagarritasunaren balorazio bat martxan jartzea, proposatutako 

estrategiak ezarritako helburuak nola lortuko dituen modu sistematiko 

eta gardenean azaltzeko, besteak beste.

Herbeheretan bakarrik sentitzen diren adinekoen kopurua murrizteko 

konpromisoa hartu dute 2018-2020 aldian zehar. Hori neurtzeko, De 

Jong Gierveld eskala proposatzen dute ere, prebalentzia urtero 

aztertzearekin batera, lau urtean behin aztertu beharrean. Bestalde, 

bizi kalitatea eta bitarteko beste elementu batzuk neurtzeko 

adierazleak proposatzen dituzte, programaren ekintzak baloratu 

ahal izateko, hala nola osatutako tokiko koalizioen kopurua, 75 urtetik 

gorakoak urtero bisitatzen dituzten udalerrien kopurua, eraginkortasun 

ebaluatua duten esku hartzeen kopurua, beren inguruneak gizarte 

harremanak errazten dizkiela uste duten pertsonen kopurua, etab.   

3.1.3. Bakardade egoerak prebenitzeko 
eta murrizteko jasotzen diren jarduketa 
nagusiak
Aztertutako estrategiek hartzen dituzten planteamendu 

nagusietako bi oinarri hartuta –planteamendu prebentiboa eta 

planteamendu komunitarioa–, jarraian laburbildu dira aztertu 

diren estrategietan proposatutako neurri nagusiak, planteamendu 

bakoitzaren arabera banatuak.

3.1.3.1 Bakardadeak prebenitzeko neurri nagusiak
Prebentzioaren eremuan, sei neurri talde hauek identifikatu dira:

 • a. Arrisku edo bakardade egoeren antzematea

Arreta sozial eta sanitario pertsonalizatua da zenbait 

estrategiaren funtsezko elementuetako bat (Erresuma Batuko 

estrategia guztiena eta Herbeheretako estrategiarena, 

gutxienez), bai kasuak identifikatzeko eta baita bideratzeko 

ere, izan ere, neurri handi batean lagundu dezake isolamendu 

soziala eta bakardadea arintzen, pertsonei komunitate barruan 

modu independentean bizitzeko aukera eta gizartean modu 

esanguratsuan parte hartzeko aukera emanez. Zentzu horretan, 

Erresuma Batu osoko (Ingalaterra, Gales, Eskozia) estrategien 

neurri bereizgarri bat da, batez ere osasun sistema nazionalaren 

aldetik, preskripzio sozialaren30 aplikazioa, zabaltzea eta 

hobekuntza. Horri esker, osasun zentroetatik eta lehen mailako 

arretako beste zerbitzu batzuetatik pertsonak bideratu ahal 

dituzte behar dituzten laguntza emango dieten zerbitzu eta 

baliabideetara, antzemateko eta bideratzeko erreferentziako 

profesionalen lanari esker.
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Tresna honen esparruan, zenbait neurri ezartzen dira eta, 

horrez gain, planteatu egiten da beste zerbitzu publiko batzuek 

(esaterako, enplegu zentroek) zerbitzuetarako bideratzeak 

egiteko aukera izan dezaten preskripzio sozialari esker, hartara 

zenbait neurri abian jarriz tresna horren esparruan (esaterako, 

preskripzio sozialeko loturak datu base baten bitartez). Tresna 

edo neurri hau bereziki aipagarria da planteatutako beste 

batzuen artean, hala nola posta zerbitzuen modukoen aldetiko 

egoera hauen antzematea, ondoren kasua dagokion zerbitzura 

bideratuz. Frantzian ere azpimarratzen da etxez etxeko arretako 

profesionalei eta osasun arloko beste profesional batzuei 

tresna berriak emateko beharra, isolamendu eta zaurgarritasun 

egoerak identifikatzeko. Oro har, kasuak identifikatu eta 

pertsonei orientazioa ematearen aldeko apustua egiten dute, 

bakardade alerten hornitzaile anitzen bidez.

 

Bakardade egoeren antzemateari dagokionez, Herbehereetan, 

aipagarria da “Bakardadearen aurkako Seinalea” (Signal 

Point against Loneliness) tresna digitala, herritar guztiek 

bakardade seinaleak antzeman ditzaten. Osasun, Ongizate 

eta Kirol Ministerioaren, udalerrien eta Innoveere erakundearen 

ekimena da. Sistema hau sortu zen herritar guztiei bakardade 

aukerak antzemateko aukera emateko (tokiko merkataritza 

establezimenduetatik, esaterako), horretarako bakardadearen 

seinale digitalak helarazteko zuzeneko lineak edo sareak jarriz2. 

Herrialde honetan bertan, osasun eta gizarte sektoreen arteko 

lankidetzaren esparruan, estrategiak Langer Thuis programa 

nazionala azpimarratzen du.

 • b. Arreta arrisku handieneko pertsonengan edo alderdietan 

jartzea

Laguntza behar duten pertsonei eskaintzen zaizkien zerbitzuak 

eta baliabideak hobetze aldera, estrategia batzuek arreta 

berezia jartzen dute bakardade arrisku handiena duten 

pertsonei zuzendutako jarduketak edo “aktibazio puntuak” sortu 

edo garatzeko beharrean. Aktibazio puntu horiek pertsonak, 

tokiak edo inguruabarrak izan daitezke. Esaterako, bizitzako 

gertakari jakinak edo trantsizio momentu abiarazle jakinak; 

ondorioz, momentu horietako zenbaitetarako konpromisoak 

garatzen dira. Ingalaterran “Tell us once” (“Esaiguzu behin”) 

ekimena aipatzen da, hurbileko pertsona baten heriotza behin 

bakarrik jakinarazteko aukera ematen duena, zenbait alditan 

egin beharrik gabe. Heriotzaren informazioa departamentuen 

artean partekatzen da.

 • c. Bakardadeari aurre egiteko gaitasunak sustatzeko edo 

laguntzeko jarduketak.  

Laguntzeko jarduketak edo erresilientzia eta norberaren 

baliabideak sustatzeko jarduketak bakardade sentimenduak 

arintzeko, askotariko neurriei esker. Besteak beste jarduera 

fisikoa, teknologia berrien32 erabilera eta digitalizazioa, bakarrik 

sentitzen diren pertsonei laguntza emateko telefonoak, etxez 
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etzeko aldia behingo bisitak edo prestaketa neurriak funtsezko 

trantsizioetarako (esaterako, erretiratzeko momentuan) 

aipagarriak dira ia estrategia guztietan.  Belaunaldien arteko 

loturak, bestalde, neurri garrantzitsua dira ere. Estrategiaren 

batek, esaterako, Frantziako batzorde estrategikoak, aitortzen 

du, etxebizitzatik haratago, pertsonak bakarrik senti daitezkeela 

ere erakundeetan, eta Frantzian bada ildo horretatik doan 

ekimen bat33. Zahartze aktibo eta positiboaren planteamendua 

espezifikoki jasotzen da zenbait estrategiatan, adibidez, 

Herbeheretako estrategian34. 

 • d. Baliabide komunitarioei buruzko informazioaren 

eskuragarritasuna bermatzea

Komunitateak eskaintzen dituen aukerak ez ezagutzea gizarte 

konexioak zailtzen dituen faktoreetako bat da. Horretarako, 

Ingalaterran, esaterako, tokiko administrazioekin informazioa 

eta datuak trukatzeko proiektu pilotuak planteatzen dira, izan 

ere, datuak hobe erabiltzen badira, herritarrek errazago bilatu 

ahalko dituzte behar dituzten tokiko jarduerak, zerbitzuak eta 

laguntzak. Eskozian TSI (Third Sector Interfaces) delakoak dituzte 

sektore sozialeko laguntza eta aholkularitzarako sarbide bakarra 

eskaintzen dutenak tokiko eremuen barruan (TSI bat dago 

Eskoziako 32 tokiko agintaritzetako bakoitzean). Herbehereetan, 

bestalde, Elkarrekin Bakardadearen Aurka programak mapa bat 

eskaintzen du udalerri bakoitzeko ekimen nagusiekin. Frantzian, 

batzorde estrategikoak tokiko erantzunen direktorio estandarra 

sortzea aurreikusi du ere.

Bakardadeak prebenitu eta jorratzeko helburuarekin ezagutzak 

eta jardunbide egokiak trukatzea ere garrantzitsua da 

informazioaren irisgarritasunaren ikuspuntutik, ezagutza sortzen 

laguntzeaz gain. Bestalde, nabarmentzekoak dira zenbait 

herrialdetan abian jarri diren kanpaina nazionalak. Erresuma 

Batuan, esaterako: The Campaign to End Loneliness.  

 • e. Boluntarioei laguntza ematea ezinbesteko eragileak diren 

heinean

Estrategia gehienek barne dute boluntarioen laguntza, 

laguntza behar duten pertsonentzako funtsezko eragilea 

direlako eta komunitatean inpaktu positiboa eragiten dutelako. 

Eskozian aipagarria da Befriending ekimena, herrialde osoan 

zehar abiarazten diren “adiskidetasun” proiektuen bidez eta 

boluntarioen eskutik konfiantza eta laguntza eskaintzeko sozialki 

isolatuta dauden pertsonei. Herrialde horretan ere Boluntarioen 

Laguntzarako Funtsa35 sortu dute. Galesen, bere aldetik, 

nabarmentzekoak dira “denbora kredituak” (Programme of Time 

Credits)36 eta, Herbeheretan, batez ere adinekoei zuzendutako 

estrategia gisa, biztanleria honen parte hartzea sustatzen 

dute ekintza boluntarioen bidez, dagoeneko existitzen diren 

boluntario taldeen37 sustapenarekin eta laguntzarekin batera 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/
https://www.campaigntoendloneliness.org/press-release/action-group-on-loneliness-isolation-in-scotland-agil-welcomes-scotlands-first-loneliness-strategy/
https://www.gov.scot/policies/third-sector/volunteering/
https://www.gov.scot/policies/third-sector/volunteering/


50

31 Funtzionamenduari buruzko informazio gehiago: 

Signaalpunttegeneenzaamheid – Een tegen eenzaamheid.

32 Galesek, adibidez, Digital Communities Wales (DCW) programa du 

abian, erakundeekin lankidetza ezartzen duena digitalizazioa helarazteko 

adineko pertsonei, desgaitasuna dutenei, etxebizitza sozialetan bizi direnei, 

langabeei, etab. 

33 MARPA-Écoles edo lehen hezkuntzako eskolen eta adinekoen egoitzen 

arteko elkarteak dira, belaunaldien arteko trukeak sustatzeko. Elkarte 

hauetan belaunaldi desberdinak uztartzen dira: alde batetik, 24 etxebizitza 

dituen 60 urtetik gorakoentzako egoitza eta, bestetik, 7 eta 10 urte arteko 

berrogeita hamar haur inguru dituen eskola komunitarioa. Helburua da, 

batez ere, adinekoen isolamenduari eta bakardadeari aurre egitea, 

zaharren eta haurren arteko lotura sozialak sortuz bizikidetza momentuei 

esker.

34 Proposatutako neurrien artean aipagarriak dira: hainbat irtenbide 

berritzaile, hala nola bideodeiak, robot sozialak, edo laguntza eskaini eta 

emateko aplikazioak edo plataformak; urtean behingo bisitak 75 urtetik 

gorakoei; ongizatearen gaineko kontrol pertsonala sustatzeko ikastaroak, 

lineako “adiskidetasun” ikastaroak harremanak sustatzeko; adinekoek 

bakardadea prebenitzeko jardueretan parte hartzea; eta boluntarioen 

eskutik, eguneko 24 orduetan zehar, zuzeneko laguntza ematen duen 

telefono bat, besteak beste. .

35 Lau urtetan, 2017tik 2020ra, 3,8 milioi libera sartu dituzte funtsean, 10.000 

liberara arteko dirulaguntzetan banatzen direnak.

36 Galeseko Gobernua denbora kredituen programa nazional bat 

finantzatzen ari da. Ikusi denez, denbora kredituekiko konpromisoak 

bakardade sentipena eta isolamendu soziala murriztu egin ditu. Denbora 

kredituak txanpon baten antzekoak dira eta txanpon horiek irabazten 

dira zenbait proiektu komunitariori denbora boluntarioa eskaintzeagatik. 

Pertsona batek komunitateari eskaintzen dion ordu bakoitzeko denbora 

kreditu bat irabaz dezake eta, ondoren, kreditu hori erabil dezake 

esperientzia sozial bateko jarduera ordu bat ordaintzeko, hala nola zinema, 

jolas eremu bat edo atrakzio bat. Denbora kredituak beste pertsona 

batzuei oparitzeko aukera ere badago eta pertsona batek komunitateari 

egiten dion ekarpen informala eskertzeko modu bat dira. Zenbait kasutan, 

beste era batera ordaindu ezingo litekeen jarduera bat probatzeko aukera 

eskaintzen dute.

37 Elkarrekin Bakardadearen Aurka (Eén tegen eenzaamhei) programaren 

arabera, gehienez ere 1,7 milioi euro erabili dira urtean, 2018-2021 aldian, 

boluntarioen inguruko ekintzetarako.

38 Ingalaterrako (Erresuma Batua) estrategian, esaterako, 1500 milioi libera 

bideratu ziren Konexioak Sortzeko Funtsera. Funts horren bidez finantzatzen 

dira bakardadearekin lotutako egoerei arreta ematen dieten erakunde 

komunitarioak eta boluntarioen elkarteak.

3.1.3.2. Planteamendu komunitarioaren artikulazioa 
jasotako jarduketen bidez
Ikusi dugun moduan, estrategia guztiek partekatzen dituzten 

helburu nagusietako bat da komunitateak sendotzea bakardadeak 

prebenitu eta jorratu ahal izateko, hartara gai honi erantzuna 

emanda tokiko esparrutik, lankidetzaren bidez, modu integratuan 

https://signaalpunt.nl/#hoe-werkt-het
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eta komunitate egituratu eta kohesionatu baten esparruan. 

Horretarako, esan daiteke bi neurri mota daudela: alde batetik, sare 

komunitarioak sendotzea eta gizarte erakundeei laguntza ematea 

helburu dutenak eta, bestalde, komunitateetako azpiegiturak eta 

baliabideak hobetzea helburu dutenak. 

Ildo horretatik, estrategia guztietan aipatzen dira pertsonak 

baterako jardueretan biltzen dituzten ekimenak sustatzeko beharra, 

erakundeek sustatutako proiektuetan eta ekintzetan inbertitzeko 

beharra38 edo boluntarioen eta herritar guztien partaidetza 

lortzeko beharra. Gainera, sare hauek sendotzeko garrantzitsua da 

biztanleria osoari zuzendutako ekintzak sustatu eta gauzatzea, adin 

guztiak eta bizi zikloko trantsizio guztiak barne hartuta, baita pobrezia 

edo bazterketa errealitateak ere, izan ere, bakardadearen eta 

isolamendu sozialaren faktore abiarazleak dira (Erresuma Batuko 

estrategia guztiak). 

Komunitateko azpiegiturak eta eragile guztien arteko lankidetza 

indartzeko beharrari dagokionez, ekintza eremu hauek 

nabarmentzen dira:

 • a. Ingurunea eta etxebizitza

Ingurunearen (auzoak edo komunitatea) eta etxebizitzen 

diseinuak berebiziko garrantzia dauka. Kalitate handiko 

eraikinak, egiturak eta espazioak izateak ingurunean bizitzeko 

modu aktiboagoa, konprometituagoa, independenteagoa 

eta osasungarriagoa eskaintzen baitu39. Zentzu honetan, neurri 

nagusiak dira etxebizitza arrunten eta partekatuen sustapena, 

belaunaldi arteko etxebizitzak, zerbitzu sozial eta sanitarioekin 

integratutako bizitokiak40, topaketarako espazio “atseginak” 

eraikitzen dituen hirigintza (parke naturalak, topaguneak, espazio 

seguruak…) edo tokiko eta komunitateko zerbitzuetarako, 

etxebizitzetarako edo inguruneko espazioetarako sarbide 

irisgarria, esaterako, desgaitasuna duten pertsonentzat. Halaber, 

proposatutako neurri hauen helburua da etxebizitzak eta auzoak 

espazio seguruak direla ziurtatzea.

 • b. Garraio irisgarria eta inklusiboa

Estrategiek garraio irisgarri eta inklusiboen aldeko apustua egiten 

dute, pertsonak sozialki aktibo mantentzeko funtsezko eginkizuna 

duten konexio sozialak ahalbidetzen dituztenak, batez ere 

landa eremuetan bizi diren pertsonentzat, adinekoentzat 

edo mugikortasun zailtasunak dituztenentzat. Horretarako, 

martxan jarri dira tokiko garraio komunitarioa sustatzen duten 

neurriak (Eskozia, Herbehereak41), garraioen inguruko estrategia 

nazionaletan inbertsioak egin dira edo beharrezkoak ziren 

egokitzapenak egin dira zerbitzu hauek inklusiboagoak, 

seguruagoak eta hobe hornituak izan daitezen.

 • c. Eskolak komunitate zentro gisa edo gutxiegi erabiltzen diren 

beste espazio batzuk

Aipatu egiten da eskolek duten potentziala, alde batetik, 
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ikaskuntzarako espazio komunitario gehigarriak eraikitzeko 

edo tokiko biztanleek erabil ditzaketen instalazioak sustatzeko 

(adibidez, kirol instalazioak) eta, bestetik, bakardadearen 

inguruan hezteko duten gaitasunagatik. Ildo horretatik, kasuren 

batean aipatzen da ere gutxiegi erabiltzen diren espazio 

komunitarioei onura gehiena ateratzeko beharra, komunitateei 

zuzendutako finantzaketari esker, espazio hauek sormenezko 

moduan erabil ditzaten (Erresuma Batua).

 • d. Zerbitzu kultural eta artistikoak

Zenbait estrategiek neurriak proposatzen dituzte, baliabide 

hauen finantzaketari esker, zerbitzu jakinetarako sarbidea 

merkeagoa eta irisgarriagoa izan dadin zailtasun gehien 

dituzten biztanleria taldeentzat. Era berean, zenbait estrategiak 

ideia berritzaileak lantzea proposatzen dute baliabide horiek, 

dagoeneko eskaintzen dutenari onura ateraz, pertsonen 

arteko konexioak ahalbidetzen dituzten zentro komunitario 

bihur daitezen. Ingurune historikoak, identitate edo kidetasun 

sentimenduak pizten dituen testuingurua diren heinean, egokiak 

izan daitezke helburu terapeutikoak edo bestelako helburu 

sozialak dituzten topaketak egiteko, kohesio soziala sustatze 

aldera.

 • e. Tokiko merkataritza establezimenduak 

Merkataritza establezimenduak komunitateko eragileak dira eta, 

ondorioz, zenbait estrategiatan aipatzen dira. Honi dagokionez, 

aipagarria da Herbehereetan 2021. urtean abian jarri zen 

Kletskassa programa (bakardadeari aurre egiteko ordainketa-

elkarrizketa kutxak), Jumbo Supermarkten enpresarena. Enpresa 

honek bakardadeari aurre egiteko ordainketa kutxak instalatu 

zituen Jumbo supermerkatuetan, ordainketa prozesuan zehar 

elkarrizketak mantentzeko bereziki pentsatuak, hala nahi zuten 

pertsonentzat.

 • f. Tresna digitalek duten pertsonak konektatzeko potentziala

Tresna digitalen potentzial osoari onura ateratzea pertsonak 

konektatzeko helburuarekin, batez ere adinekoen eta 

desgaitasuna duten pertsonen kasuan. Nabarmentzekoak dira 

belaunaldi arteko ekimenak zentzu honetan ere42 edo beste 

eragile batzuen parte hartzea (liburutegiak, bestak beste) 

IKTak sustatzeko taldeak antolatuz edo, lehenago aipatu den 

moduan, eskaintza eta eskaria uztartzen dituzten plataforma 

digitalak (Herbehereak).

39 Eskozian, adibidez, Place Standards (espazioetarako estandarra) 

tresna garatu dute, osasun sistemarekin (NHS Health) eta Architecture & 

Design erakundearekin lankidetzan. Tresna honek aukera ematen die 

komunitateei elkarrekin lan egiteko eta lankidetzan aritzeko ingurunearen 

kalitatea ebaluatzeko eta ildo horretako jarduketa eremu premiazkoenak 

lehenesteko. Tresna alderdi sozialekin zerikusia duten 14 gairen inguruan 

egituratu da (tokiak topaketa formal eta informaletarako nahikoa espazio 

eskaintzen dituen, gizarte kontaktuarekin lotutako alderdi espezifikoak edo 

https://nieuws.jumbo.com/persbericht/jumbo-geeft-startschot-voor-opening-200-kletskassas/616/
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auzoetako segurtasun sentipena). Espazioetarako estandar hau sarritan 

erabiltzen da Eskozia osoan eta estrategiak lortu nahi duena da aplikazio 

hori are gehiago zabaltzea, bai eta berdintasunik eza murrizteko duen 

gaitasuna ebaluatzea, kapital soziala sortzea edo partaidetza aktiboa 

sustatzea ere.

40 Galesen, esaterako, Arreta Integratuko Funtsaren programa sortu da, 

hiru urtetan zehar 105 milioi libera bideratuko dituena, osasuna eta laguntza 

integratzen duten bizitokietako inbertsioan laguntzeko, hartara pertsonek 

–batez ere adinekoek edo dementzia edo desgaitasuna dutenek– beren 

kabuz bizitzen jarraitzeko aukera izan dezaten. Funtsak barne ditu ere zentro 

komunitarioak, zerbitzuak etxebizitzetara eraman ahal izateko, edo harrera 

zentroak, ospitaleko altak ahalbidetu eta segurtatu ahal izateko edo 

egoitzetan sartzea saihesteko. 

41 Esaterako, liburutegiak, osasun zentroak, merkataritza guneak edo tren 

geltokiak konektatzen dituzten auzoko autobusak bultzatzeari esker.

42 Bai Herbeheretan eta baita Galesen ere aipatzen dituzte adinekoei IKTak 

erabiltzen irakasten dieten gazteen taldeak, hartara belaunaldien arteko 

harremanetarako espazio espezifikoak sortuz. Galeseko “Heroi Digitalak” 

belaunaldi arteko ekimena (gazte boluntarioak), egoitzetan dauden 

adinekoak eta ospitaleetako pazienteak teknologia erabiltzera animatzen 

dituena. 

.
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3.2. Bakardadeen aurkako jarduketen eraginkortasuna: liter-
aturaren berrikusketa laburra

3.2.1. Sarrera
Atal honetan aurkezten dira, laburki, bakardadea eta isolamendu 

soziala jorratzeko eraginkortasun handiena izan duten esku hartzeen 

inguruko literatura zientifikoaren zenbait berrikusketaren emaitza 

nagusiak. Berrikusketa labur honen helburua da antzekotasunak 

eta desberdintasunak aztertzea hautatu diren zenbait berrikusketen 

artean, honela ondorioztatu ahal izateko zein esku hartze eta 

jarduera mota izan daitezkeen eraginkorragoak, eta zeintzuk diren 

horien ezaugarri edo osagaiak, bai eta zer hartu behar den kontuan 

honelako esku hartze bat martxan jartzeko orduan.

Aipatu behar da, berrikusketa hauen emaitza nagusiak azaldu 

aurretik, gai honen inguruko ebidentzia zientifikoa oraindik ere ez dela 

eztabaidaezina. Esku hartze eta programen heterogeneotasuna 

eta ebaluaziorako erabili diren diseinu metodologikoen aniztasuna 

direla eta, besteak beste, zaila da argitaratutako azterlanak 

alderatzea. Hala eta guztiz ere, kontsultatu diren berrikusketek eta 

ebaluazioek hasierako hurbilketa bat osatzen dute, oraindik ere 

atarikoa, bakardadearen aurkako esku hartzeen eraginkortasunari 

dagokionez. 

Jarraian azaldu dira, lehenik, eraginkorragoak izan diren edo 

emaitza positiboagoak lortu dituzten esku hartze edo programa 

motak, bakardadeak jorratu eta prebenitzeko identifikatutako 

berrikusketa sistematikoak oinarri hartuta (3.2.2 atala). Ondoren, 

aurkeztu egin dira esku hartze eraginkorrenek dituzten ezaugarri eta 

zeharkako osagai nagusiak eta kontuan hartu beharreko alderdi 

garrantzitsuenak (3.2.3 atala). Azkenik, aurkeztu dira egindako 

berrikusketaren ondorio nagusiak (3.2.4 atala).

 

3.2.2. Bakardadeak prebenitu 
eta jorratzeko esku hartze mota 
eraginkorrenak
Atariko atalean aipatu den moduan, zaila da zehaztea zeintzuk 

diren bakardadeak prebenitu eta jorratzeko esku hartze 

eraginkorrenak, lehenik, nahi gabeko bakardadearen moduko gai 

konplexu bat neurtzeko zailtasuna dela eta, barne hartzen baititu 

alderdi objektiboagoak (esaterako, pertsona bakoitzak dituen 

harremanen sarea) eta alderdi subjektiboagoak (sentitzen den 

bakardade sentimenduaren ingurukoak). Bigarrenik, azterlanen 

arteko alderaketatik ondorioak ateratzeko zailtasunak direla eta, 

azterlanek diseinu metodologiko desberdinak baitituzte. Azkenik, 

orain arte argitaratutako ikerketen emaitzen arteko aldeak 

direla eta –zenbaitetan kontrakoak ere izanda–, edo egindako 

ebaluazioen edo lortutako emaitzen ahulezia dela eta. 
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Zailtasunen arren, jarraian zerrendatu eta azaldu dira, modu 

laburbildu eta multzokatuan, eraginkorragoen artean aipatu diren 

edo gainerakoek izandakoak baino emaitza positiboagoak izan 

dituzte esku hartze motak, azken urteotan argitaratu diren eta 

kapitulu hau prestatzeko oinarri moduan baliatu diren berrikusketa 

sistematikoen arabera43 44. 

Egon daitezkeen sailkapen anitzen arren, kasu honetan, esku hartze 

eta programa guztiak multzokatzea erabaki da, alde batetik, esku 

hartzea emateko moduaren arabera eta, bestetik, esku hartze 

motaren arabera. Hau da, esku hartze eraginkorrenen emaitzak 

aurkezten dira esku hartzea gauzatzeko moduaren arabera: 

banaka, taldeka edo mistoa. Beste hiru taldetan multzokatuko 

ditugu bestelako bitartekoak baliatuz egindako esku hartzeak 

(esaterako, bitarteko teknologikoak edo programa espezifikoak 

baliatuz, ingurune zehatzetan, hala nola egoitza zentroak) eta 

kapital soziala eta partaidetza soziala hobetzeko helburua duten 

esku hartzeak ere. Talde horietako bakoitzaren barruan definitzen 

dira bakardadeak prebenitu eta jorratzeko eraginkortasun 

handiena izan duten programa motak. 

Kontuan hartu behar da programa bakoitza izendatzeko erabilitako 

terminologia alda daitekeela azterlan batetik bestera. Halaber, 

baliteke kapitulu hau egiteko erabili diren berrikusketetako 

bakoitzean egindako programa eta esku hartzeen sailkapena 

ere desberdina izatea, eta programek askotariko alderdiak barne 

hartzea ere. Azkenik, garrantzitsua da azpimarratzea programen 

aniztasun handia azterlan honen helburuetatik haratago doala eta, 

beraz, emaitza positiboenak ageri dituztenak, berritzaileak direnak 

edo arrazoi jakinen batengatik (esaterako, alderaketa eginda 

beste batzuek baino eraginkortasun txikiagoa ageri dutelako) 

kontuan hartu beharrezkotzat jo direnak bakarrik hautatu direla.

43 Zehazki, atal hau prestatzeko, dokumentazio hau berrikusi da: Tong et 

al. 2021; Manjunath et al. 2021; Pinazo, 2020; Veronese et al. 2020; Gardiner 

et al. 2018; Victor et al. 2018; Hagan et al. 2014; CPA, 2014; Masi et al. 2011; 

Dickens et al. 2011; Cattan et al. 2005;

44 Bereziki aipagarriak dira kapitulu hau prestatzeko erabili diren bi 

berrikusketa hauek: Londreseko Centre for Policy on Ageing zentroak 

2014. urtean argitaratutako berrikusketa eta duela gutxi Pinazok (2020), 

“la Caixa” Fundazioaren “El reto de la soledad en las personas mayores” 

argitalpenaren esparruan, argitaratutako berrikusketa.
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 • Banakako esku hartzeak

Oro har, banakako esku hartzeek ez dute eragin esanguratsurik 

izan bakardadea edo isolamendu soziala murrizteko orduan 

edo, behintzat, ez taldekako esku hartzeek izandako neurri 

berean. Esku hartze mota honen barne daude, besteak beste, 

etxe etxeko bisitak edo aholkularitza eta telefono deiak. Bereziki 

azpimarragarriak dira hauek (Pinazo, 2020):

 - Buruz buruko esku hartzeak (one-to-one): esku hartze hauetan 

pertsona batek (normalean, boluntario batek) laguntza 

soziala ematen dio beste bati, oro har laguntza behar duen 

pertsonaren etxean. Esku hartze mota hauek onuragarriak 

direla ikusi da bizitzarekiko gogobetetzeari eta bakardadea 

arintzeari dagokienez, bai eta depresioa murrizteko eta 

biztanleria talde jakinen osasun mentala hobetzeko ere; hala 

ere, ezin izan da onura hori frogatu adineko pertsonengan 

(Manjunath et al. 2021; Pinazo, 2020; Hagan et al. 2014) eta ez 

dirudi eragin esanguratsurik dutenik ere isolamendu soziala edo 

bakardadea murrizteko orduan, bereziki etxebizitzan bertan 

gauzatzen diren esku hartzeen kasuan (Cattan et al. 2005). 

 - Etxez etxeko bisitak informazioa emateko eta erabilgarri 

dauden aukeren berri emateko: Bisita hauetan informazioa 

(ahozkoa edo idatzizkoa) eta aholkuak ematen dira eskura 

dauden zerbitzuen, laguntzen eta prestazioen inguruan. 

Erizaintzako edo arlo soziosanitarioko profesional batek 

adineko pazienteei (75 urte edo gehiago) egiten dien 

etxez etxeko bisita da isolamendu soziala eta bakardadea 

nabarmen murriztea lortu duten esku hartze bakanetako 

bat. Hala ere, abian jarritako esku hartzeen jarraipenik eza 

eta garatutako programen ebaluazio eskasa direla eta, ezin 

izan dira epe luzerako emaitzak aztertu (Cattan et al. 2005). 

 - Zuzeneko laguntza emateko edo arazoak konpontzeko etxez 

etxeko bisitak edo telefono deiak: Aztertu diren berrikusketen 

arabera, ez dirudi arazoak konpontzeko zuzeneko laguntza 

eskaintzen duten honelako esku hartzeak eraginkorrak 

direnak isolamendu soziala eta/edo bakardadea arintzeko 

(Cattan et al. 2005). Berez, suizidioa prebenitzeko edo 

adinekoen krisi egoerak prebenitzeko telefono bidezko 

laguntza programen inpaktua aztertu duten ikerketek eragin 

marjinala antzeman dute depresio sintomen murrizketan lau 

hilabeteren buruan, baina ez bakardadearen murrizketan 

eta partzialki bakarrik isolamendu sozialaren murrizketan. 

 - Adiskidetasun harremanen indartzea helburu duten esku 

hartzeak (befriending): mota honetako esku hartzeek 

laguntza soziala eskaintzen dute banakako konpainia 

erregularraren bidez, normalean etxebizitzan bertan 

(esaterako, boluntarioekin) eta, zenbaitetan, etxebizitzatik 

kanpo ere, hartara adineko pertsonei lagunduz etxetik 

ateratzeko eta etxetik kanpoko jarduerak egiteko. Kasu 
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batzuetan, esku hartzeak telefono bidezko kontaktuetara 

mugatzen dira (oro har, astean behin) eta, zenbaitetan, 

etxeko bisitak eta telefono deiak konbinatu egiten dira.

Befriending delakoaren onura nagusien artean daude adiskidetasun 

harreman berriak ezartzeko aukera ematen duela eta entzuten duen 

edo baloratuta eta bakarra sentiarazten zaituen pertsona bat izatea 

(Thompson et al. 2016). Hala ere, honelako esku hartzeen helburua 

adiskidetasun berriak sortzea bada ere, jaso dituzten kritiken artean 

dago banakakotasuna bultzatu edo lagundu dezaketela gizarte 

harremanak sustatu beharrean, bereziki bi alderdi partaideentzat 

onuragarriak diren harremanak (Gardiner, et al. 2018). Halaber, 

mota honetako ekimenek zenbait erronka planteatzen dituzte, 

hala nola parte hartzeko prest dauden boluntarioak aurkitzea, edo 

programak ezagutzera emateko eta sustatzeko eta parte hartze 

tasa altu bat lortzeko zailtasunak.

Orokorrean, banakako esku hartzeak onuragarritzat jo dira batez 

ere toki isolatuetan edo hiriguneetatik urrun bizi diren pertsonentzat 

(landa edo mendi eremuak, esaterako). Era berean, komunitate eta 

auzotasun garapenaren indartzea ahalbidetzen dute abiarazten 

diren eremuetan. Hala ere, orain arte, ez da azaldu partaidetza 

sozialaren edo laguntza sozialaren areagotzeari buruzko ebidentzia 

(Pinazo, 2020). Bestalde, zenbait berrikusketek (besteak beste 

Cattan et al. 2005) adierazten dute etxez etxeko bisitetan eta gizarte 

harremanen edo adiskidetasunen areagotzean oinarritzen diren 

esku hartzeen eraginkortasuna ez dela frogatu, eta ezin daitekeela 

esan ere duten efektu positiboak luzaroan irauten duenik (Cattan 

et al.2005).

Horrez gain, telefono bidezko esku hartzeak eta bideodeien, 

Interneten edo ordenagailuen moduko bitarteko teknologikoak 

baliatuz gauzatzen diren banakako esku hartzeak aukera egoki 

moduan deskribatu izan dira (CPA, 2014), baina adineko pertsona 

guztiei orokortu ezin zaiena (Gardiner et al. 2018). Izan ere, egokitzat 

jo dira bakarrik mugikortasun arazoak edo osasun arazoak dituzten 

kasuetarako, honelako programek eskaintzen duten irisgarritasun 

eta malgutasun handiagoak direla eta (McLeod et al. 2018).

Beraz, ondoriozta daiteke jarduerak bakarka egiteko banakako esku 

hartzeak positiboak izan daitezkeela talde jakinei zuzendutakoak 

direnean (Cattan et al. 2005), irtenbide erakargarriak eskaintzen 

baitituzte gorago aipatu diren kasu jakinetarako, baina ez modu 

orokorrean edo epe luzera. Halaber, Gardiner et al. (2018) egileen 

esanetan, kostu-eraginkortasunaren ikuspuntutik, honelako 

banakako esku hartzeen sustapena erakargarria izan daiteke 

politika publikoen eta erabakiak hartzeko prozesuen aldetik, 

banakakoak ez diren esku hartzeek baino kostu txikiagoa baitute 

ustez. Hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar da jarduera 

hauetako askok, banakako planteamendu batekin bultzatzen 

badira ere, inbertsio ekonomiko bat behar dutela (esaterako, 

ordenagailuen kostua, Internet, robotika, mantentze lanak, etab.) 
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eta beste pertsona batzuen parte hartzea behar dutela ere 

(esaterako, telekomunikazioetako trebakuntza ikastaroak, Internet 

bidezko kontakturako senideak, laguntza eta prestakuntza ematen 

duten boluntarioak, etab.) eta horrek, seguruenik, jarduera hauek 

garestitu egingo ditu.

 • Taldekako esku hartzeak

Oro har, aztertu diren berrikusketen emaitzak ikusita, taldekako 

esku hartzeak eta komunitatearen esparruan gauzatzen direnak 

banakakoak baino eraginkorragoak izaten dira adinekoen 

bakardadea eta isolamendua murrizteko, kontuan hartu diren 

berrikusketa gehienen arabera (Manjunath et al. 2021; Pinazo, 

2020; Gardiner et al. 2018; Hagan et al. 2014; Dickens et al. 

2011). Bereziki, onuragarriagotzat jo dira laguntza jarduerak edo 

hezkuntza edo prestakuntza jarduerak gauzatzen dituztenak, 

talde espezifikoei zuzendutakoak, uneko komunitatearen 

baliabideetan oinarritzen direnak eta laguntza ematen duten 

pertsonentzako entrenamendua eta laguntza barne dituztenak 

(Pinazo, 2020; CPA, 2014). 

Oro har, taldekako jardueren helburua da pertsonen inklusioa 

bermatzea gizarte jardueretan, hartara pertsona hauen 

partaidetza sozial eta zibikoa areagotuta eta, ondorioz, ongizatea 

eta osasun egoera ere hobetuta. Taldekako esku hartzeek duten 

eta banakakoek ez duten ezaugarri nagusietako bat da parte 

hartzaileak baloratuta sentitzen direla beste pertsona batzuen 

aldetik, eta horrek bakardade pertzepzioa murrizten laguntzen 

du. Zehazki, eraginkortzat eman dira programarekiko atxikipena 

bultzatu eta sustatzen duten taldekako jarduerak, ezarritako 

helburuak betetzera zuzendutako saioekin, bertan bakardade 

sentimenduak partekatzeko aukera izanda, parte hartzaileek 

jarduerak elkarrekin egiteko eta esperientziak partekatzeko 

aukera izanda, parekoen taldearengandik laguntza jasotzeko 

aukera izanda eta, hartara, taldearekiko kidetasun sentimendua 

garatuta eta taldearekiko konfiantza sustatuta (Pinazo, 2020). 

Beraz, esku hartze hauetan, jardueren plangintzari esker, areagotu 

egiten da ahalduntzea edo parte hartzaileek antzematen dute 

bizitzaren gaineko kontrol sentipena eta horrek, era berean, 

bakardade sentimenduak prebenitzen laguntzen du (Pinazo, 

2020). 

Orokorrean, taldekako esku hartzeen barruan, jarraian 

adierazitako motak bereizten dira, eraginkortasun handiagoa 

edo balorazio positiboagoa jaso dutenak hauek izanda.

 - Gizarte laguntza eta gizarte sareak indartzea helburu 

duten esku hartzeak (laguntza taldeen, eztabaida taldeen, 

autolaguntzaren eta eztabaida saioen bidez): Gizarte esku 

hartzeak eta parekoen arteko edo bakarrik sentitzen diren 

pertsonen arteko interakzioa ahalbidetzen duten jarduerak 

dira. Esku hartze mota hau laguntza taldean parte hartzen 
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duten pertsonen arteko elkarrekikotasunean eta elkar onurak 

oinarritzen da. Esku hartze mota honen barne daude, besteak 

beste, elkarri laguntza emateko klubak, eguneko zentroetan 

antolatzen diren programak edo gai zehatz bat lantzeko 

espresuki sortu diren taldeak edo antzeko zaletasunak 

dituzten pertsonekin osatutako taldeak (Gardiner et al. 2018). 

Egindako azterlanek adierazten dute elkarrekikotasuna eta 

laguntza errazago lortzen direla parte hartzaileak belaunaldi 

berekoak badira, antzeko interesak badituzte edo kultura 

eta gizarte testuinguru antzekoak partekatzen badituzte 

(Cattan et al. 2005), bai eta esku hartzeetan adiskidetasuna 

eta pertsonen arteko harremanetarako laguntza lantzen 

badira ere (Veronese et al. 2020; Victor et al. 2018). 

 

Badirudi programa hauek egokiak direla pertsona kolektibo 

jakinentzat espezifikoki; besteak beste, iraupen luzeko 

gaixotasun bat edo mugikortasun urria duten pertsonak, 

dolu egoeran bizi diren pertsonak, bakarrik bizi diren edo 

alargunak diren emakumeak, egoitza zentroetan bizi diren 

adinekoak eta zaintzaileak. Izan ere, esku hartze hauek 

autoestimua eta kontrol pertsonala hobetzen laguntzen 

dute (Pinazo, 2020; Victor et al. 2018; CPA, 2014; Cattan 

et al. 2005). Hala ere, programa hauen eraginkortasuna 

mugatuta dago parte hartzeko aukera ematen dieten 

gizarte trebetasunak aldez aurretik dituzten pertsonetara 

eta, betiere, denboran zehar irauten duten programak 

badira (beharrezko denbora hori, gutxi gorabehera, bost 

hilabetetan ezarri da) (Pinazo et al. 2020). Ez da alde 

nabarmenik deskribatu parekoen taldearekin bakarrik 

egindako ekimenen eta profesional edo antolatzaile baten 

parte hartzearekin egindako ekimenen artean (Cattan et al. 

2005). Aldiz, badirudi desberdintasun kulturalek eta testuinguru 

desberdinek eragina dutela honelako esku hartzeetan. 

 - Gizarte interakziorako aukerak ahalbidetu, areagotu eta 

hobetzeko helburua duten esku hartzeak: Mota honetako 

esku hartzeen helburua da harreman esanguratsuak sortzea 

eta gizarte konexioak areagotzea bakarrik dauden, bakarrik 

sentitzen diren edo bakardade arriskua duten pertsonentzat. 

Planteamendu hau oinarri hartuta, helburua bada 

bakardadea edo isolamendu soziala murriztea, ahaleginak 

bideratu behar dira gizarte sareko pertsonen kopurua 

areagotzera edo sare horretako integrazioa sustatzera. 

 

Honelako esku hartzeek jaso dituzten kritiken artean dago 

esku hartzeek isolamendu denbora murrizten dutela baina 

ez halabeharrez bakardadea (Masi et al. 2011), behintzat 

kontzeptu honek dituen alderdi ugariak kontuan hartuta eta 

isolamendu soziala eta bakardadea gauza bera ez direla 

oinarri hartuta (Victor et al. 2009). Beraz, horren arabera, 

gizarte interakziorako aukerak ahalbidetzea bakarrik ez 

litzateke nahikoa izango ez badira kontuan hartzen, 
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aldi berean, gizarte trebetasunak areagotzeko esku hartzeak 

eta egoera honetan dauden pertsonen patroi kognitibo eta 

sozialak aldatzeko hezkuntza programak (Hagan et al. 2014). 

 - Belaunaldi arteko taldekako programak: Gaggioli et al. (2014) 

egileen azterlanaren arabera, mota honetako belaunaldi 

arteko taldekako programak eraginkorrak direla dirudi. 

Esku hartze hauetan, adinekoen taldeak, profesional baten 

zuzendaritzapean, bere memoriak edo bizi oroitzapenak 

partekatzen ditu (erreminiszentzia terapia) pertsona 

gazteagoekin (baita haurrak ere), hartara belaunaldi 

desberdinetako pertsonan arteko interakzioa sustatuz 

(Pinazo, 2020). Honelako programak, gainera, zahartzearekin 

lotutako estigmei aurre egiteko lagungarriak izan daitezke. 

 - Gizarte trebetasunak eta aisialdi denbora areagotzea 

helburu duten hezkuntza edo laguntza esku hartzeak: 

Kategoria honen barruan daude arreta aisialdiko denboran 

edo trebetasunak garatzeko jardueretan jartzen duten esku 

hartzeak edo programak. Tipologia honen barne dauden 

programak oso anitzak dira, besteak beste: lorezaintza 

programak, Internet/ordenagailua erabiltzeko programak, 

boluntario lana, bidaiak edo oporraldiak, eta ariketa fisikoak 

eta kirolak ere (Gardiner et al. 2018, Victor et al. 2018). 

 

Oso ugariak izan arren, gutxi dira benetako eraginkortasuna 

agertu duten honelako programak. Berez, gehienek ez dute 

eragin nabarmenik izaten bakardadearen murrizketan edo ez 

dute inolako efekturik eragiten (Gardiner et al. 2018). Zentzu 

horretan, esku hartze eraginkorrenen eta ebaluazio hobea jaso 

duten esku hartzeen artean daude Internet eta ordenagailua 

erabiltzen ikasteari buruzkoak. Halaber, Cattan et al. (2005) eta 

CPC (2014) egileen berrikusketatik ondorioztatzen denez, arreta 

hezkuntzan edo entrenamenduan jartzen duten lantaldeek 

buruz buruko esku hartzeek (one-to-one) baino emaitza hobeak 

lortzen dituzte bakardadearen murrizketari dagokionez. 

 

Trebetasunak garatzea edo aisialdia areagotzea helburu 

duten esku hartzeen artean, Toepoel-ek (2013) bi talde 

bereizten ditu: alde batetik, jarduera produktiboak 

(esaterako, irakurketaren edo denbora-pasetan parte 

hartzearen ingurukoak), bakardadearen murrizketa 

batekin lotzen direnak, eta kontsumoko jarduera pasiboak 

bestetik (esaterako, telebista ikustea edo irratia entzutea), 

bakardadearen murrizketarekin lotzen ez direnak. 

 - Esku hartze psikologikoak eta entrenamendu soziokognitiboa 

helburu dutenak; mota honetako esku hartzeen artean daude 

aintzatetsitako hurbilpen terapeutikoak baliatzen dituztenak, 

hala nola terapia psikologikoak edo soziokognitiboak. Terapia 

hauek guztiak osasunaren edo psikologiaren arloko profesional 

esperientziadunek eskaintzen dituzte. Oro har, mota honetako 
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esku hartzeen helburua izaten da oso moldagarriak ez diren 

patroi kognitiboak aldatzea eta egoera honetan dauden 

pertsonek bizi duten bakardade sentimenduari lotutako 

estigmari aurre egitea (Victor et al. 2018; Masi et al. 2011). Hau 

da, programa hauek lortu nahi dutena da parte hartzaileek 

uler ditzaten mundu sozialaren ulermenean, pertzepzioan 

eta interpretazioan parte hartzen duten patroi sozialak eta 

mentalak, hartara bakardadeari aurre egin ahal izateko.  

 

Orain arte egindako berrikusketen emaitzen arabera, esku 

hartze kategoria hau da egindako ebaluazioetan sendotasun 

handiena agertu duena. Oro har, ebaluazioak kontuan hartuta 

esan daiteke mota honetako programek emaitza positiboak 

lortzen dituztela laguntza sozialari, zoriontasun mailari eta 

bizitzarekiko gogobetetasun mailari dagokienez. Hala ere, 

baliteke emaitza positibo horiek banakako edo bestelako 

faktoreen ondoriozkoak izatea, taldekako jardueretan 

gertatzen dena baina neurri handiagoan (Gardiner et al. 2018). 

 - Mindfullness edo meditazioan oinarritutako esku hartzeak: 

mota honetako esku hartzeek lortu nahi dutena da 

prozesu psikologiko bat ahalbidetzea, hartara, nahita eta 

meditazioari esker, parte hartzaileei laguntza emanez 

gizarte interakzioen aurrean une honetan duten erreakzio 

emozionala autoebaluatzeko. Honelako esku hartzeen 

helburua da interakzio sozialen inguruko kontzientziazio 

maila handiagoa lortzea, modu horretan parte hartzaileek 

duten beren bakardadearen pertzepzioa nabarmen 

murriztuz (Creswll, 2017). Meditazioa egitea eraginkorra dela 

frogatu da depresioaren sintomak murrizteko eta gaitasun 

kognitibo-soziala zein autopertzepzioa hobetzeko, eta hori 

baliagarria izan liteke bakardadea murrizteko. Hala ere, 

mota honetako esku hartzeen eraginkortasuna ertaina edo 

txikia da. Berez, zenbait azterlanen arabera, hobekuntza 

ezin zaio meditazioari egotzi, baizik eta, neurri handi batean, 

meditaziotik eratorritako interakzio sozialari (Gardiner, 2018).

 • Esku hartze mistoak

Banakako eta taldekako esku hartzeez gain, bada beste ekimen 

mota bat, programa berean zenbait hurbilpen uztartzen saiatzen 

dena. Esku hartze hauek esperimentalak dira eta, oraingoz, ez 

oso ugariak, baina emaitza positiboak izan ditzaketela dirudi 

(Tong et al. 2011). 

Mota honetako esku hartzeen adibide bat da I-SOCIAL45 

delakoa Cohen-Mansfield et al. (2018) egileek gauzatutakoa. 

Bertan integratzen dira banakako eta taldekako saioak, parte 

hartzaileei bata do bestea hautatzeko aukera emanda, 

programaren fase bakoitzean dituzten lehentasunen arabera. 

Pinazok (2020) dioenez, emaitzak onak dira eta bakardadearen 

intzidentzia murriztea lortu dute, baina hobeak izango lirateke 

esku hartzeak luzeagok izan balira.
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 • Esku hartzeak testuinguru instituzionaletan:

Bakardadea murriztu edo arintzea helburu duten esku hartze 

gehienak komunitate testuinguruetan gauzatzen dira eta ez dira 

hain ugariak testuinguru instituzionaletan egiten direnak. Esku 

hartze hauek barne dituzte programa psikosozialak, osasunaren 

arloko eta gizarte eremuko profesionalen partaidetza izaten 

dutenak.

Azaldu den moduan, egia izan arren instituzionalizazioak 

bakardade egoerak ekar ditzakeela, zenbait azterlanen arabera, 

kasu zehatzetan, egoitza zentro batera sartzea bakardade hori 

murrizteko beharraren ondorioa izan daiteke (Pinazo, 2020). 

Oro har, ingurune instituzionaletan egindako esku hartzeen 

helburu nagusia ez zen izaten bakardadea murriztea, aldiz, 

bakardadearen ondorioa izan zen. Programa hauen artean 

aipagarriak dira (Pinazo, 2020): jokabidearen esku hartze 

kognitiboak, erreminiszentzia edo oroitzapen terapia (bizitza 

berrikustea), bideodeiak erabiltzea familiarekin kontaktua 

mantentzeko edo harreman berriak hasteko, umorearen terapia, 

ariketa fisikoa egiteko programak, lorezaintzan eta baratzezaintza 

lantegiak, esku hartzeak maskotekin, musikoterapia eta 

lagundutako terapian oinarritutako jarduerak (Pinazo, 2020; 

Victor et al. 2018).

Orokorrean, egiaztatu da programa hauek bakardade 

sentimendua hobetzen dutela, bai eta bizi kalitatearekin, ongizate 

psikologikoarekin, sozializazioarekin edo depresioaren sintomekin 

lotutako beste faktore batzuk ere, bereziki taldeka egindako esku 

hartzeen kasuan (7 eta 8 pertsona arteko taldeekin), ingurune 

instituzionalak eskaintzen dituen aukerei etekina aterata.

45 I-SOCIAL (Increasing Social Competence and social Integration of older 

Adults experiencing Loneliness). Jokabidearen eredu teoriko kognitiboan 

oinarritzen den esku hartzea da, zenbait osagai kontzeptualizatzen 

dituena, hala nola faktore pertsonalen eta inguruneko faktoreen arteko 

interakzioaren emaitza edo depresio eta bakardade eredua.
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 • Teknologia elektronikoak edo bestelako bitartekoak baliatzen 

dituzten esku hartzeak:

 - Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak baliatzen 

dituzten esku hartzeak: hasiera batean dirudienaren arren, 

esku hartzeak egiteko bitarteko teknologikoak erabiltzea 

ez da beti positiboa izaten bakardadearen aurkako 

eraginkortasunari dagokionez, batez ere adinekoen kasuan. 

COVID-19aren pandemia nagusi izan den garai honetan, 

distantzia soziala mantentzeko neurri zorrotzekin, zenbait 

artikulu argitaratu dira teknologia berrien erabileraren 

eragin positiboa egiaztatuz, esaterako, bideodeiena edo 

Internet erabiltzearena. Azken urtean zehar eta lehenago 

ere arlo honetan egindako ikerketen arabera, mota 

honetako programek bakardadea murrizten lagundu 

dezakete, batez ere egoitza zentroetan bizi diren adinekoen 

artean (Vilender et al. 2020), isolamendu sozialean 

dauden adinekoen kasuan, eta gaixotasun kronikoak edo 

desgaitasuna duten pertsonen kasuan (Hagan et al. 2014).  

 

Teknologien eta urruneko zerbitzuen erabileraren emaitza 

onak agerian uzten dituzten zenbait azterlan badira ere 

(Tong et al. 2021; Gardiner et al. 2018, Hagan et al. 2014; 

CPA, 2014), badira beste batzuk emaitzak ahulak eta 

koherentziarik gabekoak direla defendatzen dutenak 

(Chipps et al. 2017; Khosravi et al. 2016) eta baita beste 

batzuk ere aipatzen dutenak inpaktua aldatu egiten dela 

planteatutako esku hartze edo jarduera motaren arabera 

(web bidezko jarduera komunikatiboak, kontsola jokoak, 

laguntza sentsorial teknologikoak edo maskota erreal-

sintetikoak) (Hagan et al. 2014). Halaber, Cochrane-k duela 

gutxi saiakuntza kuasiausazkoekin egindako berrikusketa 

baten arabera, ondorioztatu zen orain arte bideodeiak 

baliatuz egindako esku hartzeen inguruko ebidentzia 

zientifikoa ez zela eztabaidaezina (Noone et al. 2020).  

 

Berez, bakardadea murrizteko ordenagailuak eta Internet 

erabiltzen dituzten honelako programek duten eragozpen 

nagusietako bat da biztanleria hartzailearen zati batek ez 

dituela behar diren gaitasun eta trebetasun teknologikoak 

parte hartu ahal izateko, 65 urtetik gorakoen artean 

dagoen eten digitala dela eta (Manjunath et al. 2021; 

Pinazo, 2020). Horrek, era berean, esku hartze mota 

honen eraginkortasuna egiaztatzea zailtzen du (Pinazo, 

2020). Ezin izan da frogatu ere belaunaldi desberdinetako 

pertsonen (adinekoak eta gazteak) arteko kontaktu birtuala 

ahalbidetzen duten bitarteko teknologikoak erabiltzen 

dituzten esku hartzeen eraginkortasuna (Pinazo, 2020). 

 - Esku hartzeak maskotekin: bitarteko teknologikoak erabiltzen 

dituzten esku hartzeekin gertatzen den modu berean, 

ezin izan da frogatu maskotekin (edo maskota robotekin) 
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egindako esku hartzeek adinekoen bakardadea nabarmen 

murrizten dutenik –kasu zehatzetan salbu– eta, ondorioz, 

zaila da honi buruzko ondorio sendoak ateratzea (Veronese 

et al. 2020). Aldiz, badirudi behaketa ikerketek egiaztatu egin 

dutela maskotekin egindako esku hartze hauek bakardade 

pertzepzioaren murriztearekin lotzen direna biztanleria talde 

jakinetan, besteak beste, ezkonduta ez dauden eta bakarrik 

bizi diren adineko emakumeengan (Zasloff et Kidd, 1994). 

Hala ere, muga propioak badituzte ere, hala nola osasun 

arazoak (esaterako, alergiak) edo arazo psikologikoak 

(esaterako, fobiak) parte hartzaileen artean (Pinazo, 2020). 

Gainera, egindako azterketen arabera, bakardadearen 

murrizketaren jatorria ez da horrenbeste maskotarekin 

izandako interakzioa, baizik eta esku hartzetik eratorritako 

gizakien arteko konexioa.

Emaitza eztabaidaezinik izan ez arren, teknologia berrien erabilera 

eremua eta robotikaren eta domotikaren etorkizuna (telezaintza, 

bideojokoen erabilera Wii kontsolen bidez, kontaktu sozialerako 

webguneak, etab.) etorkizun handiko arloa izango direla dirudi 

(Pinazo, 2020; Khosravi et al. 2016).

 • Kapital soziala eta partaidetza soziala hobetzeko helburua 

duten esku hartzeak

Bakardadeari aurre egiteko garatu diren esku hartze eta 

programa gehienak gizarte harremanen eta adiskidetasunaren 

sendotzearen edo hobekuntzaren ingurukoak izan arren, badira 

ere bestelako esku hartzeak, bakardadea murrizteaz gain 

adinekoen kapital soziala hobetu nahi dutenak (Coll-Planas et 

al. 2017). Esku hartze hauek, Pinazoren (2020) proposamenaren 

arabera, beste talde batean multzoka daitezke. Talde honen 

barne egongo lirateke programa mota hauek:

 - Gizarte partaidetzako boluntarioen programak: Programa 

hauen helburua da adinekoen kapital soziala hobetzea 

gizarte partaidetzako boluntario programetan parte 

hartzeari esker.

 - (Astean behingo) topaketak gizarte zentroetan edo adinekoen 

zentroetan: Topaketa hauen helburua da sozialki isolatuta 

dauden adinekoek eskura dituzten jardueren sorta zabaltzea, 

kontaktu sozial aktibo eta partaidetzakoa izan dezaten. 

Aurreikusitako jardueren artean daude, besteak artearekin 

(margolaritza, antzerkigintza, etab.) lotutako jarduerak, 

informatikarekin ingurukoak eta ariketa fisikoa egitekoak. 

Kapital soziala eta partaidetza soziala hobetzera zuzendutako 

programa hauen inguruan nabarmendu den onura nagusietako 

bat da eskaintzen duten irabazi bikoitza, bai laguntza jasotzen 

duenarentzat eta baita laguntza ematen duenarentzat ere 

(Pinazo, 2020). Hala ere, lehenago aipatu moduan, ez dira 

asko ikuspuntu honetatik egindako esku hartzeak eta horrek 

eraginkortasunaren ebaluazioa eta neurketa zaildu egiten du.
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3.2.3. Bakardadeak prebenitu eta 
jorratzeko esku hartze eraginkorrenen 
ezaugarri eta osagai erkideak
Bakardade egoerak jorratu eta prebenitzeko eraginkorrenak izan 

diren gorago aipatutako esku hartze eta programa motak alde 

batera utzita, kapitulu honetan zehar kontsultatutako berrikusketek 

zenbait ezaugarri edo osagai erkide ere identifikatu dituzte 

programa eraginkorrenen artean. Alderdi orokorragoak dira, 

programa eta esku hartzeekin lotura dutenak, baina, era berean, 

garapenaren ikuspuntutik eta mota honetako esku hartzeak abian 

jartzearen ikuspuntutik garrantzitsutzat jotzen direnak.

 • Ebaluatutako eta ebidentzia zientifikoan oinarritutako programak 

eta esku hartzeak: Lehenik, azpimarratu behar da, egindako 

berrikusketari esker egiaztatu dugunez, bakardadeak jorratu 

eta prebenitzeko abian jarritako esku hartze guztiek ez dutela 

metodologia zientifiko bat baliatzen beren eraginkortasuna 

enpirikoki laguntzeko (Cattan eta White, 1998). Zentzu horretan, 

honen inguruko dokumentu guztiek islatzen duten moduan, 

onena litzateke garatzen diren programa eta esku hartzeek 

ebidentzian oinarritutako jardunbidearen printzipioa jarraitzea 

eta zientifikoki ebaluatuak izatea, hartara emaitzen benetako 

eraginkortasuna frogatuz. Hau da, garrantzitsutzat jotzen da 

adinekoen bakardadea murrizteko egin diren eta zorrozki 

ebaluatu diren esku hartzeak ezagutzea (Dickens et al. 2011), 

bai eta horien prozedura eta emaitzak ere, bereziki kostu-

eraginkortasunaren ikuspuntutik efizienteenak direnen kasuan 

(Pinazo, 2020; Victor et al., 2018).

 • “Bakardade” edo “isolamendu soziala” kontzeptua, esku 

hartzearen objektua eta ebaluaziorako dimentsioak 

kontzeptualizatzea eta mugatzea. Aztertu diren artikulu 

gehienetan azpimarratzen den alderdi nagusietako bat da esku 

hartzearen objektua mugatzea. Gauzatu diren ikerketek azaleratu 

duten moduan (Tong et al. 2021, Dickens et al. 2011), aplikatu 

behar den esku hartze mota desberdina izango da hartzen diren 

“bakardadearen” edo “isolamendu sozialaren” kontzeptuaren 

eta definizioaren arabera, hori izango baita esku hartzearen 

xedea, eta baita ebaluaziorako ezarritako dimentsioen edo 

aldagaien arabera. Berez, literatura zientifikoan bi kontzeptu 

hauek modu anitzetan definitu badira ere, esan daiteke, 

gaur egun, nolabaiteko adostasuna dagoela definizio horren 

dimentsio aniztasunaren eta kausa aniztasunaren inguruan, 

alderdi “estrukturalak” zein “funtzionalak” barne hartuta, hau 

da, bakardadea agertzen da laguntza soziala eskasa denean, 

kantitatearen zein kalitatearen aldetik (Petersen et al. 2020). 

Definizio hori oinarri hartuta, fenomeno hau bere osotasunean 

jorratu nahi bada, bakardade egoeren arteko loturak ezartzen 

dituzten alderdi eta dimentsioak modu orokor eta bateratuan 

kontuan hartzen dituzten esku hartzeak behar dira (Dickens et 

al. 2020), prozesu honetan aldi berean agertzen diren faktore 

guztiak kontuan hartzen dituztenak (CPA, 2014). Hau da, 
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ebaluazioak barne hartu behar ditu alderdi “objektiboak”, hala 

nola gizarte partaidetzaren maiztasuna (Victor et al., 2010), eta 

alderdi funtzional “subjektiboak” ere. Azken hauek, kantitateaz 

haratago, jasotako laguntza sozialaren kalitatea, sentimenduak, 

tresnak eta gainerakoengandik jasotako erantzunek emandako 

informazioa neurtzeko balio dute ere (Hall et al. 2019, CPA, 

2014). Zentzu horretan, esku hartzearen helburua zein den ongi 

ezagutzea ezinbestekoa da nola eta zer ebaluatu erabakitzeko 

(Pinazo, 2020) eta ebaluazioa baliozkotu diren tresnen bidez 

egiteko kasu guztietan (Cattan et al. 2005).

 • Esku hartzea egiteko erabiliko diren planteamendua eta 

oinarri teorikoa mugatzea: LBakardadearekin lotura duten 

dimentsio eta alderdi guztiek, bakardadearen dimentsio 

anitzeko eta faktore anitzeko izaerarekin batera, bakardadea 

jorratzeko planteamenduen eta hurbilpen teorikoen ugaritzea 

ekarri du. Badira jokabidearen ikuspuntu kognitiboan 

oinarritutakoak, interakzionismoan oinarritutakoak edo ikuspuntu 

psikodinamikoan oinarritutakoak, besteak beste. Esku hartzean 

baliatuko den “bakardadea” edo “isolamendu soziala” 

kontzeptua mugatzearen garrantziarekin batera –aurreko 

atalean azaldu dena–, funtsezkoa da ere esku hartzearen 

abiapuntua izango den planteamendua edo oinarri teorikoa 

aukeratzea (Cattan et al. 2005). Honela, Dickens et al. egileen 

(2011) berrikusketak eta CPAren (2014) berrikusketak ondorioen 

artean aipatu zuten oinarri kontzeptual eta teoriko argia duten 

esku hartzeek horrelako oinarririk ez dutenek baino emaitza 

onuragarriagoak lortzen dituztela. Gardiner et al. egileen (2018) 

berrikusketak ere adierazten du esku hartzearen esparru gisa 

jarduten duen planteamendu teorikoa argi izatea lagungarria 

dela bakardadearen inguruko prozesua eta honetako egoeren 

atzean dauden mekanismoak hobe ezagutzeko.

 • Esku hartzearen hartzaileen partaidetza aktiboa duten esku 

hartzeak: Duela gutxi egindako berrikusketa sistematiko eta 

meta-analisi batek (Jarvis et al. 2020) ondorioztatu zuen esku 

hartze aktiboek, hots, hartzaileen parte hartzea lortzen dutenak 

eta hartzaileei eginkizun aktiboa esleitzen dietenak, emaitza 

positiboagoak lortzen dituztela bakardade sentimendua 

murrizteko orduan pasiboagoak diren edo partaidetza maila 

txikiagoa duten esku hartzeen aldean (Tong et al. 2011). Ondorio 

hori bera azaleratu zuten ere duela gutxiko Veronese et al. 

egileen (2020) berrikusketak eta baita Pinazo (2020) edo Dickens 

et al. egileenak (2020) ere, bertan adierazi baitzen esku hartze 

eraginkorrenak direla parte hartzaileen partaidetza aktiboa 

sustatzen dutenak eta egingo den jardueraren gaineko kontrol 

maila handiagoa izatea eta plangintzan eta garapenean 

parte hartzea ahalbidetzen dutenak (hau da, hartzaileak esku 

hartzeen baterako ekoizleak direnenean) (CPA, 2014; Cattan et 

al. 2005) eta helburu edo xede definituak dituztenak (Gardiner 

et al. 2018).
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 • Arreta pertsonarengan jartzen duen planteamendua eta 

biztanleria hartzailearen araberako esku hartzeen egokitzapena: 

Bakardadearen arloko esku hartzeak eta politikak modu 

eraginkorrean ezarri ahal izateko, egindako azterlan ugariek 

azpimarratzen duten alderdietako bat da esku hartzearen 

objektua den biztanleria eta haren ezaugarriak eta beharrak 

kontuan hartu behar direla (Manjunath et al. 2021; Veronese 

et al. 2020). Berez, frogatu egin da esku hartzearen objektua 

den biztanleriaren arabera (esaterako, adinekoen kolektiboa) 

egokitu diren esku hartzeek hartzaile hauen parte hartzea eta 

jarraitasuna sustatzen dutela. Zentzu horretan, azaldu izan 

da taldekako esku hartze eraginkorrenak direla ezaugarrien 

aldetik nolabaiteko homogeneotasuna duten parte hartzaileei 

zuzendutakoak (Pinazo, 2020). Arlo honetan egindako 

gomendioen artean nabarmentzekoa da arreta pertsonarengan 

jartzen duen planteamendu bat aplikatzeko beharra, egokituta 

dauden eta alde zehatzen ezaugarri espezifikoen arabera 

aldatzeko moduak diren esku hartzeen bitartez. 

 • Adinekoen kolektiboaren barruan aniztasuna kontuan 

hartzea eta bizitzako etapa desberdinetara egokitutako 

esku hartzeak garatzea: Esaterako, parte hartzaileen egoera 

soziodemografikora, zaurgarritasun mailara edo bakardade 

motara egokituta dauden esku hartzeak. Azaldu den 

moduan, alargunak, diru sarrera txikiagoak dituzten pertsonak 

edo osasun egoera okerragoa dutenak dira bakardade 

egoerak eta isolamendu soziala gehien sufritzen dituztenak. 

Gainera, honelako egoeren intzidentziak gora egiteko joera 

du biztanleriaren adinak gora egin ahala. Horren ondorioz, 

azpimarratu egin da lehentasun pertsonalekin batera 

arreta jasoko duten pertsonen baldintza psikologikoak, bizi 

baldintzak eta ezaugarriak kontuan hartzeko garrantzia, esku 

hartzeak ezaugarri horien arabera egokitu ahal izateko eta 

proposatutako esku hartzeen eraginkortasuna sustatzeko (Tong 

et al. 2021). Ildo horretatik, Manjunath et al. egileek (2021) 

egindako berrikusketan azpimarratzen da garrantzitsua dela 

egindako esku hartzeek bitarteko faktoreak kontuan hartzea, 

hala nola generoa edo estatus sozioekonomikoa. Cattan et 

al. egileen (2005) berrikusketan ere aipatzen da faktore intra-

pertsonalak eta inter-pertsonalak kontuan hartzeko beharra. Ildo 

beretik, CPAk (Centre for Policy on Ageing) egindako 2014ko 

berrikusketak eta Victor et al. egileen 2018ko berrikusketak ere 

eraginkortasun handiagoa antzeman zuten pertsona jakinei 

modu espezifikoan zuzendutako esku hartzeetan, esaterako, 

emakumeei, zaintzaileei edo osasun beharrak dituzten pertsonei 

zuzendutakoak. 

 • Bakardadea sufritzen duten pertsonen identifikazioa: Azaldutako 

moduan, bakardadearen arloko esku hartze baten ezarpenaren 

eraginkortasuna, neurri handi batean, bakarrik edo isolatuta 

dauden, egoteko arriskua duten edo bakarrik edo isolatuta 

sentitzen diren pertsonak identifikatzeko gaitasunaren mende 
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dago, esaterako, alargunak edo zaintzaile ez formalak izateagatik, 

bakarrik bizitzeagatik edo instituzionalizatuta egoteagatik 

(Pinazo, 2020). Hau da, garrantzi handieneko alderdien artean 

aipatzen da funtzionamenduan jartzen diren programa edo esku 

hartzeetan parte hartu dezaketen pertsonak identifikatzea, izan 

ere, programa edo esku hartze horien eraginkortasuna horren 

araberakoa izango da neurri handi batean. Zentzu horretan, 

aztertu diren esku hartzeen eta programen esparruan, zenbait 

formula deskribatu dira parte hartzaileak aurkitzeko, besteak 

beste: parte hartzaileak gizarte zerbitzuen bidez edo isolatuta 

dauden pertsonen errealitatea ezagutzen duten lehen mailako 

arretako zentroetako profesionalen bidez bilatzea, edo parte 

hartzaileak prentsako iragarkien bidez bilatzea. 

 • Zuzeneko esku hartzeak, profesionalek eguneroko espazioetan 

eta aldez aurretik badiren zerbitzuetan egiten dituztenak: 

Esku hartze motaz gain, esku hartzearen eraginkortasuna 

testuinguruarekin lotutako kanpoko zenbait alderdiren mende 

dago ere (Tong et al. 2021). Kanpoko alderdi horien artean 

aipa daitezke esku hartzea nork gauzatuko duen (pertsona 

dinamizatzailea) eta esku hartzea non gauzatuko den (egikaritze 

tokia). Oro har, profesionalek gauzatzen dituzten esku hartzeak 

profesionalak ez diren pertsonek dinamizatutako esku hartzeak 

baino eraginkorragoak izaten dira (Tong et al. 2021); zehazki, 

osasun arloko profesionalek edo gizarte langileek egindakoak 

hezkuntzaren arloko irakasleek egindakoak (Dickens, et al. 

2011) eta ikasleek, boluntarioek edo parekoen taldeek baino 

eraginkorragoak izaten dira (Tong et al. 2021; Cattan et al. 

2005). Orokorrean, baieztatu egin da esku hartze eraginkorrenak 

direla profesionalek (Tong et al. 2021) ingurune publikoetan edo 

profesionalen lan inguruneetan (esaterako, egoitza zentroak, 

errehabilitazio zentroak, ospitaleak edo eskolak) gauzatutakoak 

eta, bereziki, eguneroko inguruneetan garatutakoak, etxebizitzan 

egiten direnekin alderatuta. Pertsona dinamizatzaileen inguruan 

garrantzi handiena duten alderdiei dagokienez, bereziki 

aipagarriak dira adineko pertsonak aintzat hartzea, bideratzaile 

edo aholkulari gisa jardutea eta gauzatutako jardunaren 

inguruko hausnarketa prozesua eta ebaluazioa egitea (Pinazo, 

2020). Halaber, emaitzen arabera, eraginkortasun handiagoa 

lortzen da aldez aurretik zeuden zerbitzuen esparruan garatzen 

diren esku hartzeetan (CPA, 2014; Cattan et al. 2005).

 • Esku hartzeen iraupena: esku hartzeen jarraitasuna eta 

jarraipena epe luzera: esku hartzeen eraginkortasuna 

ebaluatzeko funtsezkotzat jo den beste alderdi bat da esku 

hartzeen iraupena eta jarraipen denbora. Oro har, abian jarri 

diren esku hartze eta programa gehienek emaitza positiboak 

lortu dituzte epe labur-ertainera, hala ere, zenbait azterlanen 

arabera, emaitzak seguruenik hobeak izango lirateke esku 

hartzeek luzaroago iraun balute edo saio gehiago eskaini 

balituzte. Gauzak horrela, badirudi, emaitzak ikusita, esku hartzeei 

jarraipena eman behar zaiela arrazoizko denbora batean zehar, 
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emaitzak eta bakardadearen murrizketan izandako inpaktua 

modu eraginkorragoan ebaluatu ahal izateko (Tong et al. 2021; 

Cohen-Mansfield et al. 2018). Aztertu diren berrikusketetako 

ondorioetan adierazitakoaren arabera, esku hartzeen jarraipen 

luzea eta jarraitua funtsezko elementua izan liteke esku hartzeen 

eraginkortasuna areagotzeko (Manjunath et al. 2021). 

 • Lankidetza eta elkarlana zaintzarako plataformekin, laguntza 

ematen duten eragile guztiekin eta ikerketa institutuekin: jasotako 

proposamenen artean dago ere laguntza eta zaintza eskaintzen 

duten komunitateko plataformak sortu eta mantentzea, 

orain arte familiartean lortzen zen interakzio soziala sendotze 

aldera. Halaber, garrantzitsutzat jotzen da proposatutako esku 

hartzeetan parte hartzen duten eragile guztiekiko harremana 

sendotzea, bai eta ikerketa institutuekiko eta taldeekiko 

harremana ere, abian jarritako programen inguruko ebidentzia 

zientifikoa lortzeko helburuarekin. Ildo beretik azaldu da diziplina 

anitzeko, lanbide anitzeko eta sektore anitzeko ezagutzak bildu 

eta bermatzeko beharra. 

 • Estatu mailan egindako esku hartzeak tokiko testuingurura 

egokitzea: Esku hartzeak egokitzea aipatu da ere esku hartzeen 

arrakasta ziurtatzeko beharrezko osagaien artean; bereziki, 

erakunde nazionalek gauzatutako edo bultzatutako esku 

hartzeak tokiko testuingurura egokitzeari dagokionez (Gardiner 

et al. 2018; Cattan et al. 2005).

 
3.2.4. Ondorioak
Aurreko ataletan aztertu diren berrikusketek argi utzi dute 

heterogeneotasun handia dagoela bakardadeak prebenitu eta 

jorratzeko abian jarri diren esku hartzeen eta programen emaitzen 

artean, bai eta esku hartze horien diseinuan eta baliatutako 

metodologian ere. Berez, kasu askotan, berrikusketek ez dute emaitza 

eztabaidaezinik lortu egindako esku hartze mota bakoitzaren 

eraginkortasunari dagokionez –eta, zenbait kasutan, emaitza 

kontraesankorrak lortu dituzte–, beraz, ez da erraza honi buruzko 

ondorio argiak ateratzea. Honela, kontsultatu diren berrikusketek 

azaleratu duten moduan, azterlan homogeneoagoak beharko 

lirateke alderaketa ahalbidetzeko, epe luzerakoak, kontraste 

taldeekin, ebidentzia zientifikoan oinarritutakoak eta zorrozki 

ebaluatzen direnak. Horrek emango luke hoberen funtzionatzen 

duten eta bakardade egoerak prebenitzeko benetan eraginkorrak 

diren esku hartzeak edo jarduerak identifikatzeko aukera.

Esku hartze mota bakoitzaren eraginkortasunari buruzko emaitza 

eztabaidaezinak lortzeko zailtasunaren arren, jarraian azaldu dira 

egindako berrikusketatik eratorritako ondorio nagusiak. Honekin 

lortu nahi dena da, orain arte argitaratutako literaturaren arabera, 

bakardadeari eta isolamendu sozialari aurre egiteko orduan inpaktu 

positibo handiago bat duten esku hartzeekiko edo jarduketekiko 

hurbilpena eskaintzea. Halaber, programa eraginkorrenen 

zeharkako ezaugarri edo osagai orokorrenak ere barne hartu dira.
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Kapituluan zehar ikusi dugunez, esku hartze estrategiak bost 

taldetan bana daitezke beren helburuaren arabera (Pinazo, 2020): 

gizarte trebetasunak areagotzea helburu duten esku hartzeak, 

laguntza soziala indartzea helburu duten esku hartzeak, interakzio 

sozialerako aukerak areagotzea helburu duten esku hartzeak, 

entrenamendu soziokognitiboa helburu dutenak eta, azkenik, 

bitarteko teknologikoak baliatzen dituztenak.

Identifikatu diren berrikusketa gehienen emaitzen argitan, 

taldekako esku hartzeak eta komunitate esparruan gauzatzen 

direnak banakakoak baino eraginkorragoak izaten dira adinekoen 

bakardadea eta isolamendu soziala murrizteko (Manjunath et al. 

2021; Pinazo, 2020; Gardiner et al. 2018; Hagan et al. 2014; Dickens 

et al. 2011). Zehazki, hauek: lehenik, hezkuntza edo prestakuntza 

oinarria duten laguntza jarduerak; hau da, interakzio sozialerako 

aukerak eskaintzeaz gain, era berean, gizarte trebetasunak 

areagotzeko eta egoera honetan dauden pertsonen jokabideak 

aldatzeko helburua ere badutenak. Bigarrenik, adinekoen talde 

espezifikoei zuzendutako esku hartze eta programak (esaterako, 

emakume alargunak, iraupen luzeko osasun arazoak dituztenak, 

zaintzaileak, etab.). Hirugarrenik, aldez aurretik dauden baliabideak 

erabiltzen dituzten esku hartzeak, esaterako, aldez aurretik zeuden 

zerbitzuak. Laugarrenik, laguntza eskaintzen duten pertsonei 

entrenamendua ematen dieten esku hartzeak (Pinazo, 2020; CPA, 

2014).

Zehazki, eraginkortzat eman dira programarekiko atxikipena 

bultzatu eta sustatzen duten taldekako jarduerak, ezarritako 

helburuak betetzera zuzendutako saioekin, bertan bakardade 

sentimenduak partekatzeko aukera izanda, parte hartzaileek 

jarduerak elkarrekin egiteko eta esperientziak partekatzeko aukera 

izanda, parekoen taldearengandik laguntza jasotzeko aukera 

izanda eta taldearekiko kidetasun sentimendua garatuta eta 

taldearekiko konfiantza sustatuta (Pinazo, 2020).

Banakako esku hartzeei dagokionez, aipatu den moduan, badirudi 

taldeka egindakoek baino eraginkortasun txikiagoa dutela, 

bakardadearen eta isolamendu sozialaren murrizketa ikusita. Hala 

ere, banakako konpainia erregularraren bidezko laguntza soziala 

eskaintzen duten esku hartzeak (oro har etxebizitzan bertan eta 

bereziki handik kanpo) edo one-to-one edo counselling motako 

etxez etxeko bisitak telefono deiekin konbinatzen dituzten esku 

hartzeak bereziki onuragarriak izan daitezke urruneko tokietan 

bizi diren pertsonentzat. Mota honetako esku hartzeek, gainera, 

komunitatea edo auzotasuna garatzea sustatu dezakete eta, 

zeharkako moduan, bakardade egoerak hobetzen lagundu 

dezakete, betiere esku hartze horien bitartez gizarte partaidetza 

sustatzen bada eta gizarte eta adiskidetasun harremanak 

sendotzen badira (befriending), hauen eraginkortasun frogatua 

mugatua bada ere. Horrez gain, kostu-efizientziaren ikuspuntutik 

banakako programa hauek erakargarriagoak izan badaitezke ere 

botere publikoentzat eta erabakiak hartzeko orduan, inbertsio 
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ekonomiko handia behar dute eta beste pertsona batzuen parte 

hartzea behar dute ere. 

Bestalde, azken urteotan, bitarteko teknologikoak edo 

telematikoak baliatzen dituzten zenbait programa garatu eta 

sustatu dira adinekoen ongizatea eta bizi kalitatea hobetzeko 

helburuarekin. Hala ere, oraindik ez dago ebidentzia zientifiko 

frogaturik mota honetako programek duten adinekoen 

bakardadea eta isolamendu soziala modu orokorrean murrizteko 

efektu onuragarrien inguruan. Aldiz, zenbait azterlanen arabera, 

bideodeien edo Internet eta ordenagailuen moduko bitarteko 

teknologikoen bidez egindako banakako edo telefono bidezko 

esku hartzeak –betiere aurretiko trebakuntzarekin– aukera 

egokia izan daitezke mugikortasun edo osasun arazoak dituzten 

kasuetarako, bai eta testuinguru instituzionalizatuetarako ere. 

Gailu hauen bidezko programek eskaintzen duten abantaila 

nagusia irisgarritasuna eta malgutasuna dira (McLeod, 2018) 

eta, eragozpenen artean, adineko biztanleriaren eten digitala 

aipa daiteke. Etorkizunera begira, badirudi teknologia berrien, 

robotikaren eta domotikaren laguntzarekin garatutako programak 

eta jarduerak funtsezkoak izango direla, baina ezinbestekoa 

da aldez aurretik ziurtatzea programa hauen hartzaileek arlo 

honetako gaitasun eta trebetasun nahikoak dituztela.

Terapia psikologikoen edo soziokognitiboen moduko izen handiko 

hurbilpen terapeutikoak profesional esperientziadunen eskutik 

erabiltzen dituzten esku hartzeei dagokienez, badirudi nolabaiteko 

adostasuna dagoela duten eraginkortasunaren inguruan, batik 

bat modu zorrotzagoan ebaluatu diren programak baitira. Esku 

hartze programa hauek kontuan hartzen dute bakardadearen 

bizipenaren anbibalentzia, arreta tarrita bai alderdi kognitiboan 

eta baita gaitasun pertsonaletan ere (Pinazo, 2020).

Etorkizun handikotzat deskribatu diren esku hartzeen artean 

daude ere belaunaldi desberdinetako pertsonen arteko 

esperientzia trukea sustatzen duten programak. Programa hauek 

aukera ematen diete adineko pertsonei baliagarri sentitzeko eta 

beren ezaguerak eta bizi oroitzapenak pertsona gazteagoekin 

partekatzeko (erreminiszentzia terapia). Halaber, lagungarriak 

izan daitezke bakardadearen eta zahartzearen estigmei aurre 

egiteko, efektu hori neurri txikian frogatu bada ere (Pinazo, 2020). 

Azkenik, interesgarria da ere esku hartze mistoak kontuan 

hartzea, banakako zein taldekako jarduerak uztartzen dituztenak, 

eta adineko biztanleriaren kapital soziala hobetzea helburu 

dutenak ere, nagusiki dakarten onura bikoitzagatik, alde batetik, 

laguntza jasotzen dutenentzat eta, bestetik, laguntza ematen 

dutenentzat. Bi kasu hauetan, izandako emaitza onen arren, 

froga eztabaidaezinik lortu arte, ezingo da esku hartze hauen 

eraginkortasuna baieztatu bakardadea eta isolamendu soziala 

murrizteari dagokionez.
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Bakardade egoerak jorratu eta prebenitzeko eraginkorrenak izan 

diren esku hartze eta programa motak alde batera utzita, kapitulu 

honetan zehar kontsultatutako berrikusketek zenbait ezaugarri edo 

osagai erkide ere identifikatu dituzte programa eraginkorrenen 

artean eta garrantzitsua da horiek ere kontuan hartzea. 

 - En primer lugar, las revisiones que han evaluado los diferentes 

programas existentes en los últimos años concluyen que aquellas 

intervenciones enmarcadas dentro de un planteamiento teórico 

concreto, diseñadas en base a una fundamentación conceptual 

clara y en la que los objetivos o metas a perseguir estén bien 

definidos contribuye a obtener resultados más beneficiosos 

que aquellas intervenciones o programas que no lo están.  

 - En segundo lugar, todo apunta a que las intervenciones en las 

que las personas participantes se sienten involucradas como co-

productoras de la intervención y tienen un papel activo en las 

mismas, obtienen resultados más positivos a la hora de reducir 

el sentimiento de soledad, en comparación con aquellas 

intervenciones más pasivas o en las que las personas participantes 

cuentan con un menor grado de control sobre las mismas.  

 - En tercer lugar, uno de los principales aspectos subrayados es la 

importancia de diseñar intervenciones basadas en un enfoque 

centrado en la persona; es decir, adaptando los programas a 

la población objeto de intervención y a las necesidades que 

presenta. Por otro lado, tal y como hemos visto, los programas 

específicos dirigidos a colectivos concretos y aquellos que 

tienen en cuenta la diversidad dentro del colectivo de 

personas mayores, presentan resultados más prometedores.  

 - En cuarto lugar, según se desprende de las revisiones 

consultadas, las intervenciones realizadas de forma presencial 

y llevadas a cabo por profesionales parecen resultar más 

efectivas que aquellas llevadas a cabo por personas voluntarias 

o grupos de iguales (Tong et al. 2021, Cattan et al. 2005).  

 - En quinto lugar, el impacto en la reducción de la soledad y 

el aislamiento social también parece aumentar cuando las 

actividades se llevan a cabo en entornos públicos o espacios 

del día a día, frente a las realizadas únicamente en el domicilio. 

Asimismo, el seguimiento prolongado y continuado en el tiempo 

de los programas podría ser un elemento clave para reforzar su 

efectividad (Manjunath et al. 2021).
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Capítulo 1. 
Directrices de la Estrategia

4. kapitulua
Bakardadeak Gipuzkoan: 
kuantifikazioa, ezaugarriak, 
beharrak eta jarduketak
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4.1. Hitzaurrea

Bakardadea gaur egungo gizarteetan garrantzi geroz eta handiagoa 

hartzen ari diren erronketako bat da, ondorioz, geroz eta ugariagoak 

dira ere bakardadeak adinekoengan duen intzidentzia, sentimendu 

horiek eragin ditzaketen faktoreak, pertsona hauek dituzten 

bakardadeari aurre egiteko estrategiak eta politika publikoetatik 

bakardadea jorratzeko esku hartze mota eraginkorrenak aztertu 

nahi dituzten ikerketak. Estatu mailan, zenbait azterlan saiatu dira 

dagoeneko bakardadea zahartzaroan neurtzen, baina emaitzak oso 

desberdinak dira kuantifikaziori dagokionez, seguruenik metodologia 

desberdinak erabili izanaren ondorioz. EAEn, azken urteotan, zenbait 

azterlan egin dira ere, batez ere Gipuzkoan, eta ekarpen handia egin 

diote fenomeno honen kuantifikazio eta karakterizazioari.

Bakardadeekiko hurbilpen kontzeptuala abiapuntu hartuta eta 

nazioarteko joera garrantzitsuenak aipatu ondoren, kapitulu honen 

lehenengo partean analisi bat aurkeztu da, erabilgarri dagoen 

informazioaren araberakoa, bakardade egoerek Gipuzkoan dituzten 

irismenari eta ezaugarriei buruz. 

Estrategia honen eremu geografikoa kontuan hartuta, bildu diren 

datuen gehiengoa Bakardadeak azterlanetik dator, Matia Institutuak 

egin zuena Adinberri Fundazioaren finantzaketarekin eta Gipuzkoako 

55 urtetik gorako pertsonen harreman egoera aztertzen duena. 

Azterlan garrantzitsu honekin batera eta erabilgarri dagoen informazio 

testuinguruan kokatzeko eta osatzeko helburuarekin, jarraian 

adierazitako azterlanak eta iturri estatistikoak ere erabili dira:

 - Barne®-Hartu. Adinekoentzako gizarte inklusibo baterantz. Gipuzkoako 

60 urtetik gorako pertsonen gizarte inklusioari buruzko azterlanaren 

emaitza, Matia Institutuak egina. 

 - Bakardadea adineko pertsonengan: prebalentzia, ezaugarriak eta 

aurre egiteko estrategiak, Javier Yanguasek zuzendua. “La Caixa” 

Fundazioa.

 - Etxebizitzen Etengabeko Inkesta. Estatistika Institutu Nazionala (INE). 

 - Eurofound (2016). Bizi Kalitatearen Inkesta.

 - Europako Osasunari, Zahartzeari eta Erretiroari buruzko Inkesta (The 

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE) 2020..

Bakardadearen kuantifikazioari eta karakterizazioari buruz erabilgarri 

dagoen informazioa aztertu ondoren, Gipuzkoako gizarte eragileak 

bakardadeen arloan garatzen ari diren neurrien eta jarduketen 

analisi bat jaso da, hitzaurrean aipatu den partaidetzako prozesuan 

bildutako informazioaren arabera. 

Azkenik, partaidetza fasean lortutako informazioarekin, eragileek 

planteatu dituzten Hariak Estrategiak kontuan hartu behar dituen 

neurrien inguruko beharren eta erronken analisi laburra egin da. 

Informazio hau EMUN–Euskara eta Berrikuntza Soziala partaidetzako 

prozesuari buruzko memoriatik eratorri da.
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4.2. Gipuzkoako bakardade 
egoeren kuantifikazioa

Lehenago adierazi den moduan, bakarrik bizitzeak ez du esan nahi 

bakardade sentimenduak agertuko direnik eta, alderantziz, bakarrik 

bizi ez diren pertsonak bakarrik sentitzea gerta daiteke. Hala eta guztiz 

ere, bakarrik bizitzea da bakardade sentimenduarekin maizen lotzen 

diren adierazleetako bat, eta faktore iragarle nagusietako bat ere. 

Horregatik, eta bakardade egoerekin zorrozki lotutako adierazleen 

berri eman aurretik, Gipuzkoan bakarrik diren pertsonen bilakaerari eta 

ezaugarriei buruzko zenbait oinarrizko datu bildu dira lehenik.

4.2.1. Egoitza bakardadea: Gipuzkoan 
bakarrik bizi diren pertsonen bilakaera 
eta ezaugarriak
INEren datuen arabera, 2020an, Gipuzkoako etxebizitzen % 26,1 

pertsona bakarrekoak dira eta bertan bizi dira 75.100 pertsona 

inguru, hots, biztanleriaren % 10,6 gutxi gorabehera. Bilakaerari 

dagokionez, 2014 eta 2020 artean, bakarrik bizi diren pertsonen 

kopuruak % 6,2ko areagotzea izan du, biztanleriaren areagotzea 

(% 1,7) baino askoz ere handiagoa dena. Erlatiboki, aldiz, bakarrik 

bizi diren pertsonen pisu espezifikoa biztanleria osoaren % 10,2tik 

(2014) %10,6ra pasa da (2020).
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1. taula. Bakarrik bizi diren pertsonen eta pertsona bakarreko etxebizitzen bilakaera Gipuzkoan. 2014-2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ald. (%) 

Biztanleria

Guztira (milakoak) 696,4 699,6 700,0 701,0 702,1 704,6 708,0 1,7

Bakarrik diren pertsonak 
(milakoak)

70,7 72,1 72,4 73,6 74,4 74,6 75,1 6,2

% 10,2 10,3 10,3 10,5 10,6 10,6 10,6 4,5

Etxebizitzak

Guztira (milakoak) 281,8 283,0 283,1 284,9 286,0 286,0 287,2 1,9

Pertsona bakarrekoak 
(milakoak)

70,7 72,1 72,4 73,6 74,4 74,6 75,1 6,2

% 25,1 25,5 25,6 25,8 26,0 26,1 26,1 4,0

Oinarrizko ezaugarri soziodemografikoei –sexua eta adina– dagokienez, 

aipatu behar da gehiengoa emakumeak direla eta prebalentzia 

handiagoa dela adin handienekoen artean. 

Berez, pertsona bakarreko etxebizitzek emakumezko izaera argia 

dute, izan ere, emakumeak bizi dira Gipuzkoako pertsona bakarreko 

hamar etxebizitza bakoitzeko sei baino gehiagotan (% 61,9). Jarraian 

ageri den taulan ikus daitekeenez emakumezkoen pertsona bakarreko 

etxebizitzak gehiengoa dira 60 urteetatik aurrera. Beheragoko adinetan, 

aldiz, eta zehazki 30 eta 59 urte artean, gizonezkoen pertsona bakarreko 

etxebizitzen portzentajea % 50 baino handixeagoa da.

Ondorioz, genero arrakala garrantzitsua dago pertsona bakarreko 

etxebizitzen osaeran. Emakumeen batez besteko bizi itxaropena 

gizonena baino handiagoa dela alde batera utzita, batez ere 65 

urteetatik gora, emakumeek gizonek baino prebalentzia askoz ere 

handiagoak dituzte bakarrik bizitzeari dagokionez. 65 eta 69 urte 

artean, emakumeen % 18,2 eta gizonen % 11,9 bizi dira bakarrik, 75 eta 

79 urte artean, gizonen % 7,4 eta emakumeen % 25,1 eta, 85 urteetatik 

gora, gizonen % 24,8 eta emakumeen % 38,9.

Iturria: INE. Etxebizitzen Etengabeko Inkesta (ECH).
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2. taula. Gipuzkoan bakarrik bizi diren 20 urtetik gorako pertsonen 
banaketa, sexuaren eta adin tartearen arabera. 2021

Kopurua (milakoak) Biztanleriaren guztizkoaren gainean (%) Banaketa horizontala (%)

Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira

20-24 0,2 0,5 0,7 1,1 3,1 2,1 28,6 71,4 100,0

25-29 0,6 2,9 3,5 3,7 16,7 10,4 17,1 82,9 100,0

30-34 1,7 1,4 3,1 9,9 8,3 9,1 54,8 45,2 100,0

35-39 2 1,9 3,9 9,5 7,6 8,5 51,3 48,7 100,0

40-44 3,1 2,1 5,2 10,6 7,7 9,2 59,6 40,4 100,0

45-49 3,9 2,9 6,8 13,7 11,0 12,4 57,4 42,6 100,0

50-54 2,4 2 4,4 9,1 7,6 8,3 54,5 45,5 100,0

55-59 3,7 3,3 7,1 15,6 12,4 14,1 52,1 46,5 100,0

60-64 2,9 3,8 6,7 11,9 13,9 13,0 43,3 56,7 100,0

65-69 2,5 4,1 6,5 11,9 18,2 14,9 38,5 63,1 100,0

70-74 1,8 5,9 7,7 9,7 29,4 19,9 23,4 76,6 100,0

75-79 0,9 4,3 5,2 7,4 25,1 17,9 17,3 82,7 100,0

80-84 0,6 5,5 6,1 7,5 44,7 29,9 9,8 90,2 100,0

85 edo geh. 2,5 5,8 8,4 24,8 38,9 33,6 29,8 69,0 100,0

Total 28,6 46,5 75,1 10,4 15,7 13,2 38,1 61,9 100,0

Iturria: INE. Etxebizitzen Etengabeko Inkesta (ECH).
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Bilakaeraren ikuspuntutik eta arreta jarrita bakarrik 55 urtetik gorako 

pertsonengan, Gipuzkoan bakarrik bizi diren pertsonen kopurua 

37.600etik 47.700era igaro da, beraz, azken sei urte hauetan, guztira, 

10.100 pertsona gehiago bizi dira bakarrik, hots, % 26,9ko areagotzea. 

Pertsona bakarreko etxebizitzen bolumenaren aldetik hazkunde 

handiena izan duten adin kohorteen artean bereziki aipagarria da 

85 urtetik gorakoena (azken sei urte hautan 3.000 etxebizitzatik 8.400 

etxebizitzara igaro dena).

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ald. (%)

55-59 urte 5,7 6,5 6,4 6,4 5,7 6,2 7,1 % 24,6

60-64 urte 4,4 4,6 5,0 5,1 4,8 6,6 6,7 % 52,3

65-69 urte 6,3 6,4 5,6 5,4 5,8 6,7 6,5 % 3,2

70-74 urte 6,6 5,7 4,6 6,8 7,6 7,4 7,7 % 16,7

75-79 urte 5,3 5,4 6,0 6,1 4,1 3,8 5,2 -% 1,9

80-84 urte 6,3 5,5 6,8 9,6 8,6 6,4 6,1 -% 3,2

85 urte edo 
gehiago

3,0 4,1 5,9 6,8 7,3 7,7 8,4 % 180,0

Kopurua 
(milakoak)

37,6 38,2 40,3 46,2 43,9 44,8 47,7 % 26,9

3. taula. Gipuzkoan bakarrik bizi diren 55 urtetik gorako pertsonen  
bilakaera (milakoak), adin tarteen arabera. 2014-2020

Iturria: INE. Etxebizitzen Etengabeko Inkesta (ECH).
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Bakarrik bizi diren pertsonen nazionalitatearen aldetik, ikus daiteke 

bakarrik bizi diren pertsonen portzentajea askoz ere handiagoa dela 

Espainiako nazionalitatea dutenen artean (% 11,2) atzerritarren artean 

baino (% 3,4). Zalantzarik gabe honen arrazoia da atzerritarrek adin 

tarteen egitura desberdina dela. 2020an, bakarrik bizi ziren 75.100 

pertsonatatik, 73.100 pertsonak Espainiako nazionalitatea zuten eta 

1.900 pertsonak bakarrik atzerrikoa.

Horrez gain, ikus daiteke ere Espainiako nazionalitatea duten pertsonen 

artean bakarrik bizi diren pertsonen portzentajea handiagoa dela 

emakumeen artean, aldiz, atzerritarren artean kontrakoa gertatzen 

da. Atzerriko nazionalitatea duten pertsonen artean, gizonezkoak dira 

pertsona bakarreko etxebizitzen % 57,9. .

4. taula. Gipuzkoan bakarrik bizi diren pertsonen banaketa, sexuaren eta nazionalitatearen arabera. 2020

Kopurua (milakoak) Biztanleriaren guztizkoaren gainean (%) Banaketa horizontala (%)

Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira

Espainiarra 27,5 45,7 73,1 8,7 13,6 11,2 37,6 62,5 100,0

Atzerritarra 1,1 0,8 1,9 3,6 3,1 3,4 57,9 42,1 100,0

Guztira 28,6 46,5 75,1 8,3 12,8 10,6 38,1 61,9 100,0

Iturria: INE. Etxebizitzen Etengabeko Inkesta (ECH).

Pertsona bakarreko etxebizitzen egitura ere aldatu egiten da bakarrik bizi 

diren pertsonen egoera zibila kontuan hartzen bada. Honela, jarraian 

ageri den taulan ikus daitekeenez, gizonen artean talderik handiena 

ezkongabeena da (bakarrik bizi diren pertsona guztien ia erdia izanik), 

aldiz, emakumeen artean, alargunak dira talde handiena (% 44). Berez, 

emakume alargunak Gipuzkoan bakarrik bizi diren pertsonen % 27,6 dira, 

gizon ezkongabeak, % 24,1 eta emakume ezkongabeak, beste % 24,1.
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5. taula. Gipuzkoan bakarrik bizi diren pertsonen banaketa, sexuaren, adinaren eta nazionalitatearen arabera. 2020

Kopurua
(milakoak)

Biztanleriaren guztizkoaren
gainean (%)

Bakarrik bizi den biztanleriaren 
guztizkoaren gainean

Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira

< 65 urte

  Ezkongabea 15,1 14,5 29,6 9,4 9,9 9,7 20,1 19,3 39,4

  Ezkondua 0,9 1,1 2,1 0,9 1,0 1,0 1,2 1,5 2,8

  Alarguna 0,8 1,3 2,1 57,1 24,5 31,3 1,1 1,7 2,8

  Banandua 0,4 0,8 1,2 21,1 21,1 21,1 0,5 1,1 1,6

  Dibortziatua 3,1 3,1 6,2 30,4 33,3 31,8 4,1 4,1 8,3

  Guztira 20,4 20,8 41,2 7,4 7,5 7,5 27,2 27,7 54,9

65+

  Ezkongabea 3,0 3,6 6,6 44,1 57,1 49,6 4,0 4,8 8,8

  Ezkondua 0,8 0,6 1,4 1,5 1,4 1,4 1,1 0,8 1,9

  Alarguna 2,9 19,4 22,3 45,3 59,7 57,2 3,9 25,8 29,7

  Banandua 0,4 1,3 1,7 40,0 61,9 56,7 0,5 1,7 2,3

  Dibortziatua 1,0 0,8 1,8 62,5 50,0 54,5 1,3 1,1 2,4

  Guztira 8,2 25,6 33,8 11,7 29,5 21,6 10,9 34,1 45,0

Guztira

  Ezkongabea 18,1 18,1 36,3 10,8 11,8 11,3 24,1 24,1 48,3

  Ezkondua 1,7 1,8 3,5 1,1 1,2 1,1 2,3 2,4 4,7

  Alarguna 3,7 20,7 24,4 47,4 54,6 53,4 4,9 27,6 32,5

  Banandua 0,8 2,0 2,9 27,6 33,9 33,0 1,1 2,7 3,9

  Dibortziatua 4,2 3,9 8,0 35,6 35,1 34,9 5,6 5,2 10,7

  Guztira 28,6 46,5 75,1 8,3 12,8 10,6 38,1 61,9 100,0

Iturria: INE. Etxebizitzen Etengabeko Inkesta (ECH).
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Azkenik, kontuan hartuta, gorago adierazi den moduan, bakarrik bizitzea 

dela bakardade sentimenduarekin sarrien lotzen den adierazleetako 

bat, garrantzitsua da etorkizuneko joera demografikoak aztertzea. 

INEren proiekzio demografikoen arabera, 2020 eta 2035 urte artean, 

pertsona bakarreko etxebizitzen kopurua % 7,5ean haztea gerta liteke, 

gaur egungo 75.100etik 81.000ra 2035. urterako. Honela, pertsona 

bakarreko etxebizitzak igaroko lirateke etxebizitza guztien % 26,1 izatetik 

% 28 izatera.

2. grafikoa. Pertsona bakar bateko osatutako etxebizitzen bilakaera eta  
etxebizitza hauen portzentajea etxebizitza guztien gainean. 2020-2035

Iturriak: INE. Etxebizitzen Etengabeko Inkesta 2020ko datuetarako; INE. Etxebizitzen proiekzioa. 2020-2035 seriea; gainerako urteetarako.
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4.2.2. Bakardadearen prebalentzia eta 
dimentsioak
 

Bakarrik bizi diren pertsonen kopurua eta ezaugarri nagusiak azaldu 

ondoren, jarraian aztertu da bakardade egoeren pertzepzioari 

buruz erabilgarri dagoen informazioa, Espainia osoan eta, zehazki, 

Gipuzkoan, honen inguruan egin diren ikerketa espezifikoak oinarri 

hartuta. Epigrafe honen analisia egiteko erabili diren hiru azterlanak 

hauek dira:

 • “Bakardadea adineko pertsonengan: prebalentzia, ezaugarriak 

eta aurre egiteko estrategiak”, Javier Yanguasek zuzendua eta 

2020an argitaratua. Azterlan honetan jasotzen dira 2018. urtean 

egindako bakardadeari buruzko inkestaren emaitzak. Inkesta hori 

egin zitzaien Espainian osoan dauden adinekoen zentro propio 

eta hitzartuen sarea osatzen duten 600 zentro baino gehiagotara 

joaten diren 14.832 pertsonei.

 • “Gipuzkoako 55 urtetik gorako pertsonen harreman egoerari 

buruzko azterlana”, Mayte Sanchok koordinatua eta 2020an 

argitaratua. Bakardadearen inguruko azterlan oso baten 

kapitulua da, non zenbait metodologia uztartzen diren. Bertan 

jasotzen dira familia etxebizitzetan bizi diren 55 urtetik gorakoen 

lagin adierazgarri bati (2.050 pertsona) egindako telefono bidezko 

inkesta baten emaitzak. 

 • “Gipuzkoako 60 urtetik gorako pertsonen gizarte inklusioari 

buruzko azterlanaren emaitza”, Matia Institutuko ikerketa taldeak 

egina eta 2021ean argitaratua. Argitalpen honetan aztertzen dira 

1.650 parte hartzaileri egindako ad hoc inkesta baten emaitzen 

arabera garatutako azterlan kuantitatiboaren emaitzak. Kasu 

honetan ikerketaren muina Gipuzkoako adinekoen gizarte 

bazterketaren analisia bada ere, modu osagarrian kontuan 

hartzen dira ere bakardade aitortuaren zenbait adierazle, analisi 

honetarako interesgarritzat jo direnak. 

Aipatu diren azterlanetako lehenengoari dagokionez eta, zehazki, 

adinekoen arteko bakardade egoeren prebalentzia orokorra 

zehaztearen aldetik46, La Caixak finantzatutako eta Javier Yanguasek 

zuzendutako azterketaren arabera, gizarte eta aisialdi zentroak 

erabiltzen dituzten 65 urtetik gorako ia 15.000 pertsonak osatutako 

laginean, ia % 70ek nolabaiteko bakardade sentimenduak zituzten 

(% 68,4). Hala eta guztiz ere, jarraian ageri den grafikoan ikus 

daitekeenez, % 53,7k neurriko bakardadea aitortu zuen, % 10,3k 

bakardade larria eta % 4,5ek bakardade oso larria, De Jong Gierveld 

Eskalan jasotako puntuazioen arabera.

46 Bakardadea neurtzeko De Jong Gierveld (1987) Eskala erabili zen. 

Informazio gehiago: Yanguas, J. (zuz.), La soledad en las personas mayores: 

prevalencia, características y estrategias de afrontamiento. Bartzelona, 

Fundación “La Caixa”, 2020, 19. orr. 

https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1477443/soledad-personas-mayores.pdf
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1477443/soledad-personas-mayores.pdf
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3. grafikoa. Bakardadearen banaketa La Caixaren azterlanean 
parte hartu duten 65 urtetik gorakoen artean. Espainia 2019

Iturria: Observatorio Social de la Fundación “La Caixa”. Yanguas, J. (zuz.), La 
soledad en las personas mayores: prevalencia, características y estrategias de 
afrontamiento. Bartzelona, Fundación “La Caixa”, 2020 

Bakardadearen prebalentziaz gain, La Caixaren azterlanak 

interes handiko informazioa eskaintzen du ere dimentsio 

sozialak eta emozionalak bakardadean duten intzidentziari 

buruz47. Bildutako informazioa oinarri hartuta, azterlanak 

oso maila antzekoak aurkitu zituen bi dimentsioetan eta 

zenbait genero desberdintasun. Azken hauen arabera, 

badirudi bakardade emozionala apur bat handiagoa dela 

emakumeengan gizonengan baino eta, aldiz, bakardade 

soziala apur bat handiagoa dela gizonengan48.

47 Bakardadea aztertzeko De Jong Gierveld galdetegiko elementu 

zehatzak erabili dira. Bakardadea neurtzeko bi kontzeptu erabiltzen 

dira: bakardade soziala, talde baten kide izateko sentimenduarekin 

zerikusia duena, eta bakardade emozionala, samin sentimenduak 

eta harreman esanguratsuen falta aztertzen dituena. Horren arabera 

zehazten da pertsonaren guztizko bakardadea.

48 Bakardadeak emakumeengan eta gizonengan dituen ezaugarri 

desberdinei dagokienez, La Caixaren azterlanak interes handiko 

emaitzak eskaintzen ditu. Azterlanak ondorioztatu du gizonen 

bakardadearen ezaugarri nagusia dela konfiantzazko (laguntza) 

eta hurbiltasun emozionaleko (konfiantzazko pertsonen falta) 

harremanen gabezian oinarritutako harreman defizita, eta baita 

harremanak ezartzeko pertsonak (konexio sozialak) faltan sentitzea 

ere; aldiz, emakumeen kasuan, aurreko guztiarekin batera, 

hutsune sentimendua agertzen da ere, bakardadearen funtsezko 

espezifikotasun moduan.

https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1477443/soledad-personas-mayores.pdf
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1477443/soledad-personas-mayores.pdf
https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1477443/soledad-personas-mayores.pdf
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4. grafikoa. Bakardadearen (larriaren) prebalentzia eta 
dimentsio guztiak La Caixaren azterlanean parte hartu duten 
65 urtetik gorakoen artean. Espainia 2019

Gipuzkoan egindako beste lan batzuek bakardadearen 

prebalentzia maila apur bat baxuagoan kokatzen dute, La 

Caixaren azterlanak bakardade larriari esleitzen dionarekin 

alderatuta. Zentzu horretan, Matia Institutuak egindako eta 

Adinberri Fundazioak sustatutako Bakardadeak: explorando 

soledades en las personas que envejecen en Gipuzkoa 

azterlanak argitzen du bakardade aitortuak, hau da, bakarrik 

sentitzearen maiztasunaren inguruko galderari emandako 

“beti” edo “ia beti” erantzunen bidez identifikatzen dena, 

bakarrik eragiten diela Gipuzkoako 55 urtetik gorako 

pertsonen % 5,5i. Adierazle horrekin batera (bakardade 

aitortua), Bakardadeak azterlanak bakardadearekiko beste 

hurbilpen bat eskaintzen du ere, “bakardade pribatuaren” 

neurketaren araberakoa. Azken bakardade mota horrek 

barne ditu bakardadea esplizitatzen ez den egoerak. Kasu 

hauetan, bakardadea erantzun jakinetatik ondorioztatzen 

da eta horrela identifikatzen dira ezkutuko bakardade 

egoerak edo, gutxienez, esplizituki adierazi ez direnak49. 

Datu hau 55 urtetik gorakoen %29,5era iritsiko litzateke.

49 Azterlanak, bakardade pribatua edo zeharkako bakardadea 

kalkulatzeko, neurketa agregatuen eskala bat erabiltzen du, kasu 

honetan, De Jong Gierveld eskala, 11 elementu barne dituena. 

Bakardade aitorturako eta bakardade pribaturako lortu diren 

emaitzak zeharo desberdinak dira. Bi neurketa hauen arteko aldearen 

arrazoia izan daiteke, neurri batean, bakardadeak dakarren estigma.

Iturria: Observatorio Social de la Fundación “La Caixa”. Yanguas, J. (zuz.), La 
soledad en las personas mayores: prevalencia, características y estrategias de 
afrontamiento. Bartzelona, Fundación “La Caixa”, 2020.
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Termino absolutuetan, 55 urtetik gorako pertsonen lagin 

bateko adinekoei zuzenki galdetu zitzaienean beti edo ia 

beti bakarrik sentitzen al diren, 55 urtetik gorako ia 15.000 

pertsonak adierazi zuten bakardadea zuzeneko moduan. 

Bakardadea % 29,5era igotzen denez zeharkako neurketa 

sistema bat erabiltzean, bakardadeak, kasu honetan, 55 

urtetik gorako 75.000 pertsonari eragingo lieke.

Arreta bakardade aitortuan jarriz gero, ikus daiteke 

prebalentzia handiagoa dela emakumeen artean (% 7) 

gizonen artean baino (% 3,7)50,51 eta argi eta garbi areagotuz 

doala adinak aurrera egin ahala, % 9ra iritsi arte 80 urtetik 

gorako pertsonen artean.

50 Emaitza hauen argitan, esan al daiteke desberdintasun esanguratsuak 

daudela antzemandako bakardadean generoaren arabera? 

Bakardadeak azterlanarekin bat etorriz, beste ikerketa askok ondorioztatu 

dute emakumeek gizonek baino gehiago sufritzen dutela bakardadea, 

adina edozein izanda ere (Pinquart eta Sörensen, 2001; ikus ere 

Nikolaisen eta Thorsen, 2014; ONS, 2018). Oro har, azterketa hauetan 

ikusi da emakumeak gizarte sare zabalago eta aktiboago bat garatzeko 

sozializatzen diren arren, bakardadearen aurrean babes potentziala 

eskaini ahal diena (Okun eta Keith, 1998), argi dago ere gizonek baino 

luzaroago bizitzeko joera dutela eta, ondorioz, alargun gelditzeko edo 

osasun egoera okerragoa izateko aukera handiagoak dituztela. Hala 

ere, emaitzak ez dira eztabaidaezinak, izan ere, beste ikerketa batzuek 

–esaterako, gai honi buruzko duela gutxiko meta-azterketa batek (Maes, 

5. grafikoa. Bakardadearen prebalentzia 55 urtetik gorakoen 
artean, Bakardadeak azterlanaren arabera. Gipuzkoa 2019

Iturria: Sancho, M. (coord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020..

Qualter, Vanhalst, Van den Noortgate eta Goossens, 2019)– ez dute genero desberdintasunik 

aurkitu bakardadean.

Nolanahi ere, bakardadearen inguruko genero desberdintasunak aurkitu dituzten ikerketen 

kasuan, baliteke alde horien azalpena izatea zein mailatan dauden prest gizon eta 

emakumeak bakardadearen berri emateko. Berez, egiaztatu egin da gizonek emakumeek 

baino joera txikiagoa dutela bakarrik sentitzen direla aitortzeko (Borys eta Perlman, 1985) eta 

bakarrik sentitzen diren gizonek sentimendu hori bera adierazten duten emakumeek baino 

estigmatizazio handiagoa sufritzen dutela (Lau eta Gruen, 1992). Hala ere, estigma hori kultura 

bakoitzeko atributu espezifikoa da, beraz, baliteke bakardadearen aitorpenean agertzen 

diren genero desberdintasunak kultura batetik bestera aldatzea. Era berean, bakardadea 

zahartzaroarekin lotu ohi denez, badirudi estigma txikiagoa ekarriko lukeela ere bakardadea 

zahartzaroan aitortzeak, hartara generoaren, adinaren eta kulturaren arteko interakzio 

posiblea sortuz.
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Bakardadeak azterlanean aditzera ematen da ere sexuen 

araberako aldeak txikiagoak direla 80 urteetatik aurrera. 

Honela, 55 eta 80 urte artean emakumeen bakardade 

aitortuaren prebalentzia gizonen arteko prebalentziaren 

bikoitza izan arren, 80 urteetatik aurrera, tasak askoz ere 

antzekoagoak dira.

51 Manuela Barreto, Christina Victor, Claudia Hammond, Alice 

Eccles, Matt T. Richins, Pamela Qualter (2021) “Loneliness around 

the world: Age, gender, and cultural differences in loneliness”, 

Personality and Individual Differences, 169. liburukia..

6. grafikoa. Bakardade aitortuaren prebalentzia 55 
urtetik gorakoen artean, sexuaren eta adinaren arabera. 
Bakardadeak azterlana. Gipuzkoa 2019

Iturria: Sancho, M. (coord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920302555
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886920302555
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Barne® Hartu azterlanaren helburu espezifikoa 

bakardadearen analisia ez izan arren, ikerketa horrek 

arreta jartzen baitu modu orokorragoan Gipuzkoako 

60 urtetik gorakoen gizarte bazterketa egoeretan, 

Matia Institutuak egindako ikerketak datu interesgarriak 

eskaintzen ditu bakardadearen bi dimentsioen inguruan52 

eta ondorioztatzen du bakardade emozional larriak 

Gipuzkoako 60 urtetik gorakoen % 3,6ri eragiten diela, 

bakardade sozial larriak biztanleriaren % 6,4ri eragiten dion 

bitartean.

52 Azterlanean zehazten denez, bakardadea neurtzeko Jong 

Gierveld bakardadearen eskala laburbildua erabili zen (De Jong, 

Buz eta Prieto, 2012; Ayala et al., 2012). Eskala horrek sei galdera 

planteatzen ditu hiru erantzun kategoriarekin (1: ez; 2: gehiago 

edo gutxiago; eta 3: bai) eta, ondoren, modu dikotomikoan 

(0 edo 1) birkodetzen da. Elementuetako hiru bakardade 

emozionalaren azpieskalatik datoz eta beste hiruak, bakardade 

sozialaren azpieskalatik. Guztizko eskalak bakardade sentimendu 

handiagoa adierazten du puntuazio altuekin (0tik 6ra).

7. grafikoa. Bakardade aitortuaren prebalentzia 55 
urtetik gorakoen artean, adinaren eta sexuaren arabera. 
Bakardadeak azterlana. Gipuzkoa 2019

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020.
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Jarraian ageri den grafikoan ikusten denez, azterlan honen 

arabera, bakardade emozionalak gehiago eragiten die 

60 urtetik gorako emakumeei (% 4,6) adin bereko gizonei 

(% 2,3) baino. Eta, alderantziz, bakardade soziala apur bat 

handiagoa da gizonen artean (% 7,7) emakumeen artean 

baino (% 5,4). Kasu honetan, adinaren aldetik, bakardade 

sozialaren portzentaje handiagoak erregistratu dira, 

bakardade emozionalaren aldean, adin tarte guztietan, 

80 urtetik gorakoen artean izan ezik, zifra bera izan baitute 

(% 6,9). Adin tarte hori da, bestalde, bakardadearen bi 

dimentsioen eragin handiena sufritzen duena. 

8. grafikoa. Bakardadearen (handiaren) prebalentzia eta 
dimentsioak 60 urtetik gorakoen artean, sexuaren arabera. 
Barne®-Hartu. Gipuzkoa 2020

Iturria: Marsillas, S., et al., Barne®-Hartu. Adinekoentzako gizarte inklusibo baterantz. 
Gipuzkoako 60 urtetik gorako pertsonen gizarte inklusioari buruzko azterlanaren 
emaitza. Donostia-San Sebastián, Matia Instituto, 2021, 154. orr.
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4.3. Gipuzkoan bakardadean dauden pertsonen  
eta bakardade egoeren karakterizazioa

4.3.1. Oinarrizko ezaugarri 
soziodemografikoak
 

Bakardade egoera aitortuan dauden pertsonen ezaugarriak 

modu xehatuagoan aztertu ahal izateko, gorago aipatu den 

Bakardadeak azterlanak 55 urtetik gorako pertsonen lagin bati53 

aplikatu zion bakardadearen prebalentzia zenbatesteko eta 

bakardadea aitortzen duten pertsonen ezaugarriak ezagutzeko 

tresna bat. Jarraian ageri den taulan bildu dira kolektibo horren 

ezaugarri soziodemografikoak, alde batetik, bakarrik sentitzen 

diren pertsonen profila definitzeko eta, bestetik, egoera horretan 

ez daudenekin dituzten aldeak ezagutzeko.

53 Berez eta bakarrik sentitzen diren pertsonen kopuru nahikoa izateko 

helburuarekin, bi lagin independente diseinatu ziren: 55 urtetik gorakoen 

hasierako lagin bat, 850 pertsonarekin eta 25 minutu inguruko galdetegi “oso” 

batekin, bakardadea sentitu ala ez; eta adin bereko bigarren lagin bat, 1.100 

pertsonarekin eta 10 minutu inguruko galdetegi “labur” batekin (bakardade 

pertzepzioa duten pertsonen “screening” baten antzekoa). Bigarren lagin 

horretan, bakardadean identifikatu ziren pertsonei galdetegi osoa egin 

zitzaien. Jarraian aztertu diren emaitzak galdetegi osoari erantzun zioten 

pertsona guztietatik (N=894) lortutako datuetan oinarrituta daude, horietako 

95ek bakardadea aitortu zutelarik.
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Taula 6. 55 urteko eta gehiagoko pertsonen banaketa, bakardade-esperientziaren arabera, hainbat ezaugarri soziode-
mografikoren arabera. Bakardadeak ikerketa. Gipuzkoa 2019. Ehuneko bertikalak (%)”

Bakardade aitortua

Bakardadea Bakardaderik ez Guztira

Sexua

Gizonak 29,5 44,6 43,1

Emakumeak 70,5 55,4 57,0

Adina

55-64 urte 29,5 38,8 37,8

65-79 urte 46,3 43,7 44,0

80 urte eta gehiago 24,2 17,5 18,2

Egoera zibila

Ezkongabea 20,0 12,1 13,0

Ezkondua-elkarrekin 
bizitzen

18,9 62,7 58,1

Banandua-
dibortziatua

12,6 3,5 4,5

Alarguna 48,4 21,5 24,4

Erantzunik gabe 0,0 0,1 0,1

Bizitokia

20.000tik behera 17,9 21,9 21,5

20.000 eta 50.000 
artean

32,6 26,2 26,8

50.000 baino gehiago 25,3 26,3 26,2

Donostia 24,2 25,7 25,5

Bakardade aitortua

Bakardadea Bakardaderik ez Guztira

Ikasketa maila

Ikasketarik gabe 22,1 13,6 14,5

Lehen mailakoak 43,2 33,3 34,3

Bigarren eta goi 
mailakoak

34,7 51,8 50,0

Erantzunik gabe 0,0 1,3 1,1

Zailtasun 
ekonomikoen 
pertzepzioa

Bai 31,6 18,6 20,0

Ez 62,1 75,2 73,8

Erantzunik gabe 6,3 6,1 6,2

Kop. guztira 95 799 894

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades 
entre las personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San 
Sebastián, Fundación Matia Instituto Gerontológico, 2020.
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Taulan ikus daitezkeen emaitzek agerian uzten dute, lehenik, 

emakumeak direla bakardade egoera bat aitortzen duten 

pertsona guztien % 70. Hori lagin osoan duten pisu espezifikoa baino 

portzentaje handiagoa da eta gorago adierazi den bakardade 

aitortuaren prebalentzia tasa handiagoekin du zerikusia. Era 

berean, 80 urtetik gorakoen ia % 25 bakardade aitortuaren egoeran 

dago, aztertu den laginean dagokien portzentajearen gainetik. 

Halaber, ia % 50 emakume alargunak dira, kasu honetan ere argi 

eta garbi gaindituz aztertu den lagineko portzentajea. Bestalde, 

pentsa daiteke ere ikasketa maila bakardadearen prebalentzia 

handiago batekin lotzen dela, behintzat kontuan hartzen bada 

ikasketarik gabeko edo lehen mailako ikasketak dituzten pertsonak 

bakardade aitortuaren egoeran dauden pertsona guztien % 66 

direla, aztertutako laginean % 50 izan arren.

Maila ekonomikoa ere –kasu honetan zailtasun ekonomikoak 

izatearen pertzepzioaren arabera neurtzen dena– lotu daiteke, 

azterlan honen arabera, bakardadearen pertzepzioarekin. Bakarrik 

sentitzen diren pertsonen % 62k arazo ekonomikorik ez duela esan 

arren, portzentaje hori bakarrik sentitzen ez direnena baino apur 

bat txikiagoa da, beraz, nolabaiteko erlazioa egongo litzateke 

bakardade sentimenduen eta diru sarrera txikien artean.

Laburbilduz, datuek azaleratzen dute bakardadea aitortzen duten 

pertsonen artean argi eta garbi gehiegizko ordezkaritza dutela 

emakumeek, adin handieneko pertsonek, alargun eta dibortziatuek, 

ikasketarik gabeko edo lehen mailako ikasketak dituzten pertsonek 

eta, baita ere, zailtasun ekonomikoak dituzten pertsonek, hau 

da, kolektibo hauen pisu erlatiboa egoera horretan ez dauden 

pertsonena baino nabarmenki handiagoa da. 

4.3.2. Bizikidetza moduak, gizarte 
sareak eta gizarte eginkizuna

Lehenago adierazi den moduan, pertsonen bizitokia den etxebizitza 

motak, bai eta pertsonen gizarte ehunak eta familia sareak ere, 

lotura argia dute bakardade sentimenduekin. Zehazki, bakarrik 

bizitzeak bakardade aitortuan inpaktu nabarmena duela dirudi: 

bakarrik sentitzen direla aitortzen duten pertsonen % 60 bakarrik bizi 

dira, bakarrik sentitzen ez direnen % 23,4ren aldean.
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7. taula. 55 urtetik gorako pertsonen banaketa 
bakardade aitortuaren arabera, etxebizitza mota 
eta familia sarea kontuan hartuta. Bakardadeak 
azterlana. Gipuzkoa 2019
(Portzentaje bertikalak)

Bakardade aitortua

Bakardadea Bakardaderik ez Guztira

Etxebizitza mota

Pertsona bakarreko etxebizitzak 60,0 23,4 27,3

Bi pertsonako etxebizitzak 30,5 48,7 46,7

Hiru pertsonako etxebizitzak 7,4 16,1 15,2

Lau pertsonako etxebizitzak edo 
handiagoak

2,1 11.6 10,6

Erantzunik gabe 0,0 0,5 0,4

Familia sareak

Aita bizi da 1,1 6,9 6,3

Ama bizi da 14,7 19,0 18,6

Nebak edo anaiak ditu 68,4 65,1 65,4

Ahizpa edo arrebak ditu 63,2 68,7 68,1

Semeak ditu 54,7 59,9 59,4

Alabak ditu 47,4 59,4 58,2

Bilobak ditu 53,7 52,6 52,7

Senideekiko distantzia (minututan)

Aitaren/amaren etxera 21,3 25,1 24,8

Anai-arrebaren etxera 40,6 39,0 39,2

Seme-alabaren etxera 17,3 23,0 22,4

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando 
soledades entre las personas que envejecen en Gipuzkoa. 
Donostia-San Sebastián, Fundación Matia Instituto 
Gerontológico, 2020.

Bakarrik bizi diren pertsonek bakardadea norbaitekin 

bizi diren pertsonek baino sarriago nabaritzen duten 

arren, kontuan hartu beharreko faktore garrantzitsua da 

egoera hori aukera pertsonal baten emaitza den edo 

halabeharrezko egoera baten emaitza den. Inkestaren 

emaitzen arabera, bakarrik bizi diren pertsonen % 80 

pertsona bakarreko etxebizitzetan bizi dira beste 

erremediorik ez dutelako, egoera horretan bertan bakarrik 

sentitzen ez direnen % 37,6ren aldean. Bakarrik sentitzen 

diren pertsonen % 14 bakarrik bizi dira horrela nahiago 

dutelako. 
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Beste era batera esanda, nahi gabeko bakardadean 

bizitzeak oso modu argian areagotzen du bakardade 

aitortua; honela, bakarrik bizi diren eta egoera hori 

aukeratu ez dutenen artean, bakardade sentimenduak lau 

aldiz handiagoak dira bakarrik bizitzea aukeratu dutenekin 

alderatuta.

Familia sareei dagokienez (7), eta nolabaiteko lotura 

esanguratsua ezartzea zaila izan arren (bakardadea 

aitortzen duten pertsonen laginaren tamaina mugatua 

dela eta), bakardadearen presentzia handiagoari 

dagokionez aurkitu diren alde aipagarrienak dira alabarik 

ez duten pertsonei eragiten dietenak (bakardadea 

aitortzen dutenen % 52,6 eta aitortzen ez dutenen % 40,6)..

9. grafikoa. Bakarrik bizi diren 55 urtetik gorakoen banaketa 
bakardade aitortuaren arabera, bizikidetza modu hori aukeratua 
den ala ez kontuan hartuta. Bakardadeak azterlana. Gipuzkoa 2019

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020.
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Kapital komunitarioari dagokionez (10), zenbait erlazio ikusi 

dira bakardade aitortuaren eta, esaterako, auzo bateko, 

bizitegi multzo bateko edo auzokoen komunitate bateko 

kide izatearen sentimenduaren artean. Bakarrik sentitzen ez 

diren pertsonen artean ohikoagoa da komunitateko kide 

sentitzea neurri handi edo oso handi batean, aldiz, bakarrik 

sentitzen diren pertsonen artean, askoz ere handiagoa da 

komunitatean gutxi edo batere ez integratuta sentitzen 

direnen portzentajea.

Emaitza hauekin batera, Bakardadeak azterlanean, Lubben 

gizarte sarearen (Lubben et al., 2006) eskalaren emaitzak 

aurkezten dira ere. Eskala hori erabiltzen da senideekin 

eta lagunekin dagoen kontaktua neurtzeko eta, horren 

arabera, integrazio sozialaren maila ezartzeko. 55 urtetik 

gorako 894 pertsonek osatutako laginari aplikatutako 

emaitza globalek adierazten dute isolamendu sozialaren 

prebalentzia lagin osoaren % 27koa dela eta, agerikoa 

denez, bakarrik sentitzen direla aitortzen duten pertsonek 

(% 47,4) bakarrik sentitzen ez direnek (% 24,5) baino 

isolamendu sozialaren prebalentzia nabarmen handiagoa 

dutela.

10. grafikoa. 55 urtetik gorakoen banaketa bakardade aitortuaren 
arabera, auzoko, bizitegi multzoko edo auzokoen komunitateko 
kide izatearen sentimendua kontuan hartuta. Bakardadeak 
azterlana. Gipuzkoa 2019

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020.
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Bakardadeak lanean, alde esanguratsuak aurkitu ziren ere 

gai honen inguruan generoaren eta adinaren arabera. 

Alde batetik, emakumeek gizonek baino isolamendu 

sozialaren portzentaje handiagoak lortu zituzten neurketa 

guztietan, desberdintasun nabarienak lagunekin lotutako 

dimentsiokoak izanda (emakumeen % 44,9 sozialki 

isolatuak, gizonen % 33,9ren aldean). Adinari dagokionez, 

80 urtetik gorako pertsonek gainerakoek baino isolamendu 

sozial handiagoa izan zuten dimentsio globalean.

11. grafikoa. Isolamendu sozialaren prebalentzia (Lubben 
gizarte sarearen eskala) 55 urtetik gorakoen artean, bakardade 
aitortuaren arabera. Bakardadeak azterlana. Gipuzkoa 2019

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020.
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Bakardadeak azterlanak bakardade aitortuaren emaitzak 

aurkezten ditu ere pertsonek duten euren gizarte eta 

familia ingurunearekiko eginkizunaren pertzepzioaren 

arabera. Beheko grafikoak islatzen duenez, oro har, 

bakarrik sentitzen diren pertsonek zentzu horretan eginkizun 

garrantzitsua dutela sentitzeko joera txikiagoa dute eta, 

zehazki, aipagarria da gainerakoen bizitzan eginkizun 

garrantzitsurik ez dutelako sentimendua (% 26,8). Kasu 

honetan, emakumeak dira beren harremanen bizitzan 

garrantzitsuak izatearen pertzepzioa sarriago adierazten 

dutenak, gizonekin alderatuta, eta adinari dagokionez, 

gazteenek izaten dute sarriago pertzepzio hori zaharrenek 

baino.

12. grafikoa. Zenbait gizarte eginkizun dituzten 55 urtetik 
gorakoen portzentajea, bakardade aitortuaren arabera. 
Bakardadeak azterlana. Gipuzkoa 2019

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020.

Ez die laguntzen ingurukoei, 
familiari, lagunei, bizilagunei

Orohar, ez da baliagarri 
sentitzen inguruan dituen 

pertsonentzat

Oro har, ez du sentitzen 
paper garrantzitsua duela 
inguruko pertsonen bizitzan
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4.3.3. Osasun egoera 
eta eguneroko bizitzako 
jardueretarako mugak 

Osasunaren narriadura bakardade sentimenduarekin 

argi eta garbi lotuta dagoen faktorea da eta, beraz, 

arrisku faktorea. Jarraian ageri den taulan ikus daitekeen 

moduan, bakarrik sentitzen diren pertsonen artean, osasun 

egoera hala moduzkoa, txarra edo oso txarra adierazten 

dutenen proportzioa (% 59) bakarrik sentitzen ez direnena 

(% 26,8) baino askoz handiagoa da. 

Azkenik, bildutako informazioaren arabera, berretsi 

daiteke ere eguneroko bizitzako jarduerak egiteko 

mugak bakardadearen arrisku faktore argia direla. 

Bakarrik sentitzen direla aitortzen duten pertsonen artean, 

eguneroko bizitzako jarduerak egiteko nolabaiteko mugak 

edo muga larriak adierazten dituztenak gehiago dira 

bakarrik sentitzen ez direnen artean baino. Azken hauen 

artean, muga larriak dituztenen proportzioa % 4,8koa da, 

aldiz, bakardadea aitortzen dutenen artean, % 14,7ra 

igotzen da.
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Bakardade aitortua

Bakardadea Bakardaderik ez Guztira

Norberaren osasunaren pertzepzioa

Oso onak 5,3 17,3 16,0

Onak 35,8 55,7 53,6

Hala moduzkoa 41,1 21,2 23,3

Txarra 13,7 4,1 5,1

Oso txarra 4,2 1,5 1,8

Gaixotasun kroniko nagusiak

Ikusmen galera 48,4 43,4 44,0

Entzumen galera 29,5 23,9 24,5

Hortzeria/ahoko arazoak 30,5 21,9 22,8

Obesitatea 15,8 14,6 14,8

Memoria arazoak 24,2 10,4 11,9

Bihotz gutxiegitasuna 17,9 10,6 11,4

Zorabioak 18,9 8,9 10,0

Inkontinentzia 16,8 8,8 9,6

Erorialdi errepikatuak 16,8 7,5 8,5

Neke kronikoa 11,6 5,1 5,8

Iktusa 2,1 3,4 3,2

EPOC 0,0 1,8 1,6

Parkinsona 2,1 0,4 0,6

Eguneroko bizitzako jardueretarako 
mugen maila

Larriki mugatua 14,7 4,8 5,8

Mugatua baina ez larriki 32,6 21,5 22,7

Inolako mugarik gabea 52,6 72,3 70,2

Kop. guztira 95 799 894

8. taula. 55 urtetik gorako pertsonen banaketa 
bakardade aitortuaren arabera, norberaren 
osasunaren pertzepzioa, gaixotasun jakinak 
eta eguneroko bizitzako jardueretarako mugen 
maila kontuan hartuta. Bakardadeak azterlana. 
Gipuzkoa 2019 (Portzentaje bertikalak)

Iturria: Sancho, M. (coord.), et al., Bakardadeak. Explorando 
soledades entre las personas que envejecen en Gipuzkoa. 
Donostia-San Sebastián, Fundación Matia Instituto 
Gerontológico, 2020.
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4.3.4. Bizitzarekiko 
gogobetetasuna eta ongizatea 

Nolabaiteko loturarik al dago bakardade aitortuaren eta 

bizitzarekiko gogobetetze mailaren artean? Bakardadeak 

azterlanak bildutako informazioaren arabera, bi elementu 

hauen arteko erlazioa argia da. Bakarrik sentitzen ez diren 

55 urtetik gorakoen % 60k bizitzarekiko gogobetetze maila 

altua adierazten duen bitartean, proportzio hori % 25,3ra 

murrizten da bakarrik sentitzen diren pertsonen artean. 

Aldiz, bizitzarekiko gogobetetze maila baxua adierazten du 

bakarrik sentitzen direla aitortzen dutenen % 15ek, bakarrik 

sentitzen ez direnen % 2,8ren aldean.

9. taula. 55 urtetik gorako pertsonen banaketa bakardade 
aitortuaren arabera, bizitzarekiko gogobetetze maila eta 
ongizatea kontuan hartuta. Bakardadeak azterlana. Gipuzkoa 
2019 (Portzentaje bertikalak)

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020.

Bakardade aitortua

Bakardadea Bakardaderik ez Guztira

Bizitzarekiko gogobetetasunaren 
eskala

Altua (8-10) 25,3 58,8 53,3

Bitartekoa (5-7) 54,7 35,3 37,4

Baxua (0-4) 14,7 2,8 4,0

Azken bi asteetako sentimenduak

Ongizate txikiagoa % (% 0-51) 62,0 24,5 29,0

Ongizate handiagoa % (% 52 eta 
gehiago)

38,0 75,5 71,0

Kop. guztira 95 799 894
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13. grafikoa. 55 urtetik gorako pertsonen banaketa bakardade 
aitortuaren arabera, bizitzarekiko gogobetetze maila kontuan 
hartuta. Bakardadeak azterlana. Gipuzkoa 2019

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020.
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Bakardade aitortua

Bakardadea
Bakardaderik 

ez
Guztira

Etxebizitza-mota

Eraikin kolektiboa (pisua) 84,2 79,9 80,3

Familia bakarreko etxea (isolatua, atxikia) 15,8 20,5 19,7

Familia bakarreko etxe mota N=176

Eremu urbanizatua (auzokoekin inguruan) 40,0 65,8 63,6

Baserri isolatua 60,0 34,2 36,4

Igogailua

Bai 72,5 80,0 79,2

Ez 27,5 20,0 20,8

Etxetik ateratzeko oztopoak

Asko 4,2 2,5 2,7

Nahikoa 7,4 3,0 3,5

Gutxi 8,4 3,9 4,4

Bat ere ez 80,0 90,6 89,5

Kop. guztira 95 799 894

4.3.5. Etxebizitza, ingurunea eta 
irisgarritasuna 

Etxebizitzaren egoerarekin eta irisgarritasunarekin 

lotutako zenbait alderdik nahiko harreman argia dute 

bakardadearen pertzepzioarekin. Zentzu horretan, bakarrik 

sentitzen direla adierazten duten pertsonen artean, 

garrantzitsua da azpimarratzea gehiegizko ordezkaritza 

dutela familia bakarreko etxebizitza batean eta inolako 

auzokorik gabe (baserri isolatua) bizi direnek, bakarrik 

sentitzen ez diren horien aldean (10).

Alde interesgarriak antzematen dira ere igogailua izateari 

eta oztopo arkitektonikoak izateari buruz ere. Hala ere, alde 

hauek txikiak dira eta ez dira esanguratsuak estatistikaren 

ikuspuntutik.

Iturria: Sancho, M. (coord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020..

10. Taula. 55 urtetik gorako pertsonen banaketa bakardade 
aitortuaren arabera, etxebizitza mota eta etxebizitzaren 
irisgarritasuna kontuan hartuta. Bakardadeak azterlana. 
Gipuzkoa
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4.3.6. IKTen erabilera eta eten 
digitala 

Bakardadeak azterlanak, dagoeneko aipatu direnekin 

batera, bestelako faktoreak ere aztertzen ditu, 55 urtetik 

gorakoen bakardadearen pertzepzioan eragina izan 

dezaketenak. Besteak beste, aipagarria da informazioaren 

eta komunikazioaren teknologien erabilera, gaur egun 

ekarpen oso handia egiten baitute konexio sozialerako 

aukera berriak sortu eta garatzeko orduan.

Zentzu horretan, eten digitala gizarte bazterketarako 

faktorea izan daiteke eta eragina izan dezake bakardade 

sentimenduengan. Jarraian ageri den taulan ikusten denez, 

bakarrik sentitzen direla aitortzen duten 55 urtetik gorakoen 

artean, Interneterako sarbidea izatea bakarrik sentitzen ez 

direnen artean baino ezohikoagoa da, beraz, aplikazioen 

erabilera ere txikiagoa da (esaterako, WhatsApp) bakarrik 

sentitzen direnen artean. Bakarrik sentitzen direla aitortzen 

dutenen % 49,5ek Interneterako sarbidea du, aldiz, bakarrik 

sentitzen ez direnen artean, proportzioa ia % 70ekoa da. 

Bakardade aitortua

Bakardadea Bakardaderik ez Guztira

Interneterako sarbidea    

Bai 49,5 69,3 67,2

Ez 50,5 30,7 32,8

Erabilera maiztasuna 
Oinarria: Internet dute N=601
Egunero 76,6 73,6 73,9

Gutxienez astean behin 6,4 9,7 9,5

Gutxienez 15 egunean behin 2,1 2,7 2,7

Gutxienez hilabetean behin 0,0 2,9 2,7

Maiztasun txikiagoa 14,9 11,0 11,3

Gizarte sareen erabilera 
Oinarria: Interneta dute N=601
Skype erabiltzea

Erabiltzen dute 4,3 9,7 9,3

Ez dute erabiltzen/ezagutzen 95,7 90,3 90,6

WhatsApp erabiltzea

Erabiltzen dute 89,4 87,4 87,5

Ez dute erabiltzen/ezagutzen 10,6 12,6 12,5

Kop. guztira 95 799 894

11. Taula. 55 urteko eta gehiagoko pertsonen banaketa, IKTen 
erabileraren arabera. Bakardadeak estudioa. Gipuzkoa 2019 
(Ehuneko bertikalak)

Iturria: Sancho, M. (koord.), et al., Bakardadeak. Explorando soledades entre las 
personas que envejecen en Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia 
Instituto Gerontológico, 2020..
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4.4. Bakardadea Gipuzkoan  
ikuspuntu alderatu batetik

Ikuspuntu alderatu batetik, 2019. urtean Bakardadeak 

azterlanak Gipuzkoarako lortu zituen bakardade 

aitortuaren inguruko emaitzak (% 5,5 55 urtetik gorakoen 

artean) ez dira nabarmenki desberdinak beste azterlan 

batzuek Espainia osorako lortutako emaitzekiko (% 5,3 65 

urtetik gorakoen artean). Hala ere, nazioarteko mailan 

argi eta garbi ikusten dena da bakardade sentimendua 

oso aldakorra dela adinekoen artean, beraz, horrek esan 

nahi du izaera kultural handiko dimentsioa dela. Honela, 

Europar Batasuneko herrialdeak kontuan hartuta, 65 urtetik 

gorakoen arteko bakardadearen prebalentzia % 1,7tik 

(Suedian) % 17,6ra (Errumanian) doa.

Eurofund erakundeak emandako datuek, 2016an 

egindako Bizi Kalitateari buruzko Europako Inkesta oinarri 

hartuta, bakardadea identifikatzeko kontuan hartzen 

dituzte azken bi asteetan zehar “denbora guztian” edo 

“denboraren gehiengoan” bakarrik sentitu direla adierazi 

duten pertsonak. Bakardadea identifikatzeko modu hori 

Bakardadeak azterlanean erabilitakoaren oso antzekoa 

da, bertan, bakardade aitortua ondorioztatzen baita 

bakardadea sentitzen duten maiztasunaren galderari 

“beti” edo “ia beti” erantzuten dioten pertsonen 

portzentajearekin.

14. grafikoa. Europar Batasuneko zenbait herrialdetan denbora 
guztian edo denboraren gehiengoan bakarrik sentitzen diren 65 
urtetik gorakoen portzentajea. 2016

Iturria: Eurofound. Bizi Kalitateari buruzko Europako Inkesta (EQLS) 2016.
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Bizi Kalitateari buruzko Europako Inkestaz gain, duela 

gutxiagoko beste eragiketa estatistiko batzuk ere badira, 

Europan egindakoak, besteak beste bakardadea jorratzen 

dutenak. Zentzu horretan, bereziki nabarmentzekoa da 

Europako Osasunari, Zahartzeari eta Erretiroari buruzko Inkesta 

(Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE), 

Europako 27 herrialdetako eta Israeleko 50 urtetik gorakoen 

osasuna, egoera sozioekonomikoa eta gizarte eta familia 

sareak aztertzen dituena. 

Jarraian ageri den grafikoan ikus daiteke 55 urtetik gorakoen 

bakardade aitortuaren prebalentzia, bakarrik sentitzen 

diren galdetu zaienean “sarritan” erantzun duten pertsonen 

proportzioarekin ondorioztatu dena54. Emaitzak interes 

handikoak dira, ez bakarrik Espainia osorako lortutako 

bakardade aitortuaren prebalentzia (55 urtetik gorakoen 

% 5,2) 2016ko Europako Bizi Kalitateari buruzko Inkestaren 

antzekoak (65 urtetik gorakoen % 5,3) eta Bakardadeak 

azterlanak 2019an Gipuzkoan lortu zituenen antzekoak (55 

urtetik gorakoen % 5,5) direlako, baizik eta 2020. urtean zehar 

jaso zirelako datuak eta inkestaren edizio berezi batekoak 

direlako ere, Europako funtsekin finantzatu zena pandemiak 

familia etxebizitzetan bizi diren adinekoengan izandako 

inpaktua neurtzeko.

15. grafikoa. Europako zenbait herrialdetan sarritan bakarrik 
sentitzen diren 55 urtetik gorakoen portzentajea. 2020

Iturria: geuk egina SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) 
mikrodatuak oinarri hartuta. 8. edizioa COVID-19; Sancho, M. (koord.), et al., 
Bakardadeak. Explorando soledades entre las personas que envejecen en 
Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, Fundación Matia Instituto Gerontológico, 2020.
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Hain zuzen ere, grafikoak islatzen duen moduan, COVID-

19aren pandemiak neurriko inpaktua izan zuen adinekoen 

bakardade sentimenduan. Gauzak horrela, Estatu osorako 

lortutako emaitzen arabera, aztertu diren 28 herrialdeen 

batezbestekoan daudenak, 55 urtetik gorakoen ia % 37k orain 

lehen baino bakardade handiagoa sentitzen du, gehienek 

(% 62,3) egoera ia berdina izan arren.

16. grafikoa. Europako zenbait herrialdetako 55 urtetik gorakoen 
banaketa bakardade sentimenduaren aldaketaren arabera, 
pandemiaren aurretiko aldiarekin alderatuta. 2020

Iturria: SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. 8. edizioa 
COVID-19..
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4.5. Zer egiten ari da Gipuzkoan bakardadea  
prebenitzeko eta jorratzeko?

Erabilgarri dagoen informazioaren laguntzaz Gipuzkoako 

bakardadeekin lotutako egoerak kuantifikatu eta karakterizatu 

ondoren, atal honetan xehatu dira, oro har, bakardadea prebenitu 

eta jorratzeko Lurraldean garatu diren jarduketak. Horretarako, 

maiatza eta uztaila artean zehar gauzatu zen partaidetzako 

prozesuan jasotako jarduketak azaldu dira, bakardadeekin lotutako 

egoerako jorratzeko lurraldean garatzen ari diren jarduketak 

ezagutzeko eta Estrategia eraikitzeko informazio baliagarria biltzeko 

helburuarekin. Jarduketa hauek zenbait aldagairen arabera sailkatu 

dira:

 - Prebentzio maila (lehenengo maila, bigarren maila edo 

hirugarren maila); 

 - Partaidetza prozesuko zein fasetan jaso ziren, hau da, lehenengo 

fasean jaso ziren jarduketak toki erakundeek jakinarazitakoak 

dira gehienbat, Donostiako salbuespenarekin eta, bigarren 

fasekoak, gizarte erakundeek edo sareko beste eragile batzuek 

jakinarazitakoak dira; 

 - Zein eskualdetan gauzatu diren; eta 

 - Jarduketa mota, oinarrien dokumentuan jasotako hamabi 

jarduketa moten artean.  

Aipatu behar da jaso diren jarduketa guztien kopurua (639) ez 

datorrela bat, zorrozki, jarduketa desberdinen kopuruarekin; aldiz, 

bat dator prozesu osoan zehar egin diren jarduketen guztizko 

erregistroekin. Emaitza hauek interpretatzeko orduan, gainera, 

kontuan hartu beharko da:  

 - Zenbait jarduketa (programa edo proiektu zehatzak) behin 

baino gehiagotan erregistratu dituztela zenbait erakundek eta 

eragilek. 

 - Sarritan, jasotako jarduketen zehaztapen maila ez dela bera. 

Zenbait kasutan programa zehatzak izan arren, beste batzuetan 

erakundeen barruan egindako jarduera generikoak dira. 

 - Batzuetan arbitrarioa dela prebentzio maila jakin bateko zenbait 

jarduketen sailkapena. Kontuan hartu behar da, jarduketa bat 

prebentzio maila batean edo bestean sailkatzeko orduan, 

nolabaiteko subjektibotasuna behar dela.
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Edonola ere, partaidetza prozesu osoan zehar jasotako 

jarduketak jarraian ageri den grafikoan ikus daitekeen 

moduan banatu dira. Lehenengo faseko jarduketak bat 

datoz, batik bat, 1udalerrietako Udaletako ordezkari 

politikoek eta teknikariek jasotakoekin; bigarren fasekoak, 

aldiz, hirugarren sektoreko erakundeetan, federazioetan, 

tokiko saltokietan, anbulatorioetan edo boluntarioen 

taldeetan lan egiten edo jarduten duten gainerako funtsezko 

eragileek jakinarazitakoak dira. Hala ere, sailkapen honek 

ez du esan nahi lehenengo fasean jasotako jarduketa 

guztiak Udalek bakarrik gauzatu dituztenik. Aldiz, baliteke 

Udalen lankidetza edo finantzaketa duten jarduketak 

izatea, eta gauza bera gertatzen da bigarren fasekoekin. 

Dena den, sailkapen honek balio du erakunde motaren 

arabera egiten ari denaren gutxi beherako irudi bat izateko, 

izan ere, Udalek, hauen mendeko departamentuetako 

zerbitzuek eta abarrek sustatutako jarduketak lehenengo 

fasean zehar jaso dira ia esklusiban. 

Honela, banaketa honek islatzen du, gutxi gorabehera, 

hamar jarduketa bakoitzeko lau baino gehiago (% 42,7) 

lehen mailako prebentzio unibertsalarekin bat datozela, 

eta hamar jarduketa bakoitzeko hiru baino gehixeago 

(% 32,7), hirugarren mailako adierazitako prebentzioarekin. 

Jarduketen % 24,7 bakarrik dira bigarren mailako 

prebentziokoak. Oro har, jarduketa guztien % 60 lehenengo 

17. grafikoa. Partaidetza prozesuan zehar jasotako jarduketak 
prebentzio mailaren arabera, prozesuko fasea kontuan hartuta. 
Gipuzkoa Jarduketak guztira N=639

Iturria: geuk egina EMUN erakundeak egindako partaidetza prozesuko memorian 
jasotako informazioa abiapuntu hartuta.
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fasetik datoz, hau da, oro har, Udalek jakinarazi eta 

garatutakoak dira. 

Jasotako jarduketen banaketa nahiko orekatua da 

eskualdeen artean. Jarduketen % 10 inguru garatu da 

eskualde bakoitzean. Edonola ere, neurri edo jarduketa 

gehien erregistratu dituzten eskualdeak Debagoiena 

eta Donostia izan dira (% 11,3) eta gutxien erregistratu 

dituena, berriz, Tolosaldea (% 7,4). Eskualde bakoitzean 

egin diren jarduketa moten ikuspuntutik, lehen mailako 

prebentziokoak izan dira jarduketa ohikoenak eskualde 

gehienetan, Beterri-Buruntza, Goierri eta Tolosaldean izan 

ezik. Bertan, hirugarren mailako prebentzioarena esparruko 

esku hartzeak izan dira nagusi.

% horizontalak
% 

bertikalak

Lehen 
mailakoa

Bigarren 
mailakoa

Hirugarren 
mailakoa

Guztira

Beterri-buruntza 33,8 24,5 41,4 10,2

Bidasoaldea 42,6 34,9 21,9 8,5

Debabarrena 43,7 25,4 30,9 11,1

Debagoiena 38,8 23,6 37,3 11,3

Donostia 44,4 27,8 27,8 11,3

Goierri 37,3 14,8 47,7 10,5

Oarsoaldea 46,6 23,4 29,9 9,4

Tolosaldea 31,6 29,7 38,0 7,4

Urola Garaia 51,7 28,8 19,7 10,3

Urola Kosta 52,2 17,0 30,8 10,2

Guztira 42,6 24,7 32,7 100,0

Kop. guztira 272 158 209 639

12. taula. Partaidetza prozesuan zehar jasotako jarduketen 
banaketa prebentzio mailaren eta eskualdearen arabera (%)

Iturria: geuk egina EMUN erakundeak egindako partaidetza prozesuko memorian 
jasotako informazioa abiapuntu hartuta. Lehenengo hiru zutabeetan ageri da 
eskualde bakoitzean egindako jarduketen banaketa, prebentzio mailaren arabera. 
Laugarren zutabean adierazi da egindako jarduketa guztietatik eskualde bakoitzari 
dagokion jarduketen portzentajea.
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13. taula. Partaidetza prozesuan zehar jasotako jarduketen banaketa  
prebentzio mailaren eta jarduketa motaren arabera (%).

Faseak

1. fasea 2. fasea Guztira

Lehen mailako prebentzioa

Etxebizitza eta hirigintza (pertsonak bizi 
diren, ibiltzen duten eta erabiltzen duten 
espazio fisikoa egituratzeko edo eraldatzeko 
jarduketak)

7,2 2,3 5,2

Komunikazioa, sentsibilizazioa edo 
mobilizazioa

8,5 5,7 7,4

Aisialdiko jarduerak 13,5 22,5 17,2

Boluntarioen ekintza eta elkarteak sustatzea 8,5 5,3 7,2

Beste batzuk 5,0 6,5 5,6

Guztira 42,7 42,4 42,6

Bigarren mailako prebentzioa

Komunitateko bizikidetza eta lankidetza 
dinamikak sortzea

8,0 7,3 7,7

Auzokoen komunitateen dinamizazioa 
(eraikinetan, finketan eta abarretan)

2,7 1,1 2,0

Pertsonen bizi proiektuaren, trantsizioen eta 
etorkizunaren plangintza egiteko laguntza 
jarduerak

4,0 5,0 4,4

Eten digitalaren prebentzioa eta konponketa 
eta teknologien erabilera sustatzea

4,8 5,0 4,9

Beste batzuk 4,5 7,6 5,8

Guztira 23,9 26,0 24,7

Rondas

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3

Hirugarren mailako prebentzioa

Bizikidetza sustatze eta erraztea etxebizitzan 
bertan, edo zenbait pertsonaren arteko 
etxebizitza irtenbidea

6,6 0,8 4,2

Egoitza zerbitzuen desinstituzionalizazioa eta/
edo zentro horietan arreta pertsonarengan 
jartzeko jarduketak

1,9 4,6 3,0

Bakardade egoerak prebenitzeko edo 
banakako moduan jorratzeko gaitasunen 
eta harremanen garapenerako jarduketak

10,9 7,3 9,4

Bakardadea konpentsatzeko, arintzeko edo 
murrizteko konpainia jarduketak

13,0 14,9 13,8

Beste batzuk 1,1 4,2 2,3

Guztira 33,4 31,7 32,7

Guztira (%) 100,0 100,0 100,0

Kop. guztira 377 262 639

Iturria: geuk egina EMUN erakundeak egindako partaidetza prozesuko 
memorian jasotako informazioa abiapuntu hartuta.
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Azkenik, ekimenak prebentzio mailaren eta jarduketa motaren 

arabera aztertuz gero, ondorio interesgarri hauek atera daitezke: 

 • Prebentzio unibertsaleko jarduketa guztietatik, % 40 baino 

gehixeago aisialdiko jarduerak dira (edo izan daitezke). 

Horien ondoren datoz komunikazioaren, sentsibilizazioaren 

eta mobilizazioaren inguruko jarduerak, hauen portzentajea 

nabarmen txikiagoa den arren. Inolako zalantzarik gabe gutxien 

egiten den jarduketa mota etxebizitza eta hirigintzaren ingurukoa 

da. Aisialdiko jarduerak gehiengoa dira bai lehenengo fasean 

(udalak) eta baita bigarren fasean ere (gizarte erakundeak eta 

sareko beste eragile batzuk). 

 • Prebentzio selektiboko jarduketa motei dagokienez, horietako 

asko (zehazki, % 31,2) komunitateko bizikidetza eta lankidetza 

dinamikak sortzekoak dira. Kasu honetan, deigarria da “beste 

jarduketa batzuk” kategoriaren zifra, hau da, prebentzio 

mailetako batean ere sailkatu ez direnak. Hortik ondoriozta 

daiteke eragileak bakardade arriskuko egoerei zuzendutako 

jarduketak garatzen ari direla ezarritako jarduketa motak 

kontuan hartu gabe eta/edo jarduketa hauek prebentzio maila 

batean edo bestean kokatzeko orduan nolabaiteko zalantzak 

egon direla.  

 • Ia zalantzarik gabe, prebentzio maila honetan, nagusi dira 

bakardadea konpentsatzeko, arintzeko edo murrizteko konpainia 

eskaintzen dutenak (% 42,1), bai lehenengo fasean zein bigarren 

fasean ere. Hamar jarduketatik ia hiru bakardadeak prebenitu 

edo banakako moduan jorratzeko gaitasunak eta harremanak 

garatzekoak dira. Aldiz, desinstituzionalizazio neurriak dira gutxien 

erregistratzen direnak.

 • Jarduketa guztiak kontuan hartuta, hauen dira sarrien egiten 

direnak, ordena honetan: aisialdiko jarduerak (% 17,2), 

konpainia jarduketak (% 13,8) eta gaitasunak eta konexioak 

garatzekoak (% 9,4). Nolabait erdibidekoa den maila batean 

daude komunitateko bizikidetza eta ekintza dinamikak sortzeko 

jarduketak, komunikazioa eta sentsibilizazioa ahalbidetzen 

dituztenak eta boluntarioen ekintza eta elkarteak sustatzen 

dituztenak. Gutxien identifikatzen direnak dira auzokoen 

komunitateen dinamizazioari buruzkoak (% 2) eta egoitzetako 

zerbitzuen desinstituzionalizazioa edo zentro horietan arreta 

pertsonarengan jartzea bilatzen dutenak (% 3).  



111

4.6. Gipuzkoako bakardadeak jorratzeko  
erronka nagusiak eragile interesdunen ikuspuntutik

2021eko udan antolatu zen partaidetza prozesuan, erakundeek eta 

gizarte eragileek tokiko mailan egiten dituzten bakardade egoerak 

prebenitzeko eta jorratzeko jarduketak identifikatzeaz gain, arlo 

honetako esku hartzeak planteatzen dituen erronka nagusiak 

identifikatu nahi izan ziren ere, zerikusia duten eragileen ikuspuntutik. 

Hauek izan ziren partaidetza prozesu horretatik atera ziren ideia eta 

egiaztapen nagusietako zenbait:

 • Bakardadearen gaia esku hartzeko objektu garrantzitsu gisa 

antzeman dute Gipuzkoako udalerri gehienek, eta horietako 

asko dagoeneko jarduketak garatzen ari dira arlo honetan. Hala 

ere, oro har, jarduketa isolatuak izaten dira, konexio nahikoa ez 

dutenak eta behar bezalako koherentzia eta artikulazio ematen 

dien plangintza integralik gabeak.

 • Bestalde, bakardadeen prebentzioa eta jorratzea, sarritan, 

zeharkako moduan egiten da, helburu zabalagoak dituzten 

beste jarduera batzuen esparruan: ikuspuntu horretatik, 

bakardadearen prebentzioa ondorio gehigarria da, eta ez 

hasierako helburua, egindako jarduera askotan.

 • Oro har, eragile guztiek ongi dakite esku hartzeak zeharkakoak 

eta diziplina anitzekoak izan behar direla, eta ez sistema 

espezifikoetatik egindakoak bakarrik, esaterako, gizarte 

zerbitzuetatik. Egiaztatu egin da ere lankidetza publikoa, 

pribatua eta komunitatekoa bultzatzeko beharra.

 • Kontsultatu ditugun eragileek baieztatu dute ere bakardade 

egoerak identifikatzeko aurkitzen dituzten zailtasunak, kontuan 

hartuta, alde batetik, fenomenoaren izaera eta, bestetik, 

egoera horiek laguntza eskaera esplizitu bakar batean islatzeko 

zailtasun sozialak eta kulturalak. Honela, agerian gelditu da 

bakardade egoerak antzemateko mekanismo eraginkorrak 

sortzeko beharra, aldi berean pertsonen intimitate eskubidea 

eta erakundeen esku dagoen informazioaren zati baten 

konfidentzialtasuna errespetatuz. Nolanahi ere, egiaztatu 

da eragile eta sistema jakinek duten eginkizun garrantzitsua 

–bereziki, Osakidetzako lehen mailako arretako sareak– 

bakardade egoerak antzemateko orduan.

 • Egiaztatu da ere lurralde faktorearen garrantzia, eta tokiko 

dimentsioarena, egoera hauek prebenitzeko eta jorratzeko. 

Hala ere, tokiko komunitateek duten garrantziaren arren, 

zailtasun handiak daude bakardade hauen aurreko erantzun 

komunitarioak artikulatzeko, batez ere tamaina ertain edo 

handiko udalerrietan.

 • Egiaztatu da ere sentsibilizazioaren, bakardadearen fenomenoa 

ezagutzearen eta, bereziki, eragile interesdunei prestakuntza 

eta jardunbide egokiak ematearen garrantzia. Gizarte politiken 



112

gainerako arloetan bezala, ezagutzaren kudeaketa funtsezko 

faktorea da bakardadeen erronkari erantzun artikulatua eman 

ahal izateko.

Etorkizunera begira, partaidetza prozesutik eratorri diren esku 

hartzearen arreta puntuak lau dira, funtsean:

 - Ikuspegi orokor bat sortzea: gobernantza;

 - Detekzioa hobetzea eta profil bakoitzari egokitutako esku hartze 

formatuak eta kanalak ezartzea;

 - Ezagutzan eta sentsibilizazioan inbertitzea;

 - Toki eta komunitate mailatik lan egitea, dagoeneko badiren 

sareen laguntzarekin eta/edo sare berriak aktibatuz..

 

Partaidetza prozesuan zehar jaso ziren hausnarketa hauek 

eta beste batzuk oinarri hartuta, jarraian ageri den koadroan 

ikus daiteke parte hartu duten eragileek identifikatu 

dituzten erronka nagusia, lau arlo zabalen ingurukoak: 

 - Ezagutza, komunikazioa eta sentsibilizazioa

 - Gobernantza, koordinazioa eta artikulazioa

 - Baliabideak 

 - Esku hartzerako ereduak, planteamenduak eta neurriak 

 - Politika publikoak eta lidergoa.
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4. koadroa. Parte hartu duten eragileek identifikatutako erronka nagusiak, arloaren arabera

Eremua Erronkak, erreformak, neurriak

Ezagutza, 
komunikazioa eta 
sentsibilizazioa

1. Herritarrak bakardadeen gaiaren inguruan sentsibilizatzea eta kontzientziatzea.
2. Gizarte osoa eta biztanleria sektore guztiak kontuan hartzea eta, ildo horretatik, bakardadeen inguruko sentsibilizazioa zuzentzea 

biztanleria taldeen arabera (haurrak, gazteak, helduak, 65 urtetik gorakoak eta 80 urtetik gorakoak).
3. Hedapena eta komunikazioa hobetzea, une honetan dauden baliabideak eta zerbitzuak ezagutzera emanez, bakardadeei 

aurre egiteko garatutako jarduketen bikoiztasuna eta fragmentazioa saihesteko.
4. Baterako sentsibilizazio kanpainak egitea zenbait mailatako erakundeen, erakunde pribatuen eta hirugarren sektorearen 

artean, ahalduntzaileak eta ez estigmatizatzaileak direnak, alde batetik, eta espezifikoki bakardadeei zuzendutakoak direnak, 
bestetik.

5. Ezagutza eta sentsibilizazioaren arloko inbertsioa areagotzea: orokorrak, zuzenekoak, prestakuntza.
6. Hezkuntzaren arlotik, bakardade egoeren gaineko prestakuntza eta balioak sustatzea.
7. Ezagutzaren sorrera eta kudeaketaren esparrua indartzea, ebidentziak sortzen dituzten azterlanak eta horien argitalpena 

bultzatuz.

Gobernantza, 
koordinazioa eta 
artikulazioa

8. Koordinazioa hobetzea eta eremu publiko, pribatu eta komunitarioa artikulatzea.
9. Eragileen arteko sinergiak sortzeko espazioak, foroak eta topaguneak sortzea.
10. Adinekoen mahaien dinamizazioa eta sustapena hobetzea.
11. Tokiko zerbitzu eta saltokiek Estrategian parte hartzea lortzea, bereziki farmaziak edo ile apaindegiak, hurbiltasuna eta tokiko 

eremua indartze aldera.
12. Uneko eragileak kontuan hartzea, “antolatuta” ez daudenak ere, eta eragile berriak erakartzea.
13. Osakidetzak, funtsezko eragile gisa, Estrategian parte hartzea lortzea, batik bat bakardadeekin lotutako egoerak antzemateko 

helburuarekin.
14. Hezkuntza sistema eta, zehazki, eskolak kontuan hartzea.
15. Estrategian zerikusia duten eragile guztien (elkarteak, langile teknikoak, profesionalak, merkataritza-ostalaritza, farmaziak, 

etab.) prestakuntza eta gaikuntza sustatzea.
16. Gizarte politiken baterako sorrera prozesuak bultzatzea, entitate eta erakundeez gain Estrategiaren esparruko jarduketen 

onuradun izan daitezkeen pertsonen parte hartzea lortuz.
17. Sentsibilizatzea eta etxebizitza sistemarekin bitartekari gisa jardutea bakardadeak jorratzeko. 

Baliabideak

18. Komunitatearen hurbiltasuna sustatu eta indartzea baliabideek, saltokiei, pertsonen arteko harremanei, zerbitzuei eta abarri 
dagokienez.

19. Auzoetako zentro eta ekipamenduak hobetu eta areagotzea.
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4. koadroa. Parte hartu duten eragileek identifikatutako erronka nagusiak, arloaren arabera

Esku hartzerako 
ereduak, 
planteamenduak eta 
neurriak 

20. Bakardade egoerak antzeman eta identifikatzeko mekanismoak askoz ere neurri handiago batean mobilizatzea.
21. Esku hartze komunitarioaren eta gizarte-hezkuntza arloko esku hartzearen inguruko ekintza gehiago bultzatzea.
22. Esku hartze psikosoziala indartzea, unekoak ematen diona baino garrantzia handiagoa emanda laguntzak jasotzen dituzten 

pertsonen alderdi emozionalari.
23. Bakardadeei aurre egiteko ekintza zehatz eta espezifikoagoak ezartzea, planteamendu prebentiboa oinarri dutenak.
24. Eten digitala lantzea, bakardade egoeren agerpena ahalbidetzen baitu, hartara baliabide eta zerbitzuetarako sarbidearen 

eta izapidetzeen inguruko berdintasunik eza prebenituta. Halaber, eten digital hori gainditzeko behar diren laguntzak 
eskaintzea.

25. Espazioetako belaunaldi aniztasuna sustatzea, biztanleria taldeen araberako segmentazioa atzean utzita.
26. Belaunaldi arteko politikak eta neurriak sustatu eta indartzea.

Politika publikoak eta 
lidergoa 

27. Administrazio publikotik, bakardadeei aurre egiteko ekintzak zuzendu eta sustatzea, arreta berezia jarrita bakardadearen 
kausa estrukturaletan.

28. Administrazio publikotik laguntza ematea auzoetan garatzen ari diren mikro-ekintzei.
29. Makro-politikak eta makro-programak sortzea, administrazio publikoaren lidergoarekin, bakardadeekin lotutako fenomenoak 

ezagutzera eman eta horien inguruan sentsibilizatzeko (esaterako, Hariak Estrategia).
30. Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuari zuzendutako politikak hobetzea.
31. Hirigintzaren arloko neurriek bakardade egoeretan dituzten ondorioak behatu eta antzematea eta, horren arabera, hirigintza 

departamentu eta zerbitzuekin bitartekaritza ezartzea.

Campo Retos, reformas, medidas

Iturria: geuk egina EMUN erakundeak egindako partaidetza prozesuko memorian jasotako informazioa abiapuntu hartuta.
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Capítulo 1. 
Directrices de la Estrategia

5. kapitulua
Bakardadeei aurre egiteko 
Gipuzkoako Estrategia: 
ezaugarri nagusiak
Ezaugarri nagusiak
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5.1. Hitzaurrea

Estrategia honen oinarria den bakardadeei buruzko esparru 

kontzeptuala jaso ondoren, gure inguruneko beste herrialde 

batzuetan garatutako estrategiak eta bakardadeak jorratzeko 

esku hartze eraginkorrenen ezaugarriak aztertu ondoren, erabilgarri 

dagoen literatura zientifikoari esker, eta Gipuzkoako bakardadeekin 

lotutako egoerak kuantifikatu eta karakterizatu ondoren, kapitulu 

honetan bildu dira bakardadeei aurre egiteko Gipuzkoako Estrategia 

hau bereizten edo definitzen duten oinarrizko elementuak. Zehazki, 

kapitulu honetan zehaztu dira:

 - Estrategiaren xedea, ikuspegia eta printzipioak, dagoeneko 

Oinarrien Dokumentua ezarri dena abiapuntu hartuta;

 - Estrategiaren oinarrizko ezaugarriak eta printzipio gidariak, 

bereziki erakunde arteko artikulazioari dagokionez, hauek Talde 

Eragile Zabalduaren esparruan eztabaidatu eta definitu direlarik;

 - Planeko jarduketak gidatzen dituzten ibilbideak edo jarduketa 

ardatzak, hauek ere Oinarrien Dokumentutik eratorri direlarik..
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5.2. Xedea eta ikuspegia

Estrategia honen xedea da Gipuzkoa eta Euskadi eraikitzea pertsona 

guztiek, bakardade egoeren aurrean (egoera horiek aukeratzeko, 

gogobetegarriago egiteko, alderanzteko edo prebenitzeko), 

gaitasun eta baliabide pertsonal gehiago izan ditzaten, lotura 

afektibo, sozial eta komunitario esanguratsuak izan ditzaten eta 

partaidetza eta gizarte lotura maila handiagoak izan ditzaten. 

Horretarako, arreta jarri da adineko pertsonengan eta zahartze 

prozesuetan, baina ez modu esklusibo edo baztertzailean. 

Estrategia honen ikuspegia da pertsona guztiek beste pertsona 

batzuk, egiturak, jarduerak, laguntzak eta tresnak eskura dituzten 

lurralde eta herrialde batena, baliabide horiek bakardade egoerak 

prebenitzeko, jorratzeko edo laguntzeko erabili ahal izateko, 

administrazio publikoen, hirugarren sektoreko erakundeen, enpresa 

teknologikoen eta bestelako eragileen lankidetzako ekintza itundu 

baten esparruan, ezagutzan oinarritzen dena eta partaidetzako 

gobernantza bati eta lankidetzako kudeaketa bati esker sustatzen 

dena.  
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5.3. Hariak Estrategiaren printzipio gidariak  
eta oinarrizko ezaugarriak 

Estrategia honen ezaugarri nagusiak hauek dira:

 - Estrategia mistoa, administrazioen zein erakunde pribatuen 

eta hirugarren sektorearen partaidetza bilatzen duena. Hariak 

Estrategia Adinberri Fundazioak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 

sustatzen dute eta izaera misto eta erakunde artekoa du. Erakunde 

artekoa da bertan parte hartzen baitute, eta bere garapenarekin 

konprometitu baitira, zenbait maila administratibotako 

erakundeak –erkidegoko administrazioa, foru administrazioa 

eta toki administrazioa–; eta mistoa da bakardadearen 

prebentzioarekin eta jorratzearekin nolabaiteko lotura duten 

jarduerak, produktuak eta zerbitzuak garatzen dituzten erakunde 

pribatuen parte hartzea ere bilatzen duelako, irabazi asmoa 

izan ala ez. Horrez gain, dimentsio anitzeko zeharkako estrategia 

bat da, izan ere, eguneroko bizitzako zenbait dimentsiori eta 

administrazioaren zenbait eskumen eremuri eragiten dieten 

jarduketak ditu barne, hala nola osasuna, etxebizitza, gizarte 

zerbitzuak, aisialdia eta kultura, garrantzitsuenak aipatzearren. 

 - Estrategia orientagarri bat eta, aldi berean, ekintzara orientatua. 

Planteatzen den estrategia mistoa da, bestalde, bi helburu 

osagarri dituelako: lehenik, gidalerroen eta gomendioen esparru 

bat definitzea, eragile interesdun guztien ekintza zuzentzeko 

balio duena, esparru kontzeptual eta lehentasun erkide batzuen 

inguruan; bigarrenik, izaera bultzatzailea eta eraldatzailea duten 

konpromiso eta ekintza proiektu espezifikoak ezartzeko oinarri 

izatea. Dokumentu hau esparru estrategiko bat da, Gipuzkoako 

bakardadeei aurre egiteko epe ertain eta luzerako jarduketak 

zuzentzeko, eta bi urteko Jarduketa Planen garapenari esker 

zehaztuko da. 

 - Ikuspuntu honetatik, estrategia orientagarria da eta, aldi berean, 

ekintzara orientatua, atxikipen edo lotura maila desberdinak 

eskaintzen dituena, eragile interesdun bakoitzaren borondatearen 

edo aukeren arabera. Zentzu horretan, estrategia, funtsean, 

hiru elementuren inguruan egituratzen da –gomendioak, 

konpromisoak eta proiektu bultzatzaileak–, orientatzeko, 

konprometitzeko eta eraldatzeko helburuekin, hurrenez hurren. 

 - Esparru estrategikoaren dokumentu honetan bildu diren 

gomendioak orientazio eta gidalerro generikoak dira, 

Estrategiarekin bat egiten duten erakunde eta eragile guztiek 

garatu ahalko dituztenak, bakoitzak egokitzat jotzen duen 

moduan, Estrategia honen iraunaldian zehar. Gomendio 

hauek ez daude eragile jakinei lotuak eta Estrategiarekin bat 

egiten duten erakunde guztiek gomendio horietako zenbait 

betetzeko konpromisoa hartuko dute, bakoitzaren izaeraren 

arabera. 

 - Konpromisoak, bestalde, neurri edo ekintza zehatzak dira, 
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eta Estrategiarekin bate egiten duten erakundeek, batez 

ere erakunde publikoek, horiek betetzeko eta gauzatzeko 

konpromisoa hartuko dute, Estrategiaren iraunaldian zehar. 

Ezarritako konpromisoek erakunde eta eragile jakinekin lotura 

izango dute eta izaera zehatz eta ebaluagarria izango dute. 

Konpromisoak bi urteko Jarduketa Planetan jasotzen dira. 

 - Azkenik, estrategiak izaera bultzatzailea edo eraldatzailea 

duten proiektu zehatzak ere jasotzen ditu. Proiektu bereziak 

dira, dagoeneko abian daudenak edo indartu edo 

birplanteatu nahi direnak, eta baita izaera esperimentaleko 

proiektu berriak ere. Nolanahi ere, proiektu guztiak 

ebaluagarriak eta eskalagarriak izan behar dira, epe ertain 

eta luzera Gipuzkoako lurralde osora zabaltzeko modukoak. 

Proiektu hauek, konpromisoen modu berean, bi urteko 

Jarduketa Planetan jasotzen dira.

 - Atxikipen boluntarioa eta, aldi berean, loteslea. Honek esan nahi 

du Estrategian parte hartuko dutela harekin bat egin nahi duten 

erakunde publiko zein pribatuek, bakoitzaren eskumenen eta 

lehentasunen arabera. Atxikipen hori gertatzen bada, erakundeek 

konpromiso lotesleak onartuko dituzte Estrategiarekiko: hau 

da, konpromiso horien arabera, bat egiten duten entitate eta 

erakundeek neurri zehatzak garatu beharko dituzte adostutako 

gomendioak jarraitzeko, bai konpromiso moduan, proiektu 

bultzatzaile moduan, bi eratara edo bestelako jarduketekin 

ere. Gainera, kontuan hartuta Estrategiak jarraipena eta 

ebaluazioa egiteko adierazleak ezartzea dakarrela, bat egiten 

duten erakundeek esparru honen barruan abiarazten dituzten 

jarduketen adierazleak jasotzeko konpromisoa onartuko dute. 

 - Estrategian aurreikusitako jarduketen autofinantzaketa. 

Erakunde eta entitateek gauzatzen dituzten neurri, konpromiso 

eta proiektu bultzatzaileak baliabide propioekin finantzatuko 

dira, hau da, euren aurrekontuen kargura, beraz, Estrategiak 

ez du finantzaketa mekanismo espezifikorik izango. Edonola 

ere, Planarekin bat egiten duten erakundeek Adinberrik 

edo Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatzen dituzten 

laguntza deialdi generikoetan parte hartu ahalko dute.  

 - Ezagutzaren sorrera, komunikazio eta sentsibilizazioa helburu 

dituen Estrategia. Estrategiak eginkizun garrantzitsua esleitzen 

die ere ezagutzaren arloari, komunikazioari eta sentsibilizazioari. 

Honela, izaera komunikatiboa dauka eta plataforma edo 

biltegi bat sortu da partaidetza prozesuan zehar bildu 

diren jarduketen mapa batekin. Mapa hori etengabe 

eguneratuz doa. Bestalde, Estrategiak barne izango du 

komunikazio helburu jakinak ezarriko dituen atal bat, esparru 

honen barruan garatzen diren prozesuak komunikatu eta 

ezagutzera emateko ildoekin, ekintzekin eta tresnekin batera.  

 - Jarraipen, gobernantza eta ebaluazio mekanismoak. Estrategia 
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artikulatu ahal izateko, hainbat gomendio, konpromiso eta 

proiektu bultzatzaileren inguruan, jarraipen eta ebaluazio sistema 

bat behar da eta horretarako lidergoaren, koordinazioaren eta 

gainbegiratze edo jarraipenaren eginkizunak ezarri behar dira. 

Eginkizun horiek Adinberri Fundazioaren eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuan esku geldituko 

dira eta, helburu honekin, Idazkaritza Tekniko bat sortuko dute, 

eginkizun hauek izango dituena:

 - Estrategiari atxikitako jarduketak eta proiektuk garatzeko 

laguntza teknikoa eskaintzea. 

 - Estrategiaren esparruan garatzen ari diren jarduketak 

identifikatzea eta hauen ezarpena gainbegiratzea, 

gomendioak jarraitzeko hartu diren konpromisoak betetzen 

direla ziurtatuz. 

 - Prozesuen, emaitzen eta inpaktuaren inguruko adierazleak 

bildu eta eguneratuta mantentzea zenbait proiekturen 

kasuan. 

 - Jarraipen eta ebaluazio txostenak idaztea. 

Horrez gain, Estrategiaren lankidetzako gobernantzaren 

esparruan, Talde Eragile Zabaldua mantentzea erabaki da, 

erakunde arteko eta sektore publiko eta pribatuaren arteko 

organo gisa, Hariak Estrategiaren gobernantza orokorraren 

ardura har dezan. Aldi berean, Gipuzkoako bakardadeen 

jorratzeari buruz diagnostikatzen, partekatzen eta proposatzen 

jarraitzeko espazioa ere izango da.
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5.4. Printzipio eta irizpide orokorrak

Hauek dira Estrategia arautzen duten printzipioak:

 - Normalizazioa eta unibertsaltasuna. Pertsona guztiok 

bakardadeekin lotutako egoerak bizi ditzakegula kontuan 

hartuta eta bakardadeak modu naturalean eta giza esperientzia 

gisa ulertuta, logikoa da estrategiak baliabide eta aukerak modu 

zuzen eta bidezkoan banatzen saiatzea biztanleria osoaren 

artean, okertasun edo bazterkeriarik gabe. 

 - Pertsonalizazioa. Hainbat bakardade daudela eta, gainera, 

bakardadeak subjektiboak direla jakinda, estrategia honek 

duen erronka nagusietako bat da jarduketak eta ekimenak 

diseinatu eta ebaluatzea pertsonen bizi proiektua errespetatuz 

(guztiak elkarrekiko desberdinak) eta pertsonen autonomia, 

autodeterminazioa eta ahalduntzea sustatuz, beren ibilbidearen 

subjektuak diren heinean, bakoitzaren lehentasunen arabera.  

 - Planteamendu komunitarioa eta komunitateko kide izatea. 

Hurbiltasun eta errealitate partikularren printzipioen ikuspuntutik, 

bai pertsona bakoitzarenak eta bere ingurunearenak zein eremu 

geografiko bakoitzarenak ere, estrategia hau oinarritu behar da 

pertsonek beren familiekin, bizikidetza unitateekin, auzokoekin 

eta lurraldeekin eraikitzen dituzten lotura eta harreman primario 

eta antzekoetan. Beraz, lotura, harreman eta identitate (zentzu 

munduak) esanguratsu horiek sustatu behar ditu, komunitate 

ireki eta inklusiboak, eta baita komunitate kide izatearen 

sentimendua ere. “Komunitatearen zentzu psikologikoak 

kolektibitate handiago baten kide izatearen esperientzia 

subjektiboarekin du lotura, fidatzekoa den elkar laguntzarako 

harremanen sare baten parte izatearen sentimenduarekin” 

(Sarason, 1974, Marsillas et al egileen laneko aipamenean, 

2021). Honela, komunitateak eta komunitatearen parte izateak 

kidetasun sentimenduak eskaintzen dizkiete pertsonei, beste 

pertsonekiko identifikazioa, segurtasun emozionala, elkarrekiko 

eragina, balioak eta baliabideak partekatzearen pertzepzioa, 

etab. Aldiz, halakorik ez izateak bakardade sentimenduak 

eragin ditzake (Dalton et al 2001, Yanguas et al egileen laneko 

aipamenean, 2018). Ondorioz, estrategia honek arreta jarri 

behar du ere komunitatearekiko loturen eta pertsonen prozesu 

eta sare komunitarioetako partaidetzaren sustapenean. 

Komunitateak eta komunitate horien parte diren erakundeak 

indartzeko helburua duen estrategia bat izateak dakar, era 

berean, tokiko planteamendua duen estrategia bat planteatzea. 

Horretarako, sinergiak eta lankidetzak sustatu beharko dira bai 

toki erakundeekin eta baita elkarteekin, boluntarioen taldeekin 

eta pertsonaren inguruko sareekin ere.  
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 - Dibertsitatea eta intersekzionalitatea. Modu irisgarri, lagungarri 

eta inklusiboan aztertu, errespetatu eta lantzea, genero 

identitatearen edo orientazio sexualaren, adinaren, gaitasunen, 

jatorriaren, hizkuntzaren, sinesmenen edo bestelako elementuen 

araberako desberdintasunak. Eta genero dibertsitatearen, 

belaunaldi dibertsitatearen, dibertsitate funtzionalaren edo 

kulturalaren ardatz hauen arteko harremanen arabera ere. 

 - Gizarte inklusioa eta partaidetza. Estrategia, bakardade 

egoerez arduratzeaz gain, gizarte inklusioaz eta estrategia 

honen protagonista diren pertsonen partaidetzaz ere arduratzen 

da. Gizarte bazterketak kausa anitz ditu eta, beraz, inklusioa 

ere dimentsio anitzeko gaia da. Estrategia honek harremanen 

bidezko inklusioan jartzen du arreta, baina ez ditu alde batera 

uzten ere inklusioaren gainerako alderdiak, hala nola hezkuntza, 

osasun, bizitokia, etab. Horien aldeko apustua egiten du ere 

beste sistema batzuekin ezarritako zeharkako lanari esker. 

 - Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: genero 

ikuspuntua sistematikoki txertatzea, estrategiaren zikloko fase eta 

maila guztietan genero rolek emakumeentzat eta gizonentzat 

duten inpaktu diferentziala kontuan hartzeko helburuarekin, 

bakardadeei dagokienez, eta emakumeen ahalduntzea eta 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko 

helburuarekin ere, arreta berezia jarrita zaintza eta komunitate 

harremanetan, arlo hauetan emakumeek ikusezintasuna, 

mendekotasuna eta gehiegizko karga sufritzen baitituzte. 

Era berean, hauek dira estrategia zuzentzen duten irizpide 

orokorrak:

 - Bakardadeekin lotutako egoerak eta hauen ondorioak 

prebenitzeko estrategia bat. Helburu errealista eta 

pragmatikoak ezartzeko beharra dela eta ez du zentzurik 

bakardade sentimenduak errotik desagerrarazten saiatzea, 

baina estrategia honek bere helburuen artean izan behar du 

bakardadearen arrisku faktoreak agertzea ahalbidetzen duten 

egoerak modu nabarmenean murriztea, bai eta bakardadeen 

larriagotzea saihestea ere. Honela, aldez aurretik jardutea 

izango da lehentasuna, ahal den neurrian eta modu egokian, 

saihestu nahi den egoera gertatu ez dadin edo, gutxienez, 

okerrera egin ez dezan edo kalteak ahalik eta gehien murrizten 

saiatzeko. Prebentzioa, adierazi den moduan, unibertsala, 

bigarren mailakoa edo hirugarren mailakoa izan daiteke. .  

 - Estrategia sektoriala, sektore artekoa eta zeharkakoa. Gizarte 

Zerbitzuen Euskal Sistemaren (eta batez ere lehen mailako 

arreta eta telelaguntzaren) bakardadeen aurreko erantzukizun 

eraginkorra geroz eta handiagoa izan dadin lan egitea eta, aldi 

berean, gizarte zerbitzuen lidergoari esker, beste arlo politiko 

publiko batzuen inplikazioa bilatzea, arreta berezia jarrita gizarte 

eta osasun arreta integratuan, sektore arteko eta zeharkako 
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konpromiso baten esparruan. 

 - Partaidetza, baterako ekoizpena eta elkartasuna sustatzen 

dituen estrategia. Eragile anitzen artikulazioa aitortu eta sustatzea 

politika eta esku hartze publikoen erabakian, kudeaketan eta 

aplikazioan, arreta berezia jarrita komunitate jatorriko hirugarren 

sektoreko erakundeetan. 

 - Eraldaketa digitaleko prozesuetara egokitzen den estrategia 

eta, beraz, digitalizazioa sustatzen duena. Kontuan hartuta 

teknologiak gaur egungo gizarteetan duen inplikazioa, eten 

digitala eta teknologia berriek bakardadeekin lotutako egoera 

jakinak jorratzeko duten gaitasuna, estrategia honek geruza, 

alternatiba edo laguntza digitala eskaintzeko helburua izan 

behar du. Horri esker posible izango da teknologia berriak, 

plataformak, sareak eta aplikazio digitalak helburu hauetarako 

sortzea eta erabiltzea: komunikazio telematikoa, gizarte 

harremanak, datu kantitate handien prozesamendua, adimen 

artifizial banatua, geolokalizazioa, komunitateen eraikuntza eta, 

oro har, pertsonen gaitasunen eta konexioen osagarritasuna 

eta garapena. 

Teknologia berriak erabiltzeak dakartzan onurak ikusita, egokitzat 

jotzen da teknologia hauen ekarpenak desberdintzea, konexio 

sozialei dagokienez, gizarte harremanek eta laguntza sozialak 

dakartzaten ekarpenetatik. Azken hauek funtsezko elementuak 

eskain ditzakete –hala nola zaintzak, afektua arreta…–, baina 

teknologia bidezko laguntzak, sarritan, ezin du horrelakorik 

eskaini. Ikuspuntu horretatik, beraz, garrantzi berezia du bi alderdi 

hauen (konexio sozialak eta laguntza soziala) konbinazioak edo 

osagarritasunak.

 - Estrategia berritzailea eta eskalagarria. Ezagutza zientifikoaren 

eta jardunbide egokien dinamikak sustatzea bakardadeen 

aurreko jarduketak hobetu eta eraldatzeko, metodologia 

eta antolakuntza modu berriak baliatuta, eta plastizitatea 

eta zabaltzeko edo hedatzeko erraztasuna eskaintzen duten 

irtenbideak bilatuta, pertsona edo lurralde gehiago batu ahal 

izateko. . 

 - Ezagutzaren kudeaketa eta ebidentzian oinarritutako jarduna 

ardatz dituen estrategia. Planteatzen den estrategiak 

ezagutzaren kudeaketa, esku hartzeen, proiektuen edo 

jarduketen ebaluazioa eta, azken batean, ebidentzia zientifikoa 

sustatu behar ditu, bere indarraldian zehar eta etorkizunera 

begira ere.
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5.5. Jarduketa ibilbideak edo ardatzak 

Lehenago aipatu den aldaketaren teoria islatu egiten da, edo 

zehaztu egiten da, zenbait ibilbide estrategikotan, eta horien 

arabera artikulatzen dira bai gomendioak eta baita Estrategia 

osatzen duten konpromisoak eta proiektu bultzatzaileak ere. Ibilbide 

hauek, dagoeneko Oinarrien Dokumentuan definitu direnak, 

gorago adierazitako jarduketa motekin batera, Estrategiaren 

multzoa egituratzen dute.

a) 1. ibilbide estrategikoa: Sarea eta gobernantza

Gipuzkoan dagoeneko badira eta garatzen ari dira bakardadeari 

aurre egiteko jarduketak eta, beraz, horiek gauzatzen dituzten 

eragileak badira ere. Hala ere, hau ez da bereziki definituta, 

mugatuta eta zehaztuta dagoen jarduketa eremu edo arlo bat. 

Seguruenik, badira bakardadeen arloko eragile garrantzitsuak 

izaera hori dutela ez dakitenak eta, bestalde, ia ez dago egonkorrak, 

biziak eta identifikagarriak diren dinamikarik eragileen arteko 

elkarrizketarako, eskalako ekonomiei onura ateratzeko (zentzu 

zabalean), erabakiak batera hartzeko eta, azken batean, lidergoa 

eta gobernantza bultzatzeko.

b) 2. ibilbide estrategikoa: Elkarrizketa publikoa

Zalantzarik gabe, azken bost urteetan gehiago hitz egiten da eta 

idazten da bakardadeen inguruan. Hala ere, seguruenik, diskurtso 

hauek, zenbaitetan, izaten dira:

 - Nahasgarriak, terminoen ugaritasun eta inkomunikazio 

erlatiboagatik, bai eta fenomenoaz eta haren jorratzeaz 

arduratzen diren diziplinen arteko lengoaia erkiderik ezagatik 

ere.

 - Partzialak: biztanleriaren segmentu jakinei gehiegizko arreta 

jartzen dietelako beste batzuen kaltetan, edo bakardadeekin 

lotutako faktore jakinei, beste batzuen kaltetan.

 - Estigmatizatzaileak: bakardadea zorrozki lotzen dutelako 

pertsonen profil edo estereotipo jakinekin eta modu negatiboan 

karakterizatzen dutelako, zenbaitetan gehiegi sinplifikatuz edo 

pertsonari errua egotziz.

 - Interesdunak: diskurtsoa zabaltzen duten eragileen interes 

politikoek, komertzialek edo bestelakoek inspiratu eta 

bultzatutakoak direlako.

 - Alarmistak: biztanleriaren kezka sortu nahi duten kontzeptuak 

gehiegi erabiltzeagatik, analisirako eta jorratzeko bideak eskaini 

gabe.

 - Iragankorrak: gaia azaleko moduan eta modu iragankorrean 

aztertzeagatik, modan egoteari uzten dion arte.

Ondorioz, ibilbide honetan sartuko diren jarduketek elkarrizketa 

publiko zorrotza, argitzailea, inklusiboa, positiboa, proposatzailea, 

ahalduntzailea eta jarraitua lortu nahi dute bakardadeen 

fenomenoen inguruan.
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c) 3. ibilbide estrategikoa: Berrikuntza eta zabaltzea

Identifikatuz goazen bakardadeari aurre egiteko jarduketen multzoa 

eta sarea bultzatu, sustatu, zabaldu, hobetu, eraldatu eta ezagutzera 

eman behar da: garatutako jarduketekin berrikuntza sortzea eta 

horiek zabaltzea da Estrategia honen helburu nagusia, beraz, hau 

izango litzateke bakardadeei aurre egiteko Gipuzkoako Estrategiaren 

funtsezko ibilbidea, lurraldean zehar sakabanatutako jarduketak eta 

eragileak baitira pertsonek bizi dituzten edo bizi ditzaketen bakardade 

egoerak aldatzea, hobetzea edo gainditzea lortuko dutenak.

d) 4. ibilbide estrategikoa: Ebaluazioa eta ezagutza

Bakardadeen gaineko jarduketen efektuei buruzko ebidentzia 

oparoa den arren, egia da ere arlo honetako ezagutzaren 

komunitateak zenbait gabetasun dituela komunitatea behar 

bezain integratua izan dadin edo eskaintzen duen ezagutzaren 

gorputza behar bezain integratzailea, orekatua, argitzailea eta 

adostua izan dadin. Horregatik, estrategia honen lau ibilbideetako 

bat zehaztu da alderdi hauen ebaluazioaren inguruan: estrategia 

eta bere ekimen eta jarduketak, praktikatik eratorritako ikaskuntza, 

bakardadeen eta hauen prebentzio eta jorratzearen inguruko 

ikerketa eta, oro har, ezagutzaren sorreran parte hartzea. Honi 

esker lortutako jakintzek estrategiaren osagai eta oinarri diren 

uneko ezagutzak zalantzan jarri eta aberasteko aukera emango 

dute, hartara komunitateari eskainiz esparru kontzeptual hobeen 

inguruko praktika eta ezaguerak, aldaketaren teoriak, neurketak 

eta neurketa metodologiak, balorazioa eta ebaluazioa.
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Capítulo 1. 
Directrices de la Estrategia

6. kapitulua
Estrategiaren
gidalerroak
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6.1. Hitzaurrea

Lehenago adierazi den moduan, kapitulu honetan bildu dira 

Estrategiaren gidalerroak eta gomendioak, erakundeei eta 

gainerako eragile interesdunei orientazioa eskaintzeko helburua 

betez, hartara bakardadeak prebenitzeko eta jorratzeko iniziatibak 

horien arabera gara ditzaten, Estrategiaren esparru kontzeptualaren 

barruan. Gidalerro hauek, eta Estrategiaren esparru kontzeptualak 

ere, eragile bakoitzari esleitutako konpromiso eta proiektu 

espezifikoak jasotzen dituzten bi urteko jarduketa planak prestatzeko 

oinarri gisa balioko dute, helburu hauetarako: 

 - Estrategiaren ikuspegia eta xedea errealitate bihurtzeko 

erakundeen aldetiko konpromiso espezifikoak ezartzea;

 - Antzeman diren behar zehatzei erantzuteko gaitasuna duten 

proiektu bultzatzaile edo eraldatzaileak garatzea, abian diren 

jarduketen ehuna zabaltzeko aukera ematen dutenak eta 

bakardadeen arazoa berrikuntzaren ikuspuntutik jorratzen 

dutenak.

Horretarako, eta aurretiaz adierazi denaren ildotik, Estrategia, 

funtsean hiru elementu nagusiren inguruan egituratzen da:  

 - Gomendioak gidalerro eta orientazio generikoak dira eta haien 

helburua da Estrategiarekin bat egin duten eragile guztiei 

gida bat eskaintzea aurrerago ezarriko dituzten neurri eta 

jarduketa potentzialak identifikatu ahal izateko. Gomendioak, 

konpromisoak bezala, gorago adierazi diren lau ibilbideen 

inguruan artikulatzen dira, ez dira derrigorrezkoak eta zenbait 

erakunde motari eta administrazioko mailari zuzendutakoak 

dira, modu ez espezifiko batean. 

Lehenago aipatu den moduan ere, borondatezkoak izateak ez 

du esan nahi Estrategia loteslea ez denik: hau da, Estrategiarekin 

bat egiten duten erakunde guztiek praktikan jarri beharko 

dituzte gidalerro edo gomendio hauetako zenbait –egokitzat 

jotzen dituztenak edo beren eskumen eta gaitasunetara 

hoberen moldatzen direnak– eta horien berri eman beharko 

dute Estrategiaren jarraipen prozesuetan. Logikoa denez, 

erakundeek ez dituzte gomendio guztiak bete beharko, baina 

espero dugu gomendio guztiak kontuan hartu edo aplikatuko 

dituela gutxienez erakunde batek.

 - Konpromisoak gomendioen desberdinak dira zehaztasun maila 

handiagoa dutelako eta, batez ere, Estrategiarekin bat egin 

duen erakunde bakoitzak modu espezifikoan onartzen dituelako. 

Beraz, konpromiso bakoitza erakunde batekin edo zenbaitekin 

lotuta dago eta erakunde horiengandik espero da konpromiso 

horiek bete ditzaten Estrategiaren iraunaldian zehar. Aurrerago 

azaldu den moduan, zenbait konpromiso gomendio generiko 

moduan ere plantea daitezke (baina gomendio guztiak ez 

dira konpromisoetan islatzen) eta espero da Estrategiarekin 

bat egiten duten erakunde guztiek konpromiso zehatz bat edo 
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gehiago onartuko dituztela. 

Ibilbideen ikuspuntutik, konpromisoak sare eta gobernantzaren 

ibilbidearekin, elkarrizketa publikoaren ibilbidearekin eta 

ezagutzaren zabaltze eta berritze edo kudeaketaren 

ibilbidearekin lotuta egon ohi dira.

 - Proiektu bultzatzaileak bereizten dira konpromisoek baino 

zehaztasun maila eta irismen handiagoak dituztelako, eta 

izaera batik bat esperimentala eta berritzailea dutelako. Zentzu 

horretan, proiektu bultzatzaileak nolabaiteko garrantzia duten 

jarduerak dira (esku hartze proiektu berriak, esaterako), behar 

jakinen ingurukoak, erreferentziako proiektu gisa hautatu direnak 

eta Gipuzkoako bakardadeen fenomenoari erantzuteko modua 

eraldatzeko potentziala dutenak; beraz, Estrategiaren berrikuntza 

definitu dezaketen proiektu estrategiko nagusiak dira hauek. 

Baliteke proiektu bultzatzaile hauetako zenbait planteatutako 

gomendioren bat gauzatzeko pentsatuak egotea eta, bestalde, 

Estrategian parte hartzen duten erakunde guztiek ez dute 

proiektu bultzatzaile hauek garatzeko konpromisoa onartzeko 

beharrik. Gainera, proiektu bultzatzaileen kopurua mugatua 

izango da. 

Ibilbideei dagokienez, proiektu bultzatzaileak berrikuntza eta 

zabaltzearen ingurukoak dira batez ere, baina ez esklusiban.

Bestalde, jarduketa-planen aldian, gerora garatutako beste 

ustekabeko jarduketak egon daitezke: hasierako Jarduketa 

Planean jasota ez dauden eta haren iraunaldian zehar planteatu 

edo garatu daitezkeen neurriak, ekintzak edo proiektuak, eta 

beraz, Jarduketa Planen jarraipen eta ebaluazio prozesuetan 

jasoko dira. Ustekabeko jarduketak jasotzeak esan nahi du 

erakundeek Estrategiarekin bat egin dezaketela jarduketa 

planak prestatzeko orduan konpromiso zehatzik edo proiektu 

jakinik beren gain hartu dutela jakinarazi ez badute ere, betiere 

jarraipen eta ebaluazio prozesuetan Estrategiako gidalerro bat 

edo batzuk jarraitu eta betetzeko helburuarekin garatu dituzten 

jarduketen berri ematen badute. 

Garrantzitsua da kontuan hartzea hiru elementu hauen arteko 

aldea arbitrarioa dela, neurri batean, eta gomendioak, 

konpromisoak eta proiektu bultzatzaileak ez daudela 

halabeharrez iniziatiba desberdinekin lotuta: jarduketa bera 

gomendio edo gidalerro generiko moduan plantea daiteke, 

baina baita konpromiso zehatz gisa ere, erakunde jakin 

batek onartuko duena eta baita, zenbait kasutan, proiektu 

bultzatzaile gisa ere. Beraz, gomendioen, konpromisoen eta 

proiektu bultzatzaileen arteko desberdintasunak dira, batik bat, 

erakundeek horiek garatzeko hartzen duten konpromiso maila, 

zehaztasun maila, horiek oro har onartzen dituzten erakunde 

motak eta, azkenik, duten izaera berritzailea.
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6.2. Gidalerroak eta gomendioak

Aurreko puntuan adierazitakoa abiapuntu hartuta, epigrafe honetan 

jaso da Hariak Estrategiaren gidalerro eta gomendioen esparrua. 

Azaldu den moduan, gorago ageri diren lau ibilbideen inguruan 

artikulatzen da eta gidalerro hauek egikaritzeko erantzukizuna ez 

zaio erakunde zehatz bati esleitzen. Hala ere, adierazi egiten da 

zein erakunde mota diren egokienak gomendio hauek egikaritzeko. 

Sailkapen hau ez da oso sistematikoa eta neurri batean arbitrarioa 

da, baina abantaila moduan du bakardadeak prebenitu eta 

jorratzeko garrantzitsutzat jotzen diren eragile guztiak barne 

hartzen dituela eta, bestalde, xede eta ezaugarri desberdinak 

dituzten erakundeak bereizteko aukera ematen duela. Edonola 

ere, beherago aurki daitezkeen koadroak erreferentzia moduan 

eskaintzen dira, gomendio hauetako bakoitza garatzearen ardura 

beren gain har dezaketen erakundeak identifikatzeko orduan. Dena 

den, logikoa denez, Estrategiarekin bat egiten duen erakundeetako 

bakoitzak erabaki ahalko du zein gomendio jarraitu nahi dituen edo 

ahal duen, edo zeintzuk ez, bere autonomiaren esparru barruan. 

Ildo horretan, adierazi behar da gomendio bakoitzean adierazi diren 

erakunde guztiek ez dutela zertan izan kasu guztietan gomendio 

horien bultzatzaileak; aitzitik, kasu jakin batzuetan, aipatutako 

erakundeak inplementazioan laguntzaile izan daitezke. Hau da, 

inplikatutako erakunde batzuk gomendio baten bultzatzaileak izan 

daitezke, eta, beste batzuk, gomendio hori garatzen laguntzen 

duten erakundeak.

Horretarako, “erakunde interesdunen” talde hauen arabera sailkatu 

dira erakundeak:

 - Eusko Jaurlaritza (sailak, erakundeak edo programak, hala nola 

Berdintasun Saila, Justizia eta Gizarte Politikak Saila, Osasun Saila, 

Hezkuntza Saila edo bestelako erakundeak, besteak beste, 

Emakunde edo Euskadi Lagunkoia programa); 

 - Gipuzkoako Foru Aldundia (foru zerbitzu edo departamentuak, 

barne hartuta ere, kasu honetan, Gizarte Zerbitzuak zein zerbitzu 

kulturalak, kirol zerbitzuak, berdintasun zerbitzuak, haurtzaro eta 

gaztaro zerbitzuak, etab.);

 - Udalak (udal zerbitzu edo departamentuak, barne hartuta 

gizarte zerbitzuak zein zerbitzu kulturalak, kirol zerbitzuak, 

etxebizitza zerbitzuak, berdintasun zerbitzuak, haurtzaro eta 

gaztaro zerbitzuak, alkatetza, etab.);

 - Osakidetza (Osasun Laguntza emateko Zuzendaritza, Gipuzkoako 

Erakunde Sanitario Integratuak –ESI– eta Gipuzkoako Osasun 

Mentaleko Sarea);

 - Erakunde zibikoak (kulturalak, kirolaren ingurukoak eta 

aisialdikoak), ekintza sozialeko hirugarren sektoreko erakundeak 

eta beste eragile komunitario batzuk;
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 - Ikastetxeak eta hezkuntza administrazioa;

 - Enpresak, batez ere toki eremuko enpresa txiki eta ertainak;

Gomendioen jatorriari dagokionez, iturri hauetatik jaso dira:

 - Oinarrien Dokumentuan jasotako jarduketa moten identifikazioa;

 - Gipuzkoako udalerrietan garatutako eta partaidetza 

prozesuan zehar jasotako jarduketak, bai eta prozesu 

horretan identifikatutako erronkak eta beharrak ere; 

 - Gure inguruko herrialdeetan garatutako estrategien eta 

jarduketen eraginkortasunaren berrikusketa.
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6.2.1.1.ibilbide estrategikoa. Sarea eta gobernantza

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak

1. Foro edo erakunde bat sortzea eta indartzea, Hariak Estrategiaren bultzadaz 
eta jarraipenaz arduratuko dena, bai eta Gipuzkoako bakardadeekin 
zerikusia duenaren gobernantza bultzatzeaz arduratuko dena ere 

Adinberri Fundazioa
GFAren Gizarte Politikako Departamentua

2. Estrategian aurreikusitako ekimenetarako dinamizazio-, jarraipen- eta laguntza 
tekniko-mekanismoak diseinatzea eta abian jartzea, bai eta horien ebaluazioa 
ere 

Adinberri Fundazioa
GFAren Gizarte Politikako Departamentua 

3. Toki edo eskualde mailan elkarrizketarako foroak, mahaiak eta bestelako 
espazioak ezartzea koordinazioa eta lankidetza sustatzeko lurralde eta 
udalerri eremuan.

Udalak 
Gipuzkoako ESIak 
Hirugarren sektoreko erakundeak

4. Toki edo erakunde mailan bakardadeei aurre egiteko tokiko estrategiak 
garatzea, helburu eta lehentasun erkideak ezartzen dituztenak eta eragile 
guztien artikulazioa ahalbidetzen dutenak

Udalak 
Gipuzkoako ESIak 
Hirugarren sektoreko erakundeak

5. Finantzaketa bide espezifikoak sortzea bakardadearen aurkako jarduketak 
garatzeko, erakunde publikoen laguntza deialdien esparruan (une honetan 
indarrean daudenak edo sortzen diren berriak).

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ) 
Osasun Saila (EJ)
Foru Aldundia 
Udalak

6. Boluntarioen funts espezifikoak sortzea boluntarioen sareek bakardadeak 
jorratzea helburu duten jarduketak eta programak garatu eta sustatzeko.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ) 
Osasun Saila (EJ)
Foru Aldundia
Udalak

7. Lurralde mailan erakundeen sare bat sortzea bakardadeei aurre egiteko 
erronkak batera lantzeko eta horien inguruan hausnartzeko, Administrazio 
Publikoaren laguntzarekin

Hirugarren sektoreko erakundeak
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8. Oinarri komunitarioko zaintza eta laguntza plataformak edo ekosistemak 
lurraldean indartu eta zabaltzea, udalekin eta toki eragileekin batera, 
lankidetzako gobernantzarako sareak sortu eta hurbileko arreta bultzatzeko 
helburuarekin.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ) 
Foru Aldundia
Udalak
Gipuzkoako ESIak
Hirugarren sektoreko erakundeak

9. Lankidetzarako eta/edo isolamendu edo bakardade egoerak antzeman 
eta bideratzeko tresnak sortzeko protokoloak ezartzea gizarte zerbitzuetako 
departamentuen, hirugarren sektoreko erakundeen eta beste zerbitzu 
batzuen artean (udal segurtasun kidegoak, kultur etxeak, suhiltzaile zerbitzua, 
etab.). 

Osasun Saila (EJ) 
Osakidetza
Foru Aldundia
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

10. Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politiketako Departamentuak Hariak 
Estrategiaren diseinua eta hedapena datozen urteetan garatu beharreko 
jarduera estrategikoen barruan kontuan hartzea.  

GFAren Gizarte Politikako Departamentua

11. Boluntarioen gaikuntza eta koordinazio planak prestatzea bakardadeak 
jorratzeko jarduketak garatzeko.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ) 
Foru Aldundia
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

12. Gipuzkoan abian diren bakardadeari aurre egiteko jarduketen eta eragileen 
mapa edo direktorio interaktiboa prestatzea, zein udalerritan garatzen ari 
diren adierazita eta gainerako eragileei identifikazioa ahalbidetuta.

Adinberri Fundazioa
GFAren Gizarte Politikako Departamentua

13. Adinekoei zuzendutako komunitateko baliabideak aurkitzeko bilatzaile edo 
mapak aktiboak dituzten gailu elektronikoetarako aplikazioak garatzea eta 
herritar guztien eskura jartzea.

Foru Aldundia
Udalak

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak
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6.2.2.2. ibilbide estrategikoa. Elkarrizketa publikoa

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak

1. Elkarrizketa publikorako plan edo esparru bat prestatu eta definitzea, bere 
helburu eta ildo nagusiekin, lortu nahi den elkarrizketa publikoak eduki eta 
egitura erkideak izan ditzan sarea osatzen duten eragile guztien artean.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ)
Osasun Saila (EJ) eta/edo Osakidetza
Foru Aldundia
Adinberri Fundazioa
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak 

2. Eskuliburuak, jardunbide egokien gidak eta bestelako dibulgazio materialak 
prestatzea bakardadeen arloko esku hartzearen inguruan, bai oro har 
eta baita bakardade arrisku handiagoa duten talde edo egoera zehatzei 
dagokienez ere.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ)
Osasun Saila (EJ) eta/edo Osakidetza
Foru Aldundia
Adinberri Fundazioa
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

3. Hitzaldiak, jardunaldiak eta bakardade egoerak aztertzeko ekitaldi 
espezifikoak antolatzea eta bakardadeak prebenitu eta jorratzeko jarduketa 
eraginkorrenak ezagutzera ematea.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ)
Osasun Saila (EJ) eta/edo Osakidetza
Foru Aldundia
Adinberri Fundazioa
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

4. Bakardadeen prebentzio eta jorratzearen gaia erakundeen gizarte sareetako 
komunikazio estrategietan txertatzea.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ)
Osasun Saila (EJ) eta/edo Osakidetza
Foru Aldundia
Adinberri Fundazioa
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak
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5. Kolektibo espezifikoei zuzendutako (gazte eta nerabeak, erretiratu berriak, 
etab.) bakardadeen fenomenoari buruzko sentsibilizazio eta prestakuntza 
lantegiak diseinatu eta egikaritzea.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ)
Osasun Saila (EJ) eta/edo Osakidetza
Foru Aldundia
Adinberri Fundazioa
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

6. Sentsibilizazio kanpaina espezifikoak egitea ohiko komunikabideetan 
(egunkariak, irratia eta telebista).

Foru Aldundia 
Adinberri Fundazioa
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

7. Erakundeetan komunikazio plan espezifikoak prestatzea bakardadeen 
arloko hedatze eta sentsibilizazio jardueren inguruan.

Foru Aldundia
Adinberri Fundazioa
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

8. Nerabe eta gazteek erabiltzeko moduko lineako aplikazioak garatzea 
bakardadea prebenitu eta jorratzeko.

Foru Aldundia 
Adinberri Fundazioa
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

9. Bakardadeen antzemate gaitasuna eta esku hartzea hobetzeko 
prestakuntza jarduerak diseinatu eta garatzea, komunitate esparruan lan 
egiten duten profesionalei zuzendutakoak (hezitzaileak, osasun arloko 
profesionalak, gizarte zerbitzuetako profesionalak, kultur etxeetako eta 
kiroldegietako langileak, farmaziak, saltoki txikietako profesionalak, etab.).

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ)
Gipuzkoako ESIak eta Osasun Mentaleko Sarea
Foru Aldundia
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak 
Enpresak

10. Enpresaren esparrurako esku hartze, sentsibilizazio eta prestakuntza eredu 
bat diseinatzea, hari esker enpresek bakardadearekin eta bizitzako trantsizio 
garrantzitsuekin lotutako jarduketak beren lantaldeen kudeaketan txertatu 
ditzaten.

Enpresak
Foru Aldundia
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak
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11. Komunitate bitartekaritzako programak sustatzea eta dibertsitate eta 
bizikidetza planak prestatzea, herriko, auzoko edo komunitateko gatazkak 
prebenitu eta horietan esku hartzeko, aldi berean kultura aniztasuna, 
berdintasuna, bizikidetza balioak eta abar landuz eta, espezifikoki, 
bakardadeak.

Enpresak
Foru Aldundia
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

12. Zentro, zerbitzu eta programen kudeaketan erabiltzaileen partaidetza 
sustatzeko jardunbide egokien eskuliburuak eta gidak prestatu eta 
zabaltzea, erabiltzaileek duten bakardadeak jorratzeko egiten diren 
ekintzekiko konpromisoa eta inplikazioa areagotze aldera.

Foru Aldundia
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

13. Komunikazio eta sentsibilizazio programa espezifikoak sortu eta mantentzea, 
isolamendu edo bakardade egoeran dauden pertsonen partaidetzarekin, 
ohiko komunikabideetan (irrati eta telebista programak) edo beste beste 
kanal batzuetan (aldian behingo argazkilaritza erakusketak edo kaleko 
antzerkiak, esaterako).

Foru Aldundia
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

14. Hausnarketa Etikorako Taldeak sortzea etikaren ardatzetik orientatu ahal 
izateko bakardade egoerak prebenitzeko, arintzeko edo alderanzteko 
jarduketak eta esku hartzeak.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza

15. Jardunbide egokien programak diseinatzea, formatu egokienak 
baliatuz (mintegiak, argitalpenak, aplikazio interaktiboak…) ezagutzaren 
transferentzia eta jarduketen eskalatzea errazteko helburuarekin.

Foru Aldundia
Udalak

16. Bakardadeak prebenitzeko eta jorratzeko programek izan behar dituzten 
ezaugarrien inguruko literaturaren emaitzak jasotzen dituen gida edo 
eskuliburu bat prestatzea.

Adinberri Fundazioa

17. Komunikabideetako profesionalak bakardadeen gaiaren inguruan 
sentsibilizatzeko eta prestatzeko programa eta lantegi espezifikoak 
garatzea.

Adinberri Fundazioa

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak
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18. Lehen eta bigarren hezkuntzaren curriculumean txertatzea gizarte 
harremanen balioari eta bakardadearen inpaktuari buruzko orientazioak.

Ikastetxeak eta hezkuntza administrazioa

19. Udalerrietako ahalduntze eskoletan bakardadeei buruzko ikastaro 
espezifikoak eta bakardadeei aurre egiteko gaikuntza lantegiak sartzea.

Udalak

20. Hurbileko merkataritza establezimenduei bakardadea prebenitu eta 
jorratzeko komunitatean dauden baliabideen berri ematen duten liburuxkak 
edo gidak banatzea, bakardade egoeran egon daitezkeen pertsonen 
informaziorako sarbidea errazteko.

Foru Aldundia
Udalak

21. Eskola espezifiko moduan funtzionatzen duten espazioak sortzea 
bakardadeen esparruan, herritar guztiei irekita daudenak, kultur etxeetan 
edo udalerrietako eskoletan.

Udalak
Kultur etxeetan
Ikastetxeak

22. Familiekiko gizarte eta hezkuntza esku hartzeen eta esku hartze psikosozialen 
zerbitzuetako profesionalen espezializazioa bultatzea, isolamendu sozial 
eta nahi gabeko bakardade egoeran dauden pertsonei orientazioa eta 
laguntza emateko prozesuen inguruan.

GFAren Gizarte Politikako Departamentua
Udalak

23. Prestakuntza, graduondoko edo espezializazio planak garatzea gizarte esku 
hartzearen arloko profesionalen kualifikazio espezifikoa lortzeko isolamendu 
sozial eta bakardade egoerei dagokienez.

Foru Aldundia
Unibertsitateak

24. Lurraldean partaidetzako hausnarketa partekatua garatzea udalerri 
interesdunen artean, Hariak Estrategiaren kontzeptu eta ezarpenak landa 
eremuetan aplikatzeko orduan hartzen dituen espezifikotasunen inguruan.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
ESIak
Hezkuntza administrazioa
Beste eragile batzuk

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak
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6.2.3.3. ibilbide estrategikoa. Berrikuntza eta zabaltzea

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak

1. Hurbileko merkataritza establezimenduetatik bakardade egoerak 
antzemateko programa espezifikoak diseinatu eta garatzea, horrekin batera 
laguntza zerbitzuak edo jarduketak (sozialak, informatzaileak) eta loturak 
sortzekoak eskaini eta gauzatuz.

Enpresak 

2. Gipuzkoako adinekoen kluben eta zahar etxeen jarduera indartzea, 
lehen, bigarren eta hirugarren mailako prebentzioko taldekako esku hartze 
komunitarioko programei esker.

Udalak 
Hirugarren sektoreko erakundeak 
Adinberri Fundazioa

3. Bazterketa, babesgabetasun eta mendekotasun arriskuan dauden pertsonei 
zuzendutako Gizarte Zerbitzuen zorroko zentro eta zerbitzuak indartzea, duten 
estaldurari eta zuzkidurari dagokienez, eta baliabide hauetako profesionalen 
prestakuntzari dagokionez ere, arreta berezia jarrita autonomia sustatzeko 
programei eta mendekotasun arriskua duten pertsonentzako eguneko arreta 
zerbitzuei, bai eta helduen gizarte eta hezkuntza esku hartze programari ere.

Udalak
Foru Aldundia

4. Intentsitate txikiko laguntza eta gizarte eta hezkuntza esku hartzerako 
programa espezifikoak garatzea etxez etxeko laguntza zerbitzuaren, FIZPEren 
eta LPPEren erabiltzaileentzat.

Udalak
Foru Aldundia

5. Gipuzkoako Haurtxoko eta Gaztelekuen sarea indartzea, bertan lan egiten 
duten hezitzaileen kopurua areagotuz eta bertako profesionalei bakardadeak 
prebenitzeko eta jorratzeko prestakuntza espezifikoa emanez.

Udalak
Foru Aldundia

6. Belaunaldi arteko programak garatzea, kulturaren, aisialdiaren, osasunaren, 
hezkuntzaren eta gizarte zerbitzuen esparruan, loturak eta harremanak 
areagotzeko eta belaunaldien arteko distantzia murrizteko.

Udalak
Foru Aldundia
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7. 70 urtetik gorakoen gaikuntza digitalerako lantegiak antolatzea, batez 
ere eten digitala murriztea eta ingurune birtualak gizarte interakziorako 
eskaintzen dituen aukerak hobetzea helburu dutenak.

Udalak
Foru Aldundia

8. Mentoretza, babesletza edo laguntza programak garatzea bakardade 
arrisku gehien duten kolektibo espezifikoentzat.

Udalak
Foru Aldundia

9. Auzokoen sareak eta bizikidetza sareak dinamizatzeko eta indartzeko 
programak sustatzea.

Ayuntamientos
Diputación Foral
Entidades del Tercer Sector

10. Bakardadeak prebenitu eta jorratzeko programa espezifikoak 
sustatzea ekipamendu kulturaletan (kultur etxeak, liburutegiak eta 
antzekoak), kontuan hartuko dutenak baita ere genero-ikuspegia, 
belaunaldiartekotasuna, etab.

Ayuntamientos
Diputación Foral

11. Denbora kreditu eta/edo denbora banku programak garatzea, arriskuko 
kolektiboetan pertsonek truke horietan parte hartzea erraztuz.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak

12. Hiri espazio eta ekipamenduen erreformarako programa espezifiko bat 
ezartzea, genero-ikuspegiarekin, gizarte topaguneak sortzeko helburuarekin.

Udalak
Foru Aldundia

13. Etxebizitzak eraldatzeko jarduketak garatzea bakardadeak arintzeko eta 
adinekoen autonomia areagotzeko helburuarekin, baita genero-ikuspegitik.

Udalak
Etxebizitza departamentua edo zerbitzuak

14. Ostatatze solidarioko programak edo belaunaldi arteko bizikidetza 
programak garatzea etxebizitza partikularretan, adinekoentzat eta 
gazteentzat.

Udalak 
Foru Aldundia
Adinberri Fundazioa

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak
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15. Garraio publikoa bultzatzeko plan espezifikoak ezartzea, landa eremua 
kontuan izanik, jarduera kultural, aisialdiko jarduera eta gizarte partaidetzako 
jardueretako sarbidea areagotzeko aukera gehien dituzten lineak eta 
ordutegiak identifikatu eta indartuz.

Udalak
Foru Aldundia

16. Bakardade egoerak eragiten dituen familia sarerik eza ekar dezaketen 
familia haustura egoerak saihesteko edo loturak berreskuratzea sustatzeko 
familia bitartekaritzako programak bultzatu eta indartzea.

Udalak

17. Arreta pertsonarengan jartzen duten diagnostiko eta esku hartze tresna 
informatikoak diseinatu eta abiaraztea, erabiltzaileen parte hartzea 
bermatuz bai diagnostikoan eta baita esku hartze planen erabakietan ere, 
eta bakardadeei buruzko adierazleak jasoz ondorengo jarraipena egin ahal 
izateko.

Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

18. Elkarri laguntzeko, eztabaidatzeko edo gizarte interakziorako programak 
abian jartzea talde espezifikoen artean (dolu fasean dauden emakumeak 
edo emakume alargunak, emakume zaintzaile ez formalak, iraupen luzeko 
gaixotasunak edo mugikortasun urria duten pertsonak, erretiro fasean 
dauden pertsonak, etab.), bakardadeak prebenitu eta jorratu ahal izateko.

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila (EJ)
Osasun Saila (EJ) / Osakidetza / ESIak
Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak

19. Egoitza baliabideetan bakardadea jorratzeko estrategia eta proiektuak 
modu espezifikoan garatzea.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak

20. Osasun mentaleko arazo larriak dituzten eta isolamendu edo bakardade 
egoeran dauden pertsonei zuzendutako Tratamendu Asertibo 
Komunitarioko programak bultzatzea.

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea 
Foru Aldundia
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak
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21. Koordinazio prozedurak (protokoloak), programak edo susperraldi eta/
edo ospitale altako egoeretarako izaera duten zentroak diseinatu eta 
garatzea, instituzionalizazioa prebenitzeko eta pertsonen beharrak jorratzeko 
pertsonalizazioaren eta bizi kalitatearen ikuspuntutik.

Gipuzkoako ESIak

22. Gizarte zerbitzuetako zentro eta programetako erabiltzaileen partaidetza 
eta elkartetza sustatzeko planak diseinatu eta martxan jartzea, erabiltzaile 
hauek esku hartze planen, programen eta eragiten diten politika publikoen 
erabakietan parte har dezaten.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak

23. Gizarte partaidetzako boluntarioen programak sustatzea, hartara 
isolamendu sozial egoeran dauden eta/edo bakardade egoeran daudela 
sentitzen duten biztanleria taldeak baterako ekoizle bihurtuta eta kasuko 
programetako zerbitzuen eta/edo jardueren horniduran parte har dezaten 
lortuta.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak

24. Gizarte trebetasunen, trebetasun afektiboen, autokudeaketarako 
trebetasunen eta jokabidea aldatzeko gaikuntza lantegiak garatu 
eta indartzea, bakardade arriskuan dauden pertsonei zuzendutakoak, 
osasunaren, hezkuntzaren eta gizarte zerbitzuen arloetan.

Udalak
Foru Aldundia
Osakidetza
Hezkuntza administrazioa

25. Telefono bidezko laguntza programak sustatu eta zabaltzea bakarrik 
sentitzen diren adinekoentzat, informazio trukea eta harremanak sustatzeaz 
gain, elkarrizketak eta eduki emozionaleko harremanak ere ahalbidetzen 
dituztenak.

Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

26. Befriending esku hartzeak garatzea, etxez etxeko bisiten bidez, etxetik 
kanpoko jardueretara lagunduz edo aldian behingo telefono deien bidez 
laguntza soziala edo konpainia eskaintzeko bakarrik bizi diren adineko 
pertsonei, batez ere, geografikoki isolatuta edo landa eremuetan bizi 
direnentzat.

Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak
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27. Etxez etxeko bisitak edo telefono deiak sustatu eta zabaltzea informazioa 
emateko eta udalerrian dauden laguntza aukeren berri emateko 70 urtetik 
gorakoei, osasunaren edo gizarte zerbitzuen arloko profesionalen eskutik.

Udalak
ESIak

28. Etxez etxeko laguntza zerbitzua indartzea eta hobetzea, nahi gabeko 
bakardadea prebenitu eta jorratzeko xedearekin, barne hartuta 
harremanen eta sentimenduen inguruko edukiak dituzten zerbitzuak, 
ekintzak edo ekimenak.

Udalak

29. Bakardade egoera larrienak jorratzeko kasuen sektore arteko kudeaketa 
eredu bat diseinatu, aplikatu eta ebaluatzea, kasuak antzeman eta esku 
hartze komunitarioen bidez banakako bakardade egoerak murriztu ahal 
izateko, betiere kontuan hartuta pertsona bakoitzaren ezaugarriak eta 
lehentasunak.

Udalak
Foru Aldundia

30. Bigarren hezkuntzako esparruan bakardadeei aurre egiteko diagnostiko 
eta esku hartze eredu bat diseinatu, aplikatu eta ebaluatzea, genero 
ikuspegiarekin baita ere.

Ikastetxeak eta hezkuntza administrazioa

31. Jarduera kultural eta aisialdiko jardueretarako sarbidea ahalbidetzen duten 
programak sustatzea, kostuaren zati bat baterako moduan finantzatuz 
(kultura bonoak). Programa hauek bereziki zuzenduko zaizkie bakardade 
arrisku handiena duten kolektiboei.

Udalak
Foru Aldundia

32. Euskara sustatzeko programak eta jarduerak diseinatzea eta bultzatzea, 
belaunaldien artekoak ere izan daitezkeenak, euskararen ezagutza eta 
erabilera sustatzeko eta topaguneak garatzeko, bereziki, zaurgarritasun-
egoeran dauden pertsonentzako (adinekoak, gizarte-bazterketako egoeran 
dauden pertsonak, etab.).

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak

33. Gizarte- eta kultura-arloko eta gizarte- eta hezkuntza-arloko profesionalen 
zuzkidurak eta funtzioak handitzea mendekotasun-egoeran edo -arriskuan 
dauden pertsonentzako zentroetan

Udalak
Foru Aldundia

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak
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Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak

34. Landa-eremuan identifikatutako bakardadeen aurrean esku hartzeko 
programa espezifikoak abian jartzea, eremu zehatzetan esku hartzen duten 
hezkuntza-arloko talde espezifikoen bidez

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak

35. Garraio-neurriak bultzatzea eta indartzea, hala nola taxi-bonuaren 
zerbitzuak, landa-eremuan bizi diren eta mugitzeko zailtasunak dituzten 
pertsonentzat

Udalak

36. Garraio komunitarioko lineak edo hurbileko auzoen arteko garraioak 
garatzea udalerri handienetan, modu horretan jarduera kulturaletarako, 
aisialdiko jardueretarako eta gizarte partaidetzarako aukerak areagotuz, bai 
eta, oro har, baliabide komunitario guztietarako sarbidea ere.

Foru Aldundia
Udalak

37. Landa-inguruneetan bakardadeen aurrean politikak sektore artean 
integratzeko gida bat egitea

Foru Aldundia

38. Bakardade-egoerak detektatzeko eta diagnostikatzeko tresnak diseinatzea, 
aplikatzea eta ebaluatzea, besteak beste, Lehen Mailako Arretako 
Gizarte Zerbitzuetan eta Lehen Mailako Arretako eta Osasun Ospitaleko 
Zerbitzuetan, generoaren, landa-eremuaren eta abarren aldagaiak kontuan 
hartuta

GFAren Gizarte Politikako Departamentua
Adinberri Fundazioa
Udalak
Osakidetza

39. Telelaguntza aurreratuaren barruan erabilgarritasun interaktiboak 
esperimentatzea, garatzea, inplementatzea eta eskalatzea, zerbitzu honek 
bakardade-egoerei dagokienez erabiltzaileen – beraien etxean egonda 
edo ez- harremanak errazteko egin ditzakeen ekarpen gisa

Eusko Jaurlaritza

40. Telelaguntza-zerbitzuaren bidez, adimen artifizialak pertsonen egoera 
emozionala monitorizatzeko eta ebaluatzeko duen gaitasuna 
esperimentatzea eta ebaluatzea, bakardade-egoerak detektatzeko eta 
horiei aurre egiteko erabil daitezkeen baloratzeko

Eusko Jaurlaritza

41. Telelaguntza-zerbitzuaren birtualtasunak aztertzea, erabiltzaileen sareak eta 
komunitateak sortzeko

Eusko Jaurlaritza
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6.2.4.4. ibilbide estrategikoa. Ebaluazioa eta ezagutza

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak

1. Kolektibo espezifikoen (LGTBI kolektiboa, familia zaintzaileak, migratzaileak, 
zaurgarritasun egoeran dauden adin oso handiko bikoteak, emakumeak-
gizonak, etab.) bakardadeen aurreko egoerari buruzko ikerketak gauzatzea.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza

2. Bakardadeen inpaktu ekonomikoari buruzko ikerketak egitea.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza

3. Bakardadeek kolektibo jakinen (adineko pertsonak, osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonak, gazteak, emakumeak, etab.) egoera 
mentalean duen inpaktuari buruzko ikerketak egitea.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza

4. Bakardadeek landa-inguruneetan bizi diren pertsonen osasun-egoeran 
duten eraginari buruzko ikerketak egitea

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza

5. Kognizio sozialaren eta bakardadearen arteko erlazioari buruzko ikerketa 
espezifikoak egitea, eta kognizio sozialaren aldaketarekin lotutako esku 
hartzeen eraginkortasunari buruz dagoen ebidentziaren inguruko ikerketak 
ere bai.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza

6. Eskualdeetan aldian behingo diagnostikoak egitea bakardadearen 
prebalentziaren inguruan eta bakardade egoerekin lotura gehien duten 
profilen egoeraren inguruan.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza

7. Bakardadeek egoitzetan duten inpaktuaren eta bakardadearen inpaktua 
murrizteko eta desinstituzionalizazioa lortzeko neurri eraginkorrenen inguruko 
ikerketak egitea.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza
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8. Pandemiak eta COVIDaren inguruko murrizketek zahartzaro osasuntsuaren 
dimentsio guztietan eta egoitzetako bakardadean izan duten inpaktuari 
buruzko ikerketak egitea.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza

9. Bakardade mota bakoitzaren (soziala, emozionala, kronikoa…) 
intzidentzia neurtzen duten elementuak txertatzea egiten diren ikerketa 
eta diagnostikoetan, bakardade mota bakoitzarekin lotutako faktore eta 
egoeretan are gehiago sakontzeko.

Udalak
Foru Aldundia
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza

10. Bakarrik sentitzen diren pertsonek erabiltzen dituzten aurre egiteko 
estrategiei buruzko ikerketak egitea, garatuko diren esku hartzeen 
plangintza eraginkorragoa lortzeko xedearekin.

Foru Aldundia
Udalak
Hirugarren sektoreko erakundeak
Osakidetza

11. Hariak Estrategiaren egikaritzearen eta Udaletako eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiko berdintasun teknikarien lanaren artean sustatu daitezkeen 
sinergiak identifikatzea.

Foru Aldundia
Udalak

12. Hariak estrategiaren genero-eraginari buruzko ebaluazio espezifikoak egitea Foru Aldundia

13. Hariak estrategiak landa-inguruneetan duen eraginari buruzko ebaluazio 
espezifikoak egitea

Foru Aldundia

14. Hezkuntza sisteman inkestak egitea haurtzaroko eta nerabezaroko 
bakardade adierazleak barne hartuta.

Ikastetxeak eta hezkuntza administrazioa

15. Bakardadeen jorratzeari lotutako zerbitzu, programa edo proiektuetako 
arretaren kalitate estandarrak ezartzea, horiei esker bakardadearen 
prebalentziari eta motari buruzko adierazleak jaso ahal izateko (Jong 
Gierveld eta/edo UCLA eskalak).

Adinberri Fundazioa
Erakunde zerbitzu emaileak

Gomendioak eta gidalerroak Erakunde interesdun edo sustatzaileak
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7.1. Hitzaurrea

Erakunde bakar batek, bere kabuz, ezin du Hariak bezalako 

estrategia oso bat kudeatu. Estrategiaren zeharkako eta erakunde 

arteko izaera dela eta, atxikitako erakunde guztiak barne hartzen 

dituen gobernantza eredu bat behar da. Eragileen arteko 

koordinazioa, lankidetza eta elkarrizketa ezinbestekoak dira 

Gipuzkoako bakardadeen inguruko helburu erkideekiko lerrokatzea 

sustatzeko. 

Hariak Estrategiaren barruko eta aldeko lankidetzako gobernantza 

honen ondorioa da, lehenik, zenbait erakunderen, entitateren eta 

eskumen mailaren Estrategiarekiko atxikipen boluntarioa. Atxikipen 

horrekin adostutako esparru estrategikoa garatzeko borondatea 

agertuko dute, konpromisoen bidez, proiektu bultzatzaile zehatzen 

bidez, jarduketen bidez eta ager litezkeen bestelako ekintzen 

bidez56. Zentzu horretan, lankidetzaren beste ondorio bat dira ere 

diagnostiko, jarraipen eta ebaluazio prozesuak, izan ere, erakunde 

hauek konpromisoa hartuko dute, alde batetik, ekimen hauei 

dagozkien adierazleak biltzeko eta, bestetik, Estrategiaren jarraipen 

eta gobernantza orokorrerako aktibatu diren taldeetan parte 

hartzeko. 

Lankidetzako eta maila anitzeko gobernantza baten alde egitea bat 

dator Gipuzkoan, arlo honetan, azkenaldian garatu den lanarekin. 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuaren 

20>30 Agendan aipatzen da, gobernantzaren arloko berrikuntza 

publikoaren esparruan, partaidetzarako eta hausnarketarako 

espazioak sustatzeko beharra, gizarte politikak diseinatzeko, 

ebaluatzeko, gomendatzeko eta bultzatzeko. 

Helburuei dagokienez, Estrategia hau artikulatzeko moduak –

gomendioak ezartzen dituen esparru estrategiko baten eta 

konpromiso eta proiektu bultzatzaileak definitzen dituen esparru 

operatibo baten edo jarduketa planen inguruan– honako hau 

egitea ahalbidetzen duen koordinazio, jarraipen eta ebaluazio 

sistema bat eskatzen du: 

 • Erakunde bakoitzak bakardadeen inguruan garatutako ekimen 

guztiak eta ibilbide estrategiko eta gomendio bakoitzari lotutako 

ekimen guztiak identifikatzea, bai eta Estrategiaren esparruko 

honelako jarduketak ere. 

 • Gomendioei lotutako konpromisoen eta proiektu bultzatzaileen 

arabera identifikatzea zenbait prozesu eta emaitza adierazle, 

onuradunen kopuruaren ingurukoak, egikaritze ekonomikoaren 

ingurukoak eta lortutako emaitzen ingurukoak. 

 • Estrategia osoaren inpaktua ebaluatzea Gipuzkoako 

bakardadeak prebenitu eta jorratzeari dagokionez eta, 

ebaluazio horren arabera, Estrategiaren garapenarekin eta 

egikaritzearekin lotutako elementuak (aldaketaren teoria, 

ibilbide estrategikoak, gomendioak edo jarduketa planak) 

baztertu, berritik definitu, gehitu edo balioztatzea. 
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 • Estrategiaren kudeaketarekin, gobernantzarekin eta ezarpenarekin 

lotutako proposamenak egitea. 

 • Gipuzkoako bakardadeen aldian behingo ezagutza sustatzea, 

Gipuzkoako herritarren bakardadeen inguruko behar eta ezaugarri 

nagusiak diagnostikatzeko aukera ematen duten datuak eguneratuz, 

bereziki nahi gabeko bakardadearen ingurukoak. 

 • Estrategiaren garapenean parte hartzen duten eragileak koordinatu 

eta ikuspuntu tekniko batetik aholkatzea, bakoitzak bere gain 

hartutako konpromisoak eta proiektuak aurrera eraman ahal izateko, 

Hariak esparru estrategikoa operatiboa izan dadin. 

56 Gorago adierazi den moduan, baliteke Estrategiarekin bat egiten duten 

erakundeetako zenbaitek, hasieran, konpromiso edo proiektu zehatzik beren gain 

ez hartzea, baina esparru estrategikoarekin bat datozen bestelako ekimenak 

garatzea dagokien jarduketa planaren indarraldian zehar. Beste jarduketa horiek 

dira “ager litezkeen bestelako ekintzak”. .



148

Helburu hauek lortzeko, Hariak Estrategiaren lankidetzako eta 

maila anitzeko gobernantzan, hurrengo irudian azaldu eta jarraian 

deskribatu diren baterako kudeaketarako, jarraipenerako eta 

gobernantzarako egiturak eta mekanismoak aurreikusi dira. 

Hariak Estrategiaren Gobernantza Eredua

ADINBERRI

AEI-6. Erronka
Gizarte kohesionatua 
eta inklusiboa. 

6.1 azpi-erronka: 
Bakardadeak

#HARIAK HUB

Estrategiaren 
Zuzendaritza

Eragileak (HARIAK 
sarearen/

mugimenduaren 
enbrioia)

Hariak

Estrategia eta Ekintza Plana: 
HARIAK (Bakardadeei aurre egiteko 

Gipuzkoako Estrategia)

DPS

2020>2030 
Agenda 9.
ardatza, 32. 
ekintza
Bakardadeak

Aholkularitza Aditua

Talde eragilea

GFA
ADINBERRI + Gizarte 
Politiketako D.

Talde Eragile Zabaldua
Ekosistemaren 
sektore 
bakoitzeko 
enbaxadoreak: 
taldeko 
koordinatzailea

 - Operazio-zentroa

 - Ofizina teknikoa

 - Dinamizazioa

 - Jarraipena

 - Ebaluazioa

 - Komunikazioa

Talde sektorialak: udalak, hirugarren sektorea, osasuna...

Proiektu taldeak edo tematikoak: hirigintza, 
aisialdia... (12 dimentsioak) ekintza planen 
proiektuetara lotuak. 

Idazkaritza Teknikoa

Hausnarketa Etikorako Taldea: 
proiektuetarako orientazioa eta laguntza

TE

AA

IT

HET

TEZ

TS

PT
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7.2. Estrategiaren zuzendaritza eta #HariakHub

Estrategiaren zuzendaritza eta gainbegiratzea erakunde 

sustatzaileen esku geldituko dira: Adinberri Fundazioa eta 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentua. 

Estrategiaren lidergo, koordinazio, jarraipen eta ezarpen egokiaren 

sustapen eginkizunak kanpoko erakunde baten edo gehiagoren 

esku utziko ditu Adinberri Fundazioak. Eginkizun hauek guztiak 

#HariakHub izeneko esparru barruan multzokatu dira. Eragiketa 

nukleo edo makroprozesu horren barne egongo dira Estrategiaren 

kudeaketa eta egikaritze egokiak bermatzeko helburu erkidea duten 

prozesu guztiak. Adinberri Fundazioa, Estrategiaren sustatzailea den 

heinean, prozesu horiek zuzentzeaz eta gainbegiratzeaz arduratuko 

da, helburu horretarako Estrategiaren arduradun bat izendatuta. 

Honela, #HariakHub esparru barruan, hiru gobernantza egitura 

ezarriko dira Hariak kudeatu eta jarraitzeko, bakoitza bere 

eginkizunekin. Hiru egitura hauen bitartez antolatuko dira eragiketa 

zentroa, idazkaritza teknikoa, dinamizazioa, jarraipena, ebaluazioa, 

komunikazioa eta aholkularitza Jarraian azaldu dira modu 

xehatuagoan hiru mekanismoak. 

7.2.1. Idazkaritza teknikoa 

Idazkaritza tekniko hau Adinberri Fundazioaren eta Gipuzkoako 

Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuaren kanpoko 

erakunde baten esku utziko da eta bere eginkizun eta ekintzen 

artean izango ditu: 

 • Estrategiaren esparru operatiboaren edo bi urteko jarduketa 

planen plangintza egitea. Horretarako, jarduketa plan berri 

baten plangintza egin behar den ekitaldiaren hasieran, 

erakunde bakoitzak bakardadeak jorratzeko aurreikusi dituen 

esparru kontzeptualaren barneko ekimen zehatzak, ibilbide 

estrategikoak, jarduketa estandarrak eta Estrategiaren 

gomendioak eskatu eta bilduko ditu. Informazio bilketa hori 

egiteko, parte hartzen duten eragileen artean banatuko da 

aldez aurretik ezarritako instrumentu-galdetegi bat. 

 • Parte hartzen duten erakundeek aldian behin emandako 

informazioari esker, atxikitzean onartutako konpromiso eta 

proiektuen betetzea egiaztatzea. Halaber, jarduketa plan 

bakoitzaren iraunaldian zehar, organo bakoitzak egikaritutako 

bestelako jarduketak identifikatzea. Jarraipen prozesu honen 

bidez lortutako informazioa jarduketa planen ebaluazio 

txostenean multzokatuko da. 

 • Prozesu eta inpaktu adierazleen aginte koadro bat prestatu 

eta mantentzea, neurri bakoitzaren inguruko informazioa 

lortzeko eta Estrategian esparruan onartutako proiektu 

bultzatzaileen ebaluazio instrumentuen plangintza egiteko, 

hori guztia identifikatu eta ezagutu ahal izateko zein gomendio 

eta konpromiso egikaritzen hari diren modu eraginkorrean, 
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horien inpaktua eta garatutako proiektu bultzatzaileen emaitza 

nagusiak.  

 • Ebaluazio txostenak egitea. Jarduketa planen jarraipen 

txostenekin batera, Estrategiaren (esparru estrategikoaren) 

bi ebaluazio txosten prestatuko dira. Lehenengoa, bitarteko 

izaera izango duena, 2024 urte amaieran egingo da eta, 

jarduketa planen ebaluazio prozesuetan lortutako informazioa 

abiapuntu hartuta, aztertu egingo du gomendioak zein 

neurritan betetzen ari diren behar bezala eta Estrategiaren 

gainerako elementuetan (aldaketaren teoria edo ibilbide 

estrategikoak) aurreikusitako emaitzak lortzen ari diren ala 

ez. Bigarrena Estrategiaren indarraldia amaitzean egingo da 

–2026 urte amaieran–, Estrategiaren inpaktua neurtu ahal 

izateko arreta ereduari eta Gipuzkoako herritarren bakardade 

egoerei dagokienez. Honela, lurralde honetako bakardadeen 

aldian behingo ezagutzan lagunduko da eta Gipuzkoako 

bakardadeen aurreko II. Estrategia posible batek kontuan hartu 

beharko lituzkeen printzipio eta ildoen oinarriak ezarriko dira. 

 • Jarraipen eta ebaluazio prozesuek aholkatzen badute, esparru 

estrategikoaren zein jarduketa planen beharrezko aldaketak 

eta egokitzapenak proposatzea.

 • Atxikitako erakundeei aholkularitza eta laguntza teknikoa 

eskaintzea Hariak esparruan onartutako konpromisoak eta 

proiektu bultzatzaileak sustatu eta garatzeko, hartara esparru 

estrategikoarekiko koherentzia ziurtatuta eta ekimenen arteko 

lerrokatzea lortuta. 

 • Ezagutza kudeatzeko eta eskualdatzeko tresna gisa aktibatuko 

den Hariak webgunearen eraikuntzan eta eguneraketan 

laguntzea. 

 • Jarraipen eta ebaluazio prozesuetan zehar bildu den 

bakardadeen inguruko informazioa koordinatu eta Adinberri 

Behatokiari (AAS) jakinaraztea, behatokia elikatzen laguntzeko. 

 • Beharrezkotzat jotzen bada, Estrategian ezarritako zenbait 

gomendio egikaritu eta gauzatzea, bereziki ikerketaren eta 

ezagutzaren kudeaketaren arloetan. 
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7.2.2. Aholkularitza aditua 

Hariak Estrategia prestatzeko prozesuan lortutako esperientzia 

kontuan hartuta, gomendagarria dirudi kanpoko aholkuari baten 

laguntzarekin jarraitzea. Aholkulari horrek agintaritza tekniko 

erreferentziala, independentea eta balioaniztuna izan beharko du 

bakardadeen aurreko politika publikoen esparruan. Hauek izango 

dira kanpoko aholkularitza honen eginkizun nagusiak, Adinberri 

Fundazioaren zuzendaritzapean eta gainbegiratzearekin: 

 • Adinberriko Estrategiaren arduradunak hala eskatzen duenean, 

aholkularitza inspiratzailea eskaintzea, Hariak ikuspegiari 

dagokionez, Estrategiaren gobernantza eta zuzendaritza 

prozesuan laguntzeko. 

 • Estrategian parte hartzen duten erakundeek hala eskatzen 

dutenean, laguntza eta alderaketa eskaintzea, aurreikusitako 

jarduketak eta horien lerrokatzea sustatzeko. 

 • Hariak Estrategiaren esparruan bultzatzen den bakardadeen 

inguruko elkarrizketa publikoan parte hartzea.

7.2.3. Hausnarketa Etikorako Taldea 
(HET) 

Hirugarrenik, Hausnarketa Etikorako Talde bat sortzea aurreikusi 

da, etikaren ardatzetik orientatu ahal izateko bakardade egoerak 

prebenitzeko, arintzeko edo alderanzteko ekimenak eta jarduketak. 

Estrategian parte hartzen duten zenbait organo eta erakundetako 

(Gipuzkoako Foru Aldundia, udalak, hirugarren sektoreko 

erakundeak, Osakidetza, Osakidetza…) ordezkari profesionalek 

osatuko dute talde hau eta izaera boluntarioa izango du. 

Hausnarketa Etikorako Talde honen helburu nagusia etikaren 

nukleo sustatzaile gisa jardutea da, Estrategiaren arreta ereduaren 

kalitateari dagokionez. Taldeari dagozkion zereginen artean, 

honako hauek nabarmen daitezke:  

 • Ekintzak lagundu eta sustatzea sentsibilizazioari dagokionez, 

etikaren gaineko ezagutzaren kudeaketari dagokionez, 

jardunbide egokien hedatzeari dagokionez, etab. 

 • Oro har, parte hartzen duten eragileei eta, zehazki, Estrategiarekin 

bat egin duten erakundeei aholkularitza eskaintzea, 

Estrategiaren neurri eta proiektu zehatzak diseinatu eta horien 

plangintza egiteko orduan. Era berean, talde honek laguntza 

teknikoa eskainiko du ekimen horiek prestatu eta ezarri bitartean 

sortutako gatazka etikoak ebazteko, horretarako gomendioak 

emanez.
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7.3. Gobernantza orokorra: Hariak sarea edo mugimendua

Hariak Estrategia eraikitzeko egindako partaidetza prozesua eta 

proposatu den gobernantza eredua kontuan hartuta, jarraipena 

emango zaie edo aktibatu egingo dira jarraian zerrendatutako 

Estrategiaren jarraipen eta gobernantzarako lantaldeak. Talde 

hauek osatzen dute Estrategiaren enbrioia: Hariak sarea edo 

mugimendua. 

 

 • Estrategiaren jarraipena egiteko batzorde edo talde eragilea, 

atxikitako erakunde guztietako ordezkariek osatua. Besteak 

beste, talde honen eginkizunak izango dira:  

 - Estrategian aurreikusitako gomendioak zein neurritan 

garatzen ari diren egiaztatzea eta jakinaraztea. 

 - Estrategiaren ezarpen zuzenerako egokiak diren neurriak eta 

jarduketak proposatzea, parte hartzen duten erakundeen 

beharrak, eskumenak eta aukerak kontuan hartuta. 

 - Erakunde bakoitzaren Estrategiarekiko atxikipena berrikustea 

eta atxikipen horren baliozkotze eta konpromiso txosten bat 

prestatzea, Estrategiaren indarraldiaren erdialdean.

 - Estrategiaren helburuak monitorizatzea eta behar diren 

aldaketak eta doikuntzak proposatzea.

 • Hariak eraikitzeko partaidetza prozesuan zehar sortu zen talde 

eragile zabaldua, Hariak Estrategiaren gobernantza orokorraz 

arduratzen den erakunde arteko organo publiko-pribatua den 

heinean. Era berean, Gipuzkoako bakardadeak jorratzeari 

buruzko hausnarketarako, diagnostikorako eta baterako 

kudeaketarako espazio bat sortuko da Estrategiaren ezarpena 

hobetze aldera. 

 • Talde sektorialak (udalak, hirugarren sektoreko erakundeak, 

osasuna, etab.). Talde hauetako bakoitzak koordinatzaile bat 

izango du, sektore bakoitzeko “Hariak enbaxadore” moduan 

jardungo duena.

 • Proiektu edo gaien inguruko taldeak, jarduketa arlo jakin batean 

(hirigintza plangintza, aisialdia eta kultura, etab.) esku hartzen 

duten atxikitako erakundeetako ordezkariek osatuak. Talde 

hauek jarduketa planaren proiektu edo jarduketa zehatzen 

inguruan osatuko dira.
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Elkarrizketa publikoa Hariak Estrategiako lau ibilbide edo 

ardatz estrategikoetako bat izateak esan nahi du Hariak 

Estrategiak garrantzi handia ematen diola komunikazioari, 

funtsezko tresna edo elementu gisa.
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8.1. Indar-ideiak

Jarraian laburbildu dira Hariak Estrategiaren inguruko komunikazio 

guztietarako inspirazioa eta erreferentziak eskaintzen dizkiguten 

hamar indar-ideiak:

1. Erronka kolektiboa
Gipuzkoako gizartea eta bere erakundeak kezkatuta daude herritar 

batzuek sentitzen duten bakardadearekin eta esku hartu behar 

dutela uste dute. Pertsona horiek asko edo gutxi badira ere, haien 

arazoa gure arazoa ere bada.

2. Garaien seinale
Zalantzarik gabe, gure gizarteak aurrerapauso handiak eman ditu 

zentzu eta alderdi askotan azken berrogeita hamar urteetan, baina 

indibidualizazio handiagoak eta banakoen ibilbideen aniztasunak 

bakardade arrisku handiagoa dakar geroz eta pertsona 

gehiagorentzat. Askatasun handiagoa eta aukera gehiago ditugu 

eskura, baina lotura galtzeko arriskua areagotu da eta, horrekin 

batera, bakardade soziala, emozionala eta existentziala sentitzeko 

arriskua ere.

3. Prebentzio proaktiboa
Bakardade egoeren areagotze horretarako konponbidea ez 

da aurreko gizarte ereduetara itzultzea, baizik eta bakardadea 

prebenitzen duten jarduketak probatu eta sustatzea, bakardade 

arriskuaren edo bakardadearen larriagotzearen aurrean pertsona 

gehiago babestu ahal izateko.

4. Lankidetza publiko-soziala
Bakardadea prebenitzea eta jorratzea halabeharrez gizartearen 

partaidetza eskatzen duen erantzukizun publikoa dela uste dugu.

5. Zaintzak
Zaintzak lehenesten dituen Gipuzkoa bat bultzatu behar dugu, non 

adina edo beste edozein arrazoi dela eta erabakiak hartzeko edo 

eguneroko jarduerak egiteko autonomia mugatuta duten pertsona 

guztiek laguntza sareak eskura dituzten, bai lehen mailakoak zein 

profesionalak ere.

6. Harremanak
Lurralde dentso bat sustatu nahi dugu, harreman afektiboei eta 

elkarlaguntzari dagokienez, intentsitate maila guztietan, hots, 

gizarte abegitsu, irisgarri eta lagunkoia.

7. Komunitatea
Komunitate dinamikoak, aktiboak eta parte hartzaileak sustatu nahi 

ditugu, topaketarako, lankidetzarako eta baterako ekoizpenerako 

aukera ugari eskaintzen dituztenak.

8. Zeharkakotasuna
Bakardadeak prebenitu eta jorratzea jarduera sektore eta gizarteko 

esparru guztien ardura da: hirigintzatik aisialdira, lan arlotik espazio 

publikora, osasun zerbitzuetatik hezkuntza zerbitzuetara, industria 

teknologikoetatik ostalaritzara.
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9. Eragileen sarea
Erakunde publiko eta gizarteko eragile guztiei gonbidapena 

luzatzen diegu Hariak sarearekin bat egin dezaten, Gipuzkoako 

bakardadeei aurre egiteko estrategia partekatu honen parte izan 

daitezen. Hariak sareko kide izatea da zeregin kolektibo honekin 

inplikazio aktiboa hartzea.

10. Elkarrizketa positiboa
Bakardadeei buruzko elkarrizketa positibo bat abiarazi nahi dugu, 

guztioi bakardade horiek gure bizitzan antzematen laguntzen 

diguna eta pertsona, komunitate eta gizarteko eragile eta 

erakunde guztien eskura dauden ekintza zehatz eta egingarriak 

estimulatzen dituena, bakardadeak prebenitu eta gainditzeko 

geroz eta gaitasun handiagoa duen gizarte bat eraikitzen hasteko. 

Bakardadeen inguruko elkarrizketa positibo batek elkarrizketa 

publiko zorrotz, inklusibo, proposatzaile, ahalduntzaile eta jarraitua 

eskatzen du. Hori guztia beharrezkoa da diskurtso nahasgarri, 

partzial, estigmatizatzaile, alarmista edo iragankorrak ezeztatzeko.
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8.2. Hariak Estrategiaren inguruko komunikazio  
guztietarako irizpideak

“Hariak azaldu” (edo komunikatu) behar den bakoitzean, indar-

ideia hauek kontuan hartu beharko ditugu, izan ere, lagungarriak 

dira Estrategiaren diseinu xehatua jasotzen duen dokumentuan 

formatu eta lengoaia teknikoan islatzen diren edukiak laburbildu 

eta gizarte osoari helarazteko.

Inguruabarren arabera eta, zehazki, hartzaileen arabera, 

komunikazio egoera bakoitzerako helburuak, edukiak, dinamikak 

eta baliabideak ezarri beharko dira, betiere ahaztu gabe Hariak 

Estrategiaren inguruko komunikazio guztiak Estrategian bertan 

aipatzen den elkarrizketa publikoaren ibilbide estrategikoaren 

barne daudela.

Estrategia jasotzen duen dokumentua izan arren kasu bakoitzean 

helarazi nahi diren edukiak hartu eta aukeratzeko tokia, logikoa 

denez, denbora aurrera joan ahala, Hariak komunikatzeko 

baliagarriak diren esperientzia eta material berriak sortuko dira.

Gogoratu behar da Hariak Estrategiak sortu eta mantendu nahi 

duen elkarrizketa publikoa (komunikazioa) ez dela halabeharrez 

bakardadearen edo bakardadeen ingurukoa izan behar esplizituki. 

Aldiz, interesgarriena litzateke hariak marka geroz eta gehiago 

elementu positiboekin (hala nola zaintzak, harremanak edo 

komunitatea) lotzea, eta ez horrenbeste bakardadearekin.

Komunikazio ekimenak edo ekimenen komunikazioa garatu ahala, 

horretarako bitarteko egokiak hautatuko dira. Honela, esaterako, 

webguneko mapa interaktiboa baliabide ona izango litzateke 

Hariak sarearen zabaltasuna eta aberastasuna agertzeko, eta 

film labur bat egokiagoa izango litzateke estrategiaren balioak 

adierazteko.

Bi urteko jarduketa plan bakoitzean, informazioaren publikoa edo 

hartzaileak zehaztuko dira, bai eta erabili beharreko mezuak eta 

euskarriak ere.
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8.3. Hariak identifikatzeko kudeaketa

Estrategia indartu, dinamizatu eta indartze aldera, eta berarekin 

bat datozen eta berau zuzentzen den eragile eta pertsona 

guztiek estrategia identifikatzeko, esparru honetan garatzen diren 

jarduketa eta iniziatibei begira funtzionamendurako jarraibide 

batzuk proposatzen dira, bai ingurune fisikorako, eta bai eremu 

digitalerako. 

Egokia da Hariak marka erabiltzea balioa ematen duenean, hau 

da, egoeraren formaltasun-mailaren arabera beharrezkoa edo 

komenigarria denean aipatzea jarduera, espazio, pertsona edo 

objektu bat estrategian kokatzen dela (edo estrategiarekin lotzen 

dela). Adibidez, proiektu bateko boluntario bat herriko plazan 

badago eta harremanak sortzen laguntzen badu, ez du estrategia 

identifikatuko duen txalekorik eramango. Haatik, sentsibilizazio 

hitzaldi bat antolatzen bada, kartelean Hariak marka agertzea 

interesgarria izango da. 

Hariak marka aipatzea komeni da idatzizko (logotipoa) eta ahozko 

komunikazioan, haren zentzua eta balio partekatuak gogora 

ekarriz, estrategian jasotako terminoetan eta zentzu positiboa 

eta unibertsala duten esaldien eta testuinguruen barruan, arazo 

espezifiko eta kolektibo jakinekin lotzea saihestuz. Edozein konnotazio 

paternalista edo estigmatizaziotik aldendu beharra dago. Hariak 

marka kode moralekin edo jarrera ideologiko partikularrekin lotzea 

saihestu behar da, bestalde: Hariak inklusioa eta aniztasuna da 

(lurraldekoa, generokoa, belaunaldikoa eta kulturala). 

Estrategiaren esparruko jarduketetan eta iniziatibetan erabilitako 

euskarri fisiko eta idatzizko dokumentazioan Hariak-en grafia, 

sinbologia eta koloreen erabilpena, horretarako ezarritako 

jarraibide teknikoei jarraituko zaie. Halaber, bereziki zainduko dira 

marken arteko elkarbizitzarako ezartzen diren arauak (Gipuzkoako 

Foru Aldundiaren beste batzuk barne). Beraz, ezartzen diren 

elementuak aldatzea saihestuko da, haien osotasuna eta jabetza 

intelektuala errespetatuz. Horretarako behar izango diren bitarteko 

eta baliabideak Adinberri Fundazioak jarriko ditu. 

Sare sozialetan #Hariak etiketa erabiltzea komeni da eta, oro har, 

Interneten estrategiarekin zerikusia duen guztiaren konexioa eta 

haria erraztu beharko da. 

Hariak euskarazko hitza da eta, horrekin batera, euskararen erabilera 

zaindu eta sustatuko da. 

Aurrerantzeko aldi baterako plangintzetan Hariak estrategiaren irudi 

eta identitatearekin lotutako helburuak eta prozesuak ezarriko dira. .



159

Capítulo 1. 
Directrices de la Estrategia

9. kapitulua
Hariak estrategiarekiko 
atxikimendua: 
dekalogoa



160

Hariak estrategiaren dekalogoarekin bat egiteak bertatik eratortzen 

diren balioak eta ikuspegi humanista eta enpatikoa partekatzea 

dakar. Bestalde, konpromiso bat ere eskatzen du; alegia, 

bakardade-egoerei aurrea hartzen eta pertsonen arteko loturak 

eta harremanak indartzen lagunduko duten jokabideak gure 

egunerokotasunean hartzekoa. 

1. Errespetuz jokatzen dut. Bakardadeak batzuetan aukeratu egiten 

dira, beste batzuetan ez. Las soledades a veces se eligen, y otras no. 

Lo entiendo y lo respeto. 

2. Babesa eta enpatia. Bakarrik sentitzen den pertsona bakoitza 

axola zait. La soledad también muestra la salud moral de nuestra 

sociedad. 

3. Bakardadea emozio bat da. Todas y todos sentimos soledad. 

Construyo mi proyecto de vida siendo consciente de ello. Tengo 

herramientas para hacerle frente.

4. Elkarren beharra dugu. Harremanak sortu, indartu, eta zaintzen 

ditut. Nos necesitamos. Elijo la interdependencia frente al 

individualismo.  

5. Elkar zaintzen dugu, elkarren euskarri gara. Familia, comunidad y 

cuidado: esenciales para superar las soledades.

6. Auzokidea naiz, bizilagunak gara, komunitate bereko kide. Somos 

parte de una comunidad. Promuevo vínculos sociales de afecto, 

reconocimiento y pertenencia.

7. Egunerokoaren txikitasunetik, harremanak eta loturak sustatzen 

ditut. Facilito relaciones desde la cordialidad y el apoyo mutuo, 

desde lo cotidiano.

8. Parte hartzen dut, hiritarra naiz eta konpromisoa azaltzen dut. 

Formamos parte de una misma comunidad. Me comprometo y 

participo.

9. Ez dut inor atzean geratzerik nahi. Duintasuna, etika eta 

humanitatea. Ejes de una sociedad inclusiva donde cabemos.

todas y todos.

10. Konpromisoa hartzen dut: nik ere bizikidetza hariak ehuntzen ditut. 

Porque la vida es un encuentro con los demás, me comprometo a 

tejer hilos de convivencia ante la soledad. 
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Aldaketaren teoria bakardadeentzat Ibilbide estrategikoak

Izan literkeen egoerak Jarduera egokiak
1. Bakardadeetan interesa duten eta inplikatuta 
dauden eragileen sarea eraikitzea eta 
indartzea, eta bakardadeekin lotutako jarduera 
esanguratsuen gobernantza eta kudeaketa 
eraikitzea eta indartzea

2. Elkarrizketa publiko argigarri, motibagarri eta 
eragingarria garatzea bakardadeen inguruan 
Gipuzkoan

3. Jarduera eraginkorrak sortu, berritu, zabaldu, 
hobetu eta eraldatzea bakardadeen inguruan 
Gipuzkoan

4. Ezagupena sortzea bakardadeei eta haiei 
aurre egiteari buruz, eta bakardade egoerei 
eta bakardadeei aurre egiteko jardueren 
eraginei buruz Gipuzkoan. 

Bakardade egoerak

Bakardade 
soziala

Bakardadeei aurre egiteko hirugarren 
mailako prebentzio jarduerak, edo 
bakardadeei buelta ematekoak 
edo gainditzekoak, edo bakardeak 
arintzekoak edo orekatzekoak

Bakardade 
emozionala

Bakardade 
existentziala

Bakardade arriskuko egoerak
Bakardadeei aurre egiteko bigarren 
mailako prebentzio jarduerak, edo 
selektiboak, edo arriskuak murriztekoak

Bakardaderik gabeko egoerak/
harreman inklusioa

Zaintzak
Bakardadeei aurre egiteko lehen mailako 
prebentzio jarduerak, edo unibertsalak, 
edo harremanak eta erlazioak 
sustatzekoak

Gizarte 
laguntza

Komunitatea

 

ERANSKINAK

I. Eranskina

Estrategiaren oinarrizko eskema
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II. Eranskina

Glosarioa

 • Ereduzko jarduketa: bakardadeen inguruan planteatzen diren 

ekimenak, programak, ekintzak, etab., estrategian proposatzen 

den aldaketaren teoriarako abiapuntu gisa. Hiru jarduketa 

mota desberdintzen dira esku hartzearen arloaren edo eragiten 

dituzten egoeren arabera, eta prebentzio mailaren (lehen, 

bigarren edo hirugarren mailakoa) arabera. 

 • Laguntza soziala: beste pertsona batzuek ematen diguten 

bizitzarako laguntza (informatiboa, emozionala edo 

instrumentala). Yanguasen arabera (2020:23), prozesu 

transakzionala da (laguntza eman eta jasotzea), gure 

harremanen bidez trukerako “espazioa” ematen diguna, bai 

esperientzia emozionalei (laguntza emozionala) zein alderdi 

instrumentalei (laguntza instrumentala) dagokionez ere, 

edo eguneroko bizitzarako garrantzitsua den informazioari 

dagokionez. 

 • Laguntzak: laguntzen eta zaintzen kontzeptuak desberdintzen 

dituen Plena Inclusión elkartearen arabera, “laguntzez hitz 

egiten dugu estalitako beharrak Maslowren piramidearen 

edozein tokitan daudenean: elikaduratik edo higienetik hasi 

eta partaidetza politikora, literatura sorkuntzara edo harreman 

pertsonaletara iritsiz. Baita ere arreta jartzen dugunean laguntza 

jasotzen duen pertsonaren partaidetzan, erabakietan eta 

autonomian, eta ez lortutako helburuan (bozkatzea edo 

garbitzea)”.

 • Arreta integrala: osotasun irizpidea da, programen plangintzak 

eta esku hartze prozesuen helburuek pertsona baten behar 

guztiak (oinarrizkoak, emozionalak, sozialak…) kontuan hartzen 

dituztela ziurtatzeko xedea duena. Arreta integrala bermatzeko, 

zenbait eragile eta zerbitzuren elkarrekintza ahalbidetzen duen 

dimentsio sistemikoa behar da. 

 • Kapital soziala: honela definitu daiteke: “ekintza eta kooperazioa 

ahalbidetzen duten gizarte erakundeen alderdiak, hala nola 

sareak, arauak eta konfiantza” (Putman, 1993, Sancho et 

al egileen laneko aipamenean, 2020). OMEk, bere aldetik, 

honela definitzen du kontzeptu hau: “komunitateetan dagoen 

kohesio maila. Sareak, arauak eta konpromiso sozialak ezartzen 

dituzten eta elkarren onurarako koordinazioa eta kooperazioa 

ahalbidetzen dituzten pertsonen arteko prozesuak dira” (OME, 

1998, Rogero, J. egilearen laneko aipamenean, 2010). Kapital 

soziala, oro har, kohesio sozialaren maila eta pertsonen arteko 

harremanen kalitatea neurtuz ebaluatzen da.

 • Kognizio soziala: gizarteko eta pentsamenduko patroiak barne 

dituen kontzeptua, pertsona batek bere egoera interpretatu 

eta ebaluatzeko orduan eragina duten pentsamenduetan, 

itxaropenetan edo sinesmenetan zehazten dena. Bakardadeen 
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esparruan, entrenamendu soziokognitiborako programak abian 

jartzen dira, hain zuzen ere, bakardadeari lotutako estigmarekin 

zerikusi handia duten patroi kognitibo ez oso moldagarriak 

aldatzeko. 

 • Komunitatea: parte sentiarazten gaituen giza kolektibitatea, 

haren kide izateko erabakia hartuta, harekiko identifikazioa 

sentituta zentzu zabalean, zenbaitetan ahulak izan daitezkeen 

elkar ezagutza loturekin, hurbiltasuna dela eta, auzotasuna dela 

eta eta espazio publikoaren erabilera erkide eta partekatua 

dela eta. Hau da, gizartearen (gizarte gorputza, gizarte sistema) 

parte izatea, kideen arteko hurbiltasun fisikoaren edo erlazio 

hurbiltasunaren ondorioz, bai eta identitatea ematen dien 

afinitateren baten ondorioz ere (Fantova, 2021).

 • Zaintzak: termino hau erabiltzen da beste pertsona baten 

bizitzaren jasangarritasunerako ezinbestekoak diren jardueren 

ardura hartzea izendatzeko. Pertsona horrek, pertsona horrekin 

edo pertsona horrentzat eguneroko bizitzako jarduerak egitea 

(hau da, bere beharrak asebetetzeko pertsona batek egin 

behar dituen jarduerak). Zaintzak eta laguntzak desberdindu 

beharreko bi termino dira. Plena Inclusión mugimenduak 

adierazten duen moduan, “zaintzez hitz egiten dugu estalitako 

beharrak Maslowren piramidearen oinarrian daudenean: 

elikadura, higienea edo segurtasuna, esaterako. Zaintzez ari gara 

ere arreta zereginean jartzen dugunean (zaindutako pertsona 

garbitzea, esaterako) eta ez pertsona horren partaidetzan, 

partaidetza hori beti kontuan hartu behar bada ere”.

 • Desinstituzionalizazioa: kontzeptu honek modu laburbilduan 

aipatzen du komunitatean oinarritutako arretarantz doan 

trantsizioa edo prozesua, horren barne direla, besteak beste, 

egoitza instituzio handiak edo makro zentroak txikiagoak eta 

anitzagoak diren beste batzuekin ordezkatzea, komunitateko 

baliabideak erabiltzea eta etxez etxeko zerbitzuak baliatzea. 

Beraz, bizitokiekin du zerikusia, baina baita ere pertsona, 

instituzioen aldetiko laguntza jaso arren, komunitatean, ingurune 

normalizatu eta ohikoetan arreta jasotzeko gai izatearekin. 

 • Adinkeria: adinaren ondoriozko bereizkeria. 

 • Eraginkortasuna (esku hartzeena): eraginkorragotzat frogatu 

diren esku hartzeen inguruko irizpidea. Eraginkortasunak 

zerikusia du esku hartze, programa edo jarduketa batek duen 

aurreikusitako eta ezarritako efektuak lortzeko gaitasunarekin, 

emaitza eta inpaktu positibo eta nabariekin, esparru jakin 

batean edo egoera edo fenomeno jakin baterako. Horretarako, 

hasierako egoera eta esku hartzearen ondorengo egoera 

alderatzeko aukera ematen duten neurketa sistemak behar 

dira. Hariak estrategiaren esparruan, beraz, kontzeptu hau 

erabiltzen da bakardadeak eta isolamendu soziala prebenitu 

eta jorratzeko emaitza eraginkor eta positiboak lortu dituzten 
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esku hartzeak eta programak izendatzeko. 

 • Planteamendu komunitarioa: balorazio, esku hartze, programa 

edo politika baten hurbiltasun, normalizazio eta integralitate 

printzipioak ebaluatu edo kontuan hartzeko modua. Beraz, 

planteamendu honen esparruan, kontuan hartzen dira 

pertsonaren berezitasuna eta ingurunea, eta pertsonen lehen 

mailako lotura eta harremanak sustatzen dira, bai eta pertsonen 

sare komunitarioetako parte hartzea ere.  

 • Engagement (pertsonen artekoa): pertsonaren funtzionamendu 

soziala bere bizi zikloan zehar (familiarekin, lagunekin, auzokoekin 

eta abarrekin dituen harremanen kalitatea).

 • Entrenamendu soziokognitiboa (bakardadea jorratzeko): oso 

moldagarriak ez diren patroi kognitiboak aldatzea eta egoera 

honetan dauden pertsonek bizi duten bakardade sentimenduari 

lotutako estigmari aurre egitea helburu dituzten esku hartzeak 

(Victor et al. 2018; Masi et al. 2011). Hau da, programa hauek lortu 

nahi dutena da parte hartzaileek uler ditzaten mundu sozialaren 

ulermenean, pertzepzioan eta interpretazioan parte hartzen 

duten patroi sozialak eta mentalak, hartara bakardadeari aurre 

egin ahal izateko.

 • Estigma (bakardadeari lotutakoa): bakardadea modu 

zurrunean profil jakinekin (esaterako, zahartzaroa) edo pertsonen 

estereotipoekin eta desiragarria ez den eta negatiboa den 

kontzeptu batekin lotzearen ondorioa, gehiegi sinplifikatuz edo 

pertsonari errua egotziz. Bakardadearen inguruko ideia nagusi 

eta esanahi unibertsala hartzen da, bakardadeak osagai 

kulturalak eta subjektiboak izan arren. Konnotazio negatiboaren 

eta, beraz, bakardadeari lotutako estigmaren ondorioz, 

pertsona askok ez dute bakardade egoera aitortzen, ez dutelako 

onartu nahi “bakarrik dauden pertsonak” direla. Horregatik da 

beharrezkoa bakardadearen dimentsioak eta esanahiak hobe 

ulertzea, bakardadea desestigmatizatzeko eta pertsonek horri 

buruz hitz egitea ahalbidetzeko.

 • Aurre egiteko estrategiak (bakardadeen aurrean): pertsona 

batek egoera jakin bati aurre egiteko eskura dituen edo erabiltzen 

dituen gaitasun eta bitarteko guztiak barne dituen kontzeptua. 

Hariak estrategiaren esparruan, aurre egiteko estrategiak dira 

pertsona batek bakardade sentimenduak desagerrarazi edo 

arintzeko baliatzen dituen gizarte trebetasunak, trebetasun 

emozionalak, komunikazio trebetasunak, enpatia, etab. 

 • Irismena (proiektu batena): aplikazio eremuarekin zerikusia 

duen proiektuaren alderdia. Proiektu baten irismenaz hitz egiten 

da jarduera eremu nahiko zabala duenean, erakunde baten 

errealitate zehatz eta txiki bati eragiten dioten ekimenekin 

alderatuta. 
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 • Arrisku faktorea: bakardadearen/bakardadeen aurreko 

zaurgarritasun faktoreak dira, hau da, bakardadearekin 

lotura duten abiarazle edo aldagai posibleak. Bakardadeak/

bakardadeek, dimentsio anitz izateaz gain, jatorri anitz ere izaten 

ditu/dituzte. Badira pertsonaren baitako faktoreak (pertsonaren 

itxaropenak eta identitatea, bere ebaluazio subjektiboa, etab.) 

eta baita pertsonaren kanpokoak ere (egiturazko faktoreak, 

gizarte ingurua, pertsonen bizitzako gertakariak, etab.). Oro har, 

zaurgarritasun eta gizarte bazterketako egoerek bakardadeen 

probabilitatea areagotzen dute. Ondorioz, bakardadeekin 

batera, bakardadeen aurreko beste zaurgarritasun egoera 

horiek ere jorratu beharko dira. 

 • Ezaguera kudeatzea: ezaguera eskuratzean, zabaltzean, 

transferitzean, trukatzean eta aplikatzean datzan prozesu 

sistematikoa, jarduera eremua edo ingurua ezagutzeko, 

berrikuntza bultzatzeko, esku hartzea ebidentzian oinarritzeko, 

benetan funtzionatzen duena ezagutzera emateko, etab. 

 • Harreman inklusioa: gizarte inklusioaren dimentsioetako bat 

da. Harreman inklusioak barne ditu familia eta bizikidetza 

harremanak, intentsitate handiago edo txikiagoko pertsonen 

arteko harremanak edo espazio publiko zein pribatuen erabilera 

partekatua. 

 • Gizarte inklusioa: pertsonak zenbait alorretan dituen beharrak 

asebetetzeko egiten duen esfera edo sistema desberdinetako 

parte hartzea. Zentzu horretan, badira zenbait dimentsio 

inklusioaren esparru barruan: harreman inklusioa, administratiboa, 

ekonomikoa, bizitoki inklusioa, lan arlokoa, hezkuntza arlokoa 

eta abar (Fantova, 2021). 

 • Berrikuntza: ezagueran, zerbitzuetan, laguntzetan, 

jardunbideetan edo teknologietan oinarritzen diren eta balioa 

edo hobekuntzak ekartzen dituzten aldaketak, egoera jakin bati 

erantzuna emateko gaitasuna areagotzen dutenak. Berrikuntzak 

formula edo elementu berriak dakartza (instrumentuak, 

metodologiak, teknologiak…), nahi ez diren efektuak eragiten 

dituzten eredu klasikoagoek ez bezala.  

 • Instituzionalizazioa: pertsona bat arreta integraleko zentro 

batean (erabateko instituzio izena hartzen dutenak) sartzea edo 

bertan tratamendua jasotzea, lehen mailako harremanetatik 

edo komunitate inguruneetatik urrun edo horiekiko loturarik 

gabe. 

 • Intersektorialitatea: zenbait jarduera sektoretatik (sektore 

alorretatik) eta sistemetatik datozen erantzun artikulatuen 

multzoa edo esku hartzea. Esparru honetan, bakardadeen 

prebentzioak eta jorratzeak barne dituzte pertsonen behar 

desberdinei erantzuna emateko helburua duten zerbitzuak. 



169

 • Gizarte esku hartzea: pertsonen elkarrekintza osatzeko eta 

hobetzeko xedea (aurreikusitako eragina) duen jarduera 

formalizatua (Fantova, 2021). Gizarte esku hartzeak behar 

sozialei erantzuna eman nahi die eta pertsonen elkarrekintzan 

eragin nabarmena lortu nahi du, legitimazio publiko edo sozial 

batera iritsita (Fantova, 2007).

 • Xedea: jarduera sektore baten erreferentziako beharra edo 

helburua. Esaterako, gizarte zerbitzuen xedea elkarrekintza dela 

esan ohi dugu, edo osasun zerbitzuen xedea osasuna dela. 

 • Komunitateko kide izatea: komunitate edo kolektibitate bateko 

kide izatearen sentimendua. Komunitate edo kolektibitate 

horrekin esperientzia subjektiboak partekatzen dira, hala nola 

identifikazioa, elkar laguntza, segurtasuna eta konfiantza, etab. 

 • Ebidentzian oinarritutako jarduna: esku hartzea eraginkortasunari 

dagokionez zientifikoki alderatu den ezaguera batean 

sistematikoki oinarritzean datza, ikerketa enpirikoko metodo 

solidoak erabiltzeari esker (SIIS, 2019). Esan liteke ebidentzian 

oinarritutako jarduna gauzatzen dela bai berrikusketa 

sistematikoak erabiltzen direnean eta baita ebaluazio eta proiektu 

esperimentalak bultzatzen direnean ere (SIIS, 2019). Zentzu 

horretan, bakardadeen aurreko esku hartzeen eraginkortasunari 

buruzko, esku hartzeen inplementaziorako formulei buruzko, 

esku hartzeen ebaluazioari buruzko, berrikuntzari buruzko eta 

esperimentazioari buruzko ebidentzia zientifikoaren sorrera 

sustatu behar da.

 • Lehen mailako prebentzioa: esku hartzearen xedea den 

fenomenoa agertu aurretik (kasu honetan, bakardadea) 

planteatzen diren jarduketetan islatzen den esku hartzea edo 

esku hartzeen multzoa. Honela, lehen mailako prebentzioko 

edo prebentzio unibertsaleko ereduzko jarduketak harreman 

inklusioko egoeretarako prestatzen edo diseinatzen dira. 

Konexioak eta harremanak sustatzen dituzten jarduketak dira 

batik bat. 

 • Bigarren mailako prebentzioa: fenomenoaren (bakardadeak) 

hasierako faseetan edo hura agertzeko arriskuak identifikatzen 

direnean planteatzen diren jarduketetan islatzen den esku 

hartzea edo esku hartzeen multzoa. Honela, bigarren mailako 

prebentzioko edo prebentzio selektiboko ereduzko jarduketak 

bakardade arriskua duten egoeretarako prestatzen edo 

diseinatzen dira, arrisku hori murrizteko helburuarekin. 

 • Hirugarren mailako prebentzioa: fenomenoa azaleratu denean 

planteatzen diren jarduketetan islatzen den esku hartzea edo 

esku hartzeen multzoa. Honela, hirugarren mailako prebentzioko 

jarduketek bakardade egoerak desagerrarazteko, gainditzeko, 

arintzeko edo konpentsatzeko helburua dute. 
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 • Proiektu berezi eta berritzailea: jarduketa tradizionalagoekin 

alderatuta, elementu berritzaileagoak eskain ditzaketen 

proiektuak edo ordura arte egindakoarekiko nabarmenki 

desberdinak diren proiektuak. 

 • Zeharkako proiektu integrala: efektu eraldatzailea “balio kateko” 

sektore osora zabaltzeko gaitasuna duten proiektuak, erakunde 

sustatzailera mugatu gabe. Proiektu hauek, zenbaitetan, esku 

hartze desberdinak koordinatzen saiatzen dira proiektuaren 

“xedearekin” lotutako zenbait alorretan aldaketak eragiteko 

helburuarekin.

 • Lehen mailako harremanak: pertsona baten harreman intimo 

eta hurbilenak dira, elkarrekikotasun eta afektu loturekin. Familia 

harremanak dira, bizikidetzakoak eta auzokoekiko harremanak. 

 • Bigarren mailako harremanak: jarduera formaletan parte 

hartzeagatik edo harremanaren baliagarritasun eta beharraren 

ondorioz agertzen diren harremanak dira. Herritartasun 

harremanak izan daitezke (eskubide eta betebeharrak baliatzea 

establezimendu publikoetan), truke harremanak (merkatuko 

salerosketak) edo elkartasun harremanak (boluntarioen 

elkarteen kide izateagatik). 

 • Erreplikagarritasuna edo bultzada: proiektua edo jardunbidea 

beste ingurune edo beste erakunde batzuetan aplikatzeko 

(bere osotasunean edo zenbait elementu) aukera ematen duen 

ezaugarria edo ekintza, beste testuinguru horietan erreplikatzeko, 

aurrera egiteko edo egokitzeko duen potentzialari esker.

 • Bakardaderik gabeko egoerak: bakardadea sentitzen ez 

den egoerak dira hauek, bakardade egoerak aldatzea edo 

gainditzea lortu denean. Harremanez, konexioez, loturez, 

komunikazioaz eta partaidetzaz ari gara. Eta, zehatzago, 

Estrategia honen esparruan, hiru hitz nagusi aipatzen ditugu: 

laguntza soziala, zaintzak eta komunitatea. 

 • Bakardadea(k): oro har, bakardadea da harremanen 

integrazioaren mugen pertzepzio subjektibo eta negatiboa 

(Fantova, 2021). Bakardadea ulertzen da atsegina ez den 

egoera bat bezala, baina, bestalde, bakardadea ikusten da 

ere adina guzietako pertsona guztiengan eta giza komunitate 

guztietan aurkituko dugun egoera baten moduan. Bakardadea 

ez da esperientzia bakarra eta unibertsala, aldiz, bakardadearen 

alderdi eta dimentsio ugari daude eta bakardade mota asko ere. 

Horregatik, hobe da bakardadeez hitz egitea, bakardadeaz baino.  

 

Bakardadeez ari garenean, barne ulertuko dira banakoek 

sentitzen dituzten (modu subjektiboan hautematen dituzten) 

beste pertsona batzuekiko kontaktu, konexio, komunikazio edo 

harremanak edo subjektu kolektiboekiko lotura edo kidetza 

konpromisoa nabarmen gutxituta edo mugatuta dituzten 
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egoerak. 

 • Bakardade emozionala: bakardadearen dimentsio emozional 

edo afektiboa islatzen du. Bakardade emozionalaren kontzeptua 

erabiltzen da intimitate, afektibotasun eta konfiantza mailagatik 

bereziki esanguratsuak diren pertsonen arteko harremanen 

murrizketa, mugaketa edo gabezia izendatzeko. 

 • Bakardade existentziala: bakardadearen dimentsio filosofikoena 

islatzen du. Bakardade existentzialaren kontzeptua erabiltzen 

da komunitatean eginkizun bat izatearen sentimenduaren, 

proiektu kolektibo batekiko identifikazioaren edo gizarteko 

partaidetzaren galera edo etetea izendatzeko. 

 • Bakardade objektiboa: gizarte harremanen gabeziak, 

mugaketak edo murrizketak (harremanen esklusioa) eragiten 

duen egoeraren neurketa objektiboa izendatzen duen 

isolamendu sozialarekin lotzen da. Egoera hau bakardade 

sentimenduaren faktore abiarazlea izan daiteke, baina ez 

da beti horrela izaten. Bakardade egoerek, harremanen 

ikuspuntutik, harreman kantitatearekin lotura izateaz gain 

harremanen kalitatearekin ere zerikusia dute (doakotasun maila, 

elkarrekikotasuna, intentsitatea, maiztasuna, etab.).

 • Bakardade pribatua: bakardadea esplizitu bihurtzen ez den 

egoerak izendatzen ditu. Egoera horietan, erantzun jakinek 

ezkutuko bakardade egoerak edo, behintzat, modu esplizituan 

adierazi ez direnak identifikatzeko aukera ematen dute.

 • Bakardade publikoa edo adierazitako bakardadea: pertsona 

batek bakardadea esplizitu bihurtzen duen egoerak izendatzen 

ditu. Esaterako, bakarrik sentitzen den egoeren maiztasunari 

buruzko galderei emandako “beti” edo “ia beti” erantzunen 

bidez identifikatzen da. Bakardade aitorturako eta bakardade 

pribaturako lortu diren emaitzak zeharo desberdinak dira. Bi 

neurketa hauen arteko aldearen arrazoia izan daiteke, neurri 

batean, bakardadeak dakarren estigma.

 • Bizitokiko bakardadea: bakarrik bizitzearekin lotzen da kontzeptu 

hau. Egoera hau kontzeptualizatzeko, bakardadea aipatu ohi 

da etxebizitza mota gisa, izan ere, adinekoen kasuan, zenbait 

alderditan zaurgarriagoak baitira, bakarkako bizitza luzaroago 

zabaltzeak erronka garrantzitsuak dakartza politika publikoen 

ikuspuntutik. 

 • Bakardade soziala: bakardadearen dimentsio soziala edo 

harremanen dimentsioa islatzen du. Bakardade soziala erabiltzen 

da pertsonen arteko harremanen murrizketa, mugaketa edo 

gabezia izendatzeko, zentzu zabalean. 

 • Bakardade subjektiboa: bakardade sentimenduekin lotzen 

den kontzeptua da, isolamendu sozialaren alderdi subjektibo 
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moduan. Nazioarteko komunitate zientifikoan gehien 

hedatu diren definizioetako baten arabera, bakardadea 

kontzeptualizatzen da esperientzia desatsegin eta negatibo 

baten moduan, pertsonek nahi dituzten eta benetan dituzten 

harremanen arteko aldearen ebaluazio subjektiboaren emaitza 

dena, bai kantitateari zein kalitateari dagokionez ere (Perlman 

eta Peplau, 1981:31; De Jong Gierveld et al, 2015). 

 • Aldaketaren teoria: Carol Weissek zabaldutako terminoa definitu 

daiteke aldaketa soziala sustatu nahi duten esku hartzeak 

prestatzeko, egikaritzeko eta ebaluatzeko eredu kontzeptual 

edo tresna gisa. Cassetti eta Paredes-Carbonellen arabera 

(2020), aldaketaren teoriak azaldu nahi du nola funtzionatzen 

duen esku hartze batek eta aldaketaren teoriaren helburuen 

artean dago aldaketa lortzeko erabili nahi diren mekanismo 

inplizituak identifikatzea. Honela, aldaketaren teoria batek bilatu 

egiten ditu garatutako jarduketaren eta hortik eratorritako edo 

aurreikusitako aldaketen arteko kausa-efektu harremanak. 

 • Zeharkakotasuna: esku hartze alor jakin batean parte hartzen 

duten eragileen arteko elkarrizketan oinarritzen den irizpidea 

da, zenbait ikuspegi, sektore edo jarduera eremu barne hartuta 

nolabaiteko osotasuna dakarren heinean. Ezarritako bestelako 

antolaketa modutatik haratago doa. Aipatu moduan, zenbait 

sektore edo jarduera eremuri aldi berean eragiten dien edo 

interesa pizten dien arazo, egoera, ikuspuntu edo planteamendu 

baten ezaugarria bera izendatu dezake ere.
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