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TESTUINGURU OROKORRA 

 

Nazioz haraindiko migrazioaren eraginpean, europar gizarteak geroago eta anitzagoak 

bilakatzen ari dira eta aniztasuna kudeatzeko estrategia tradizionalak goraka doan oposizioari 

aurre egiten ari dira. Europar Kontseiluak, Europako hainbat hirirekin lankidetzan, 

“aniztasunaren abantaila” kontzeptuan oinarritutako aniztasunaren kudeaketarako arau-

esparrua garatu du. Aniztasunaren abantaila horrek adierazten du migratzaileak eta 

gutxiengoak garapen sozial, ekonomiko eta kulturalaren iturri direla, baldin eta, gizartean 

baztertuta egon beharrean, erakunde eta politika guztietan modu egokian sartzen badira. 

Europar Batasuna publikoki aitortu du migratzaile ekintzaileek hazkunde eta enplegu 

iraunkorrei egin diezaieketen ekarpenak suposatzen duen funtsezko laguntza. Integraziorako 

Europar Programak migratzaileek ekintzaile gisa betetzen duten rolaren garrantzia 

azpimarratzen du eta zera adierazten du: “halaber, haien sormena eta berrikuntzarako 

gaitasuna indartu egin beharko lirateke”. 

Hala ere, migratzaileek legeari dagozkion zailtasunei eta zailtasun sozioekonomikoei aurre 

egin behar izaten diete ekonomia formalera sartzeko. Gaur egun, enpresa migratzaileak 

mikroenpresak dira, batez ere, produktibitateari eta irabaziei dagokienez, enpresa 

autoktonoak baino txikiagoak. Migratzaileek gainerako biztanleek baino enpresa sorkuntza 

tasa handiagoa duten arren, porrot tasa handiagoak ere badituzte, informazio, ezaguera eta 

hizkuntzaren ezaguera falta dela eta (OCDE, Perspectivas de la Migración Nacional 2010). 

Halaber, Enpresa Txiki eta Ertainei laguntzeko neurriak desorekatuak izaten jarraitzen dute; 

Europar Batasuneko herrialde kopuru handi batek, oraindik ez ditu migratzaileen enpresen 

berezko ezaugarriak kontuan hartzen, araudiak eta legeak prestatzerakoan. Gainera, enpresa 

horiek langa naturalak izaten dituzte negozio arruntei hornitzerakoan. 

Agintari publikoen erronka migratzaileen ekintzailetasunaren garapena aktiboki sustatuko 

duen eta haiek tokiko ekonomietan sartzen lagunduko duen ingurune bat sortzean datza. 

Europako Batzordearen Ekintza-plan Ekintzailea 2020 (Entrepeneurship Action Plan 2020) 

Komunikazioak honako gomendioak ematen dizkie, esplizituki, estatu kideei: ekintzaile 

migratzaileak erakartzeko eta migratzaileen artean ekintzailetzari bidea emateko ekimen 

politikoak proposa ditzatela, tokian garatutako jardunbiderik onena erabiliz; migratzaileek 

enpresak ezartzeko legezko oztopoak ken ditzatela; eta informazioa lortzeko eta enpresa-

sareetara sartzeko bidea erraz diezaietela.  

Europar Kontseiluak, Migrazio Politikako Taldearekin lankidetzan, gomendio horiek Kultura 

Arteko Hirien programaren (Europar Kontseilua) eta Hornitzaileen Aniztasunaren 

proiektuaren (GPM) testuinguruan garatutako ezagueren oinarriei etekina aterako dieten 

tokiko plataformak ezarrita betetzea proposatzen du. 

DELI proiektua honako premisan oinarritzen da: gizarte inklusibo eta parte-hartzaile 

bateranzko trantsizioa arrakastatsua izan dadin, desadostasunak negoziatzeko, aldeen arteko 

konfidantza eraikitzeko eta epe luzerako ikuspegi komuna sustatzeko, erabakiak hartzeko 

berariazko metodo bat beharko dela. Integrazioaren arloko erronka nagusienetako bat sektore 

arteko plangintza integratua eta elkarlaneko proiektuetan interesdun aldeen arteko 

adostasuna lortzea da. 

DELI proiektuak migratzaileen ekintzailetzari laguntzeko politikak negoziatu eta 

bultzatuko duen arlo publikoaren eta pribatuaren arteko elkarrizketa malgu baterako 

esparrua garatzen lagunduko die hiriei; baita migratzaileen Enpresa Txiki eta Ertainak 

garatzen ere. Integrazio prozesuan haien parte-hartzea erabakigarria den sektore eta 
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interesdun aldeak identifikatzeko eta mapeatzeko metodoak eskaintzen ditu eta hiriei sektore 

pribatu eta publikoetan migratzaileentzako aukerak sortzen laguntzeko diseinatutako 

jarraibide eta tresna erabilgarriak ematen ditu.  

 

DELI proiektuaren helburua 

DELI proiektuak, migratzaileen enpresa txiki eta ertainei laguntzeko tokiko politika 

eraginkorragoak eta migratzaileen ekintzailetza babestu nahi ditu, aniztasun eta inklusio 

politika zabalagoen barruan.  

Proiektua migratzaileen integrazio ekonomikoaren aldaketa sistematiko baterantz eta, haien 

eskubide sozial eta ekonomikoetara jotzen dutenean aurkitzen dituzten hutsuneak murriztera 

bideratuta egongo da. 

 

DELI proiektuaren ikuspuntua 

Proiektua honetan zentratuko da:  

• bazkide pribatu, publiko eta gobernuz kanpokoak elkartzea, aniztasun eta kultura artek 

integrazioko estrategien ildoan sozialki jasangarriak diren estrategien eta programa 

ekonomikoen garapena babesteko; 

• informazio fidagarria jasotzea eta hedatzea, migratzaile eta azpi-ordezkatutako 

enpresa etnikoentzako tokiko politikei, egiturei, elkarteei eta negozio-aukerei buruzko 

azterketak eginda; 

• migratzaileen ekintzailetza eta aniztasuna babestu nahi duten tokiko gobernuentzako 

kalitatea kudeatzeko araudiak ezartzea; 

• kontratazio publikorako eta pribaturako enpresa migratzaileen aukerak handitzea 

helburu duten aniztasuneko araudiak eta politikak garatzen eta martxan jartzen 

laguntzea; 

• tokiko politikak, egiturak eta erakundeak ebaluatzeko tresna praktikoak diseinatzea, 

probatzea eta martxan jartzea eta tresna horiek tokiko bazkideei banatzea. 

 

Espero diren emaitzak 

• Tokiko politiken eta egituren analisia, migratzaileen eta ekintzailetza migratzailearen 

integrazio ekonomikoaren beharretara egokitzeko. 

 

• Arlo pribatuaren eta publikoaren arteko elkarrizketa sendoagoa eta integrazioko 

politiken eta estrategia ekonomiko inklusiboen garapenean interesa duten tokiko 

aldeen parte-hartzea handitzea. 

 

• Migratzaileen eta ekintzailetza migratzailearen integrazio ekonomikoaren 

beharrizanak asebetetzeko tokiko administrazioen eraginkortasuna. 

 

• Kontrataziorako tokiko prozedurek erraztu egiten dute migratzaileen parte-hartzea 

kontratazio publikoan, Estatu mailako laguntzen aukeren erabilera hobea ahalbidetzen 

dute eta azpi-ordezkatutako enpresa migratzaileen kontratuetarako sarbidea handitzen 

dute, kontratazio publiko eta pribatu inklusibo baten bitartez. 
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Epe ertainerako eragina 

 

Migratzaileen enpresa garapenari eta ekintzailetzari eskainitako laguntza edo babesa 

integrazioko tokiko estrategien oinarrizko dimentsioa bihurtzen da. 

 

Epe luzerako eragina 

 

Proiektuak epe luzera eragin garrantzitsua izango duela espero da, migratzaileek tokiko 

mailan integrazio sakonagoa izango dutelarik, eta ingurune eta hazkunde ekonomiko oparo 

eta anitzaren garapenari laguntzen dieten enpresa migratzaileen hazkunde arrakastatsua 

emango delarik. 

 

 

 

 

 

PROIEKTUA KUDEATZEKO METODOA 

 

Komunikazio estrategikoa 

Plangintza estrategikoko eredu gisa, DELI proiektuak aplikatu beharreko printzipio komun 

multzo bat batzen duen metodoa erabiltzea proposatzen du.  

Enpirikoa: abiapuntu gisa, DELI-k datu sozialak eta ekonomikoak eta ebidentzia politikoak 

erabiliko ditu ezaguerak eta ulermena areagotzea eta migratzaileen eta ekintzailetza 

migratzailearen integrazio ekonomikoarekin lotutako alderdien inguruko aldaketa politikoa 

sustatzea lortu nahi duten DELI-ren tokiko jarduerak planifikatzeko, ezartzeko, ikuskatzeko 

eta ebaluatzeko. 

Azpimarratzekoa da tokiko edukiak eta testuinguruko informazioak daukan garrantzia, 

elkarrizketa sustatzeko eta etorkizuneko politikak planifikatzeko eta martxan jartzeko tokiko 

erakundeek eta biztanleriak duten gaitasuna hobetzeko. 

Parte-hartzailea: Komunikazio estrategikoko metodo bat informazioa zabaltzea baino 

harago doa eta bere helburua da tokiko bazkide anitzen partaidetza aktiboa eta politikei 

bideratutako elkarrizketa erraztea. Tokiko interesdun aldeek DELI prozesuan zehar izango 

duten parte-hartzeari esker, DELI jardueren diseinuan, proban eta ezarpenean zehaztasun eta 

ikuspuntu lokalak eta sozioekonomikoak sartu ahal izango dira. 

Eskubideetan oinarrituta: Metodo honek giza eskubideen, genero berdintasunaren, 

bereizkeriarik ezaren eta aniztasunarekiko errespetuaren ikuspuntuak bateratzen ditu eta 

horrek migratzaileen eskubide sozioekonomikoen inguruko kontzientzia sortzen du 

interesdun aldeengan; agerian geratzen da, halaber, kontratu publiko zein pribatuetan aukerak 

izateari dagokionez, berdintasuna hobetzeko beharra.  

Metodo honek Tokiko Autonomia Gutunaren Protokolo Gehigarrian jasotzen diren 

informazio eta parte-hartze eskubideen ikuspuntua ere integratzen du, tokiko agintaritzaren 

gaietan parte hartzeko eskubidearekin lotuta. 
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Kudeaketa enpirikoa 

 

Kudeaketa enpirikoak eskatzen du kudeaketa modu hori praktikan jartzen duen bazkideak 

jardueretatik eta errendimenduetatik harago begiratzea, benetako emaitzetan zentratzeko: 

DELI-k lortu nahi dituen aldaketak, horiek lortzen lagundu nahi duelarik. Esperotako 

emaitzak argi eta garbi definituta ezarrita, emaitza horietaranzko aurrerabideak erregularki 

ebaluatzeko informazioa bilduta eta dagozkion ekintza zuzentzaileak eginda, DELI 

proiektuaren tokiko zuzendariek jarduerak eta aurrekontuak kudea ditzakete, DELI-ren 

emaitzen lorpena maximizatzeko: migratzaileen Enpresa Txiki eta Ertainei laguntzea eta, 

beraz, enpresaren dibertsifikazioa, ekintzaile migratzaileentzako aukera hobeak eta, ondorioz, 

integrazio, komunitatearen kohesio eta garapen ekonomiko jasangarri hobeak. 

 
 

 

JARDUERAK 

 

Datuak biltzea eta mapeatzea 

Hasierako etapan zehar bildu eta mapeatuko dira datuak. Helburua tokiko gobernuentzako, 

tokiko arduradun politikoentzako eta interesdun beste aldeentzako beharrezko gutxieneko 

datuak lortzea izango da, DELI proiektuaren jarduerak gauzatzeko eta kudeatzeko 

erraztasunak emateko eta tokiko mailan proiektuarekin lotutako politikak garatzeko.  

Datuen bilketaren eta mapeoaren barruan (1) interesdun aldeen mapeoa eta (2) profil 

sozioekonomikoena sartzen dira, sistema politiko, ekonomiko eta sozial zabalagoen barruko 

testuinguruko datuetan oinarrituta. 

 

Tokiko elkartze plataformak ezartzea  

 
DELI proiektuak bazkide bakoitzak tokiko elkartze plataforma (TEP) bat ezartzea eskatzen 

du. TEPek sortzen diren ideiak errealistak izatea berma dezakete eta ideia horien 

bideragarritasuna azter dezakete tokiko mailan. Tokiko Elkartze Plataformen sorkuntza, 

ikuspuntu, elkarrizketa eta komunikazio kolaboratiboaren bitartez, tokiko mailan DELI 

proiektuaren helburuen inguruko kontzientzia sortzeko bazkide eta aliatu ugari inplikatu eta 

motibatu nahi dituen prozesua da. 

Elkartze plataforma eraginkorrak eraikitzearen erantzukizuna, interesdun alde egokiak bilduz, 

DELI proiektuaren bazkide bakoitzari dagokio. Plataforma bakoitzaren kidetza berariazko 

inguruabarretara, hiri mailan dauden tokiko baliabideetara eta indibiduo zehatzen 

esperientziara egokituko da. 

 

Aniztasunari eta ekonomiari buruzko mahai-inguruak 
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Aniztasunari eta Ekonomiari buruzko Mahai-inguruak proiektuaren errendimenduak 

sustatzeko, hedapeneko eta komunikazioko ekintza nagusi gisa erabiliko diren gertaera 

erabakigarriak dira (NGC tresnak eta auto-ebaluaziorako tresnak). Publizitatea eta interes 

publikoa bermatuko dute eta tokiko administrazioak antolatutako interesdun aldeentzako, 

politikarientzako eta komunikabideentzako hitzaldien forma hartuko dute. 

Aniztasunari eta Ekonomiari buruzko Mahai-inguruen prozesua 2014ko udazkenean 

abiaraziko da (Bucaresten izan ezik), arlo pribatuaren eta publikoaren arteko elkarrizketa 

ezartzeko helburuarekin, migratzaileen integrazio ekonomikorako ingurunea hobetzeko eta 

ekintzailetza migratzailea babesteko. Hor sartuko dira tokiko administrazioa, sail 

garrantzitsuenak barne (hirigintzako plangintza, garapen ekonomikoa, kontratazioa); 

gobernuz kanpoko agentziak, enpresei laguntzekoak barne; eta tokiko enpresariak. 

Aniztasunari eta Ekonomiari buruzko Mahai-inguruen bi batzar antolatuko dira proiektuak 

irauten duen bitartean (abiaraztean eta ondorengo ebaluazioa) eta proiektua amaitzen denean 

honekin jarraitzea espero da. 

 

Interesdun alde ezberdinen auto-ebaluazioko analisia 

DELI proiektua tokiko gobernuentzako eta interesdun beste alde garrantzitsuentzako auto-

ebaluaziorako tresnak garatzen ahaleginduko da, ekintzailetza migratzaileari eta aniztasunari 

laguntzeko estrategien ezarpenean dauden hutsuneak eta erronkak mapeatzeko eta ulertzeko. 

Tresna horiek erreferentziazko oinarria ezarriko dute eta egoerari buruzko txostenak garatuko 

dituzte migratzaileen integrazio ekonomikoa babesteko konpromisoa hartu duten hirientzako 

eta udalerrientzako. 

Europako Kontseiluaren eta Migrazio Politikako Taldearen kolaborazioarekin eta 

proiektuaren hasierako etapan diseinatutako galdetegiak erabilita, hiriek auto-ebaluazioko 

analisiak egingo dituzte. Identifikatutako hutsuneetan eta analisi-prozesuan zehar egindako 

gomendioetan oinarrituta, jarraipeneko jardueren identifikazioak tokiko plangintzen 

prozesuetan ekintzailetza migratzailearekiko laguntza sartzen lagunduko die tokiko 

gobernuei. 

Auto-ebaluazioa ziurtagiri batekin eta ziurtagiri hori baieztatzeko ezarri beharreko 

antolakuntzari dagokion aldaketen zerrenda batekin (gomendioak) amaituko da. 

 

Komunikazioko eta zabalkundeko jarduerak 

Proiektuaren diseinuak komunikazioko eta zabalkundeko hainbat jarduera aurreikusten ditu 

(lantaldeak eta mintegi tematikoak), proiektuaren helburuen ulermena bermatzeko eta tokiko 

interesdun aldeen arteko ezagutzaren elkartrukearen eragin ahalik eta handiena lortzeko. 

Jardueren bitartez, aldaketa politikoa zergatik den beharrezkoa eta zein ideiak balioko lukeen 

adierazi ahal izango da. Halaber, proiektuak integrazio politikaren helburu orokorra islatzen 

eta sustatzen duen modua,  emaitza erabakigarriak lortzeko modua eta prozesu honetan 

eragina izan litzaketen testuinguruko faktoreak zeintzuk diren azaltzeko testuingurua emango 

dute. 

Tokiko gobernuetako kideek, administrazioko ordezkariek, departamentu espezializatuek eta 

kanpoko interesdun beste aldeek modu koordinatuan lan egingo dute enpresa migratzaileek 

komunitatearen garapen globalean betetzen duten lekuarekin eta rolarekin lotutako alderdiei 

eta ekonomia formalean sartzeko duten beharrari buruzko adostasuna lortzeko.   
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Proiektuaren egutegia 

 

2014 

Urtarrila-Otsaila Hasierako etapa: DELI proiektuaren tokiko lantaldeak 

ezartzea eta tokiko plataformetako koordinatzaileak izendatzea. 

Administrazio-hitzarmenak prestatzea, bazkideen aurrekontua 

eskualdatzeko. 

Martxoak 4-5, 

Brusela 

Proiektua abiarazteko batzarra: proiektuaren helburuei 

buruzko eztabaida; proiektuaren metodologiaren eta tokiko 

elkartze plataformak kudeatzeko metodoen aurkezpena; 

ebaluaziorako metodologiaren aurkezpena. 

Martxoa-Apirila 

 

 

Hasierako etapa: hiriekin administrazio-hitzarmenak sinatzea. 

1 Jarduera: Interesdun aldeen mapeoa eta aniztasunari 

buruzko abiapuntuko azterketa (GPM-k emandako ikerketarako 

formatua). 

2 Jarduera: Sailen Arteko Indar Operatiboa ezartzea (tokiko 

administrazioa). 

3 Jarduera: interesdun alde anitzek osatutako Indar Operatiboa 

ezartzea (kanpoko laguntza taldea, komunikabideak barne) eta 

DELIren Mahai-inguruetarako direktorio zabalagoa prestatzea.  

4 Jarduera: Komunikazio-beharrak ebaluatzea (1. Lantaldea) 

eta tokiko Komunikazioko Estrategiak diseinatzea. 

5 Jarduera: komunikabideekin aliantza ezartzea eta 

promoziorako materiala prestatzea (aurkezpenak, liburuxkak).  

2014ko maiatzak 22-

23, Lisboa 

Koordinazio-batzarra: proiektuaren aurrerapenari buruzko 

eztabaida (abiapuntuko azterketak, plataformen ezarpena) eta 

komunikazioko estrategien aurkezpena. 

2014ko ekainak 3, 

Bucarest 

 6 Jarduera: Aniztasunari eta Ekonomiari buruzko 

lehenengo Mahai-ingurua: DELIren Gizarteratze Ofiziala eta 

tokiko elkartze plataforma gizarteratzea. 

2014ko Urria-

Abendua 

 

6 Jarduera: Aniztasunari eta Ekonomiari buruzko Mahai-

inguruak, Lehenengo Fasea: DELIren Gizarteratze Ofiziala 

eta elkartze plataformak gizarteratzea; Kalitatea Kudeatzeko 
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Araudien eta auto-ebaluaziorako tresnen (GPM) aurkezpena. 

Rotterdam (Herbehereak): Urriak 1
1
-2  

Viena (Austria): Urriak 9-10 

Reggio Emilia (Italia): Urriak 15-16 

Dublin (Irlanda): Urriak 22-23 

Getxo (Espainia): Azaroak 3-4 

Munich (Alemania):  Azaroak 13 

Lisboa (Portugal): Azaroak 18-19  

Cartagena (Espainia): Azaroak 26-27 

Lewisham (Erresuma Batua): Abenduak 2-3 

Maiatza-Abendua 7 Jarduera: Komunikazioko eta Zabalkundeko Estrategien 

Lehenengo Fasea martxan jartzea (GT2, GT3, GT4; 

komunikazioko materiala eta tresnak diseinatzea eta ezartzea: 

Liburuxkak eta informazio-orriak, bideoak, etab.) 

Azaroa-Abendua 8 Jarduera: tokiko administrazioak plataformaren 

koordinatzailearen elkarlanean antolatutako auto-ebaluazioa; 

interesdun alde guztiak hartzen ditu.  

Abendua Auto-ebaluazioko emaitzen analisia eta aurretiazko 

gomendio politikoak  

 

Abenduak 11-12, 

Viena 

 

 

Koordinazio-batzarra: Lehenengo Fasearen ebaluazioa eta 

auto-ebaluazioaren emaitzen ikuspegi orokorra; komunikazio 

estrategikoari eta arlo publiko eta pribatuaren arteko 

elkarrizketari buruz ikasitakoa; Mahai-inguruen Bigarren Fasea 

prestatzea. 

 

2015 

Urtarrila-Martxoa 

 

 

 

9 Jarduera: Aniztasunari eta Ekonomiari buruzko Mahai-

inguruen Bigarren Fasea: Auto-ebaluazioaren emaitzen eta 

gomendio politikoen aurkezpena (CdE eta GPM) 

Bukarest (Errumania): Urtarrilak 13-14 

Dublin (Irlanda): Urtarrilak 20-21 

Rotterdam (Herbehereak): Urtarrilak 27-28 

Lisboa (Portugal): Otsailak 10-11  

Getxo (Espainia): Otsailak 24-25 

                                                           

1
 Lehendabiziko eguna tokiko administrazioetako barne Indar Operatiboko kideekin batzar informalak egiteko 

eguna da. 
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Viena (Austria): Martxoak 3-4 

Cartagena (Espainia): Martxoak 10-11 

Lewisham (Erresuma Batua): Martxoak 17-18  

Munich (Alemania):  Martxoak 24-25  

Reggio Emilia (Italia): Martxoak 30-31 

 10 Jarduera: Komunikazioko eta Zabalkundeko Estrategien 

Bigarren Fasearen ezarpena (GT 2, GT 3, GT4); informazioaren 

zabalkundea. 

11 Esperotako emaitza: Ebaluazioko Aholkulariekin 

batzarrak. 

Ekaineko 3. astea, 

Brusela   

Amaierako Hitzaldia eta bazkideen amaierako informazio-

saioa: DELIren emaitzen eta gomendio politikoen aurkezpena; 

Ebaluazio-txostenaren zirriborroaren aurkezpena.  
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I. ERANSKINA – ANIZTASUNARI ETA EKONOMIARI BURUZKO 

MAHAI-INGURUEN ANTOLAKUNTZA  

 

Aniztasunari eta Ekonomiari buruzko Mahai-inguruak proiektuaren errendimenduak 

sustatzeko, hedapeneko eta komunikazioko ekintza nagusi gisa erabiliko diren gertaera 

erabakigarriak dira (NGC tresnak eta auto-ebaluaziorako tresnak). DELI proiektuaren tokiko 

lantaldeak erabaki beharko du mahai-inguruetarako formaturik egokiena zein den, tokian 

tokiko beharretan eta ikusgarritasun betekizunetan oinarrituta (hitzaldia edo formatu 

txikiagoa). 

Aniztasunaren eta berdintasunaren gaiei buruzko mahai-inguruen lehenengo eztabaidak 

DELI proiektuan parte hartzea onartu duten hiri bakoitzean egingo dira. Eztabaida horiek 

DELI proiektuaren Kalitatea Kudeatzeko Araudian eta auto-ebaluaziorako online tresnan 

zentratuko dira; hiriko Udalek eta tokiko interesdun beste alde garrantzitsu batzuek bete 

beharko dute tresna hori mahai-inguruen lehenengo saioaren ondoren. Tresna horrek enpresa 

migratzaileei laguntzeko mekanismoen eta kontratazio publikoan berdintasuna sustatzeko 

hornitzaileen aniztasun programen arloetan, hiri partaideek egin dituzten aurrerapenak 

neurtuko ditu. GPM-k Kalitatea Kudeatzeko Araudiak eta dagokion auto-ebaluaziorako 

tresna nola erabili azalduko du, baita puntuazio-prozesua ere. 

Bigarren mahai-inguruetan auto-ebaluaziorako tresnaren emaitzak partekatuko dira eta 

ebaluazio-prozesuan zehar azpimarratutako jardunbide egokian oinarritutako etorkizuneko 

urratsak formulatuko dira. Lehenengo mahai-inguruko eztabaidetan parte hartu zuten 

erakunde guztiak gonbidatuko dira bigarrenerako, prozeduaren feedback-a sortzeko eta 

lantzen ari garen bi arloetan etorkizunean eman beharreko urratsak zehazten laguntzeko: hau 

da, enpresa migratzaileari laguntzeko mekanismoak eta hornitzaileen aniztasunerako 

programak, kontratazio publikoan berdintasuna sustatzeko. 

1 OHARRA: Alkateak edo Kanpo Gaietarako Zinegotziak irekiko du mahai-inguru 

bakoitza. 

2 OHARRA: Kazetariek proiektuaren jardueretara egindako bisitek ikusgarritasuna 

lortzeko aukera gehigarriak eskain ditzakete. Bisita horiek behar bezala planifikatu eta lorpen 

nabarietan zentratu behar dira. Udalerrietako Prentsa-oharren Bulegoek eta bestelako 

erakunde parte-hartzaileen harreman publikoetako lantaldeek parte hartuko dute mahai-

inguruetan. Horien zeregina mahai-inguruei buruzko informazioaren zabalkundea egitea eta 

mahai-inguruetan parte hartzen duten organizazioen konpromisoaren kontzientzia sustatzea 

izango da. Horrek mahai-inguruetan garatutako gomendioak jarraitzera eramango ditu 

partaideak. Halaber, komunikazioko lantalde horiek barne-mailan ere zabalduko dute 

informazioa, organizazioetako kideak kontzientziatzeko eta auto-ebaluazioko prozesuan 

zehar gomendatutako ekintzetarako babesa lortzeko.  

Aukeratutako pare bat kazetari gonbidatu ahal izango da mahai-inguruaren saioaren zati 

batean edo saio osoan egotera, Chatham House Arauaren arabera. Kazetariak mahai-
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inguruetan landutako gaiei eta egindako gomendioei buruzko ondo informatutako artikulua 

idatziko du. Ezingo du auto-ebaluazioen emaitzarik argitaratu. Mahai-inguruetan parte 

hartzen duten lagunei mahai-inguruaren ondoren edo atsedenaldietan, banaka 

elkarrizketatuak eta, beharbada, bideoz grabatuak, izan nahiko luketen galdetuko zaie, 

artikulurako informazio gehiago eman dezaten.  Artikulua tokian tokiko hizkuntzan idatziko 

da eta tokiko mailan zabalduko da. 

 

 


