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  u 5 or. 

 Hitzaurrea

“ Aniztasunaren potentzial ekonomikoa hobetzea: tokiko 
administrazioetarako kudeaketa-arauak” “Ekonomian 
aniztasuna eta tokiko integrazioa” (DELI) proiektu euro-

parraren emaitza da. Europako 10 hiriren1 lankidetza-ahalegi-
na da. Europar Kontseiluak gauzatu du Integraziorako Funts 
Europarraren laguntzaz. Proiektuaren helburua tokiko politika 
eraginkorragoak sustatzea da, migratzaileen ETEak eta migrat-
zaileen enpresa-espiritua babesteko, aniztasun eta gizarterat-
zeari buruzko politika zabalagoen barruan. 

Europar Kontseiluak gizarte integratzaileak eratzea du he-
lburu eta, aldi berean, oinarrizkoa da Europan segurtasun 
demokratikoa lortzeko. Ez bakarrik eskubideen berdintasuna 
ziurtatzea, baita aukera-berdintasuna ere da planteatzen den 
erronka nagusia honako helburuak lortzeko orduan: migrat-
zaileei aginpideak atxikitzea eta integrazio ekonomikoa lort-
zea dira zuzentasunaren eta gizarte-kohesioaren oinarrizko 
faktoreak gizarte anitzetan, baita “aniztasunaren abantaila” 
aprobetxatzeko bitartekoa ere. Izan ere, talde, enpresa eta er-
kidego desberdinekin zerikusia duten produktibitatearekiko, 
sormenarekiko eta berrikuntzarekiko hobekuntzak dira. 

Proiektuaren abiapuntua gizarteak politika eta programa be-
rriztatzaileak behar izateari buruzko uste osoa da. Nolanahi 
ere, horiek gizarte, ekonomia eta kulturako ekintzak bateratu 
behar dituzte, erkidego desberdinen beharrak kontuan hart-
zeko, segurtasun eta egonkortasun demokratikoak murriztu 
gabe. Ildo horri eutsiz, integrazioaren erretorikatik urrunago 

joan behar dugu eta ikuspuntu horietatik guztietatik barne-
ratzean aurrera egin. 

Politika berri hauek sartzeko, asmo handiko printzipioak onar-
tu behar dira: erkidego guztiaren interes eta beharretan oi-
narritzen den aniztasunaren eta barneratzearen paradigma 
berria laguntzea; integrazioari buruzko gaiak lantzen dituzten 
estrategiak egiteko orduan tokiko administrazioek parte har 
dezaten lortzea; politikak planifikatu eta ebaluatzean erkide-
goko ordezkariei hitz gehiago ematea eta beren partaidetza 
sendotzea, baita gizarte-elkarrizketa sustatzea ere. 

Printzipio horiek proiektuen jardueretan izan dute isla:

 f Elkartutako hiriekin tokiko kooperazio-plataformak 
zehazten lagundu ziren, tokian migratzaileen enpre-
sak garatzean planteatzen diren oztopoak gainditzen 
laguntzeko politiken plangintza parte-hartzailea susta 
zedin. 

 f Alde interesdun askoren arteko eztabaidak erraztu 
ziren, migratzaileen ETEak hirian kontratazio publiko 
eta pribatura hobe iristeari begira, neurriak hartu eta 
ekintza-planak burutzeko. 

 f Ildo horri eutsiz, kalitatea kudeatzeko arauak eta eba-
luazio-tresnak gauzatu ziren, diskriminaziorik ezaren 
eta tratu-berdintasunaren printzipioekin bat datozen 
politika ekonomikoak formulatzea eta aplikatzea 
babesten duten tokiko administrazioetarako. 

Proiektuaren eta horren ondoriozko tresnen funtsezko mezua 
honakoa da: “aniztasunaren abantaila” errealitatea dela eta 
aniztasunak ahalmen ekonomiko handia eta potentzial estra-
tegiko izugarria dituela. Tokiko administrazioek politika eko-

1. Bukarest (Errumania), Cartagena (Espainia), Dublin (Irlanda), Getxo 
(Espainia), Munich (Alemania), Lisboa (Portugal), Londres Lewisham 
(Erresuma Batua), Reggio Emilia (Italia), Rotterdam (Herbehereak), Viena 
(Austria).
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Aniztasunaren potentzial ekonomikoa hobetzea: tokiko administrazioetarako kudeaketa-arauak  u 6 or. 

nomiko berriztatzaile eta bateratzaileen bitartez potentzial 
hori aprobetxatzen lagun dezakete.

Tokiko administrazioetarako kudeaketa-arauak hiri elkartue-
tatik datozen adibide praktikoetan oinarritzen dira. Enpresa-
buru migratzaileei laguntzeko programak egin eta aplikatzean 
orientabide modura erabil daitezen arau-baldintzen multzo 
zabala zehazten lagun dezakete. Dokumentu honetan zehatz-
mehatz azaldutako printzipioak, batetik, migratzaileen ETEen 
kasuan baldintza berdinak sortzeko eta, bestetik, integrazioari 
begira administrazio- eta arau-ingurunea hobetzeko oinarri-
zkoa dira. 

Batzorde Europarrari eta Migrazioaren Politika Taldeari (MPT) 
nire esker onak eman nahi nizkieke, proiektu honetan Euro-
par Kontseiluarekin lankidetzan jarduteagatik eta nazioan, es-
kualdean nahiz tokian politikak formulatzen arduratuko dire-
nek, baita adituek ere enpresaburu migratzaileen lagunduko 
dizkieten estrategiak eta jarduerak egituratzeko argitalpen 
honek politikaren arloan dituen ezagutzak erabil ditzakete-
lakoan nago. 

Snežana Samardžić-Marković
 Europar Kontseiluko  

Demokraziaren zuzendari nagusia
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  u 7 or. 

 Proiektuaren metodologia eta emaitzak

“ Aniztasuna ekonomian eta tokiko integrazioa” (DELI) 
proiektuaren helburu nagusia tokiko politika eraginko-
rragoak sustatzea izan zen, migratzaileen ETEak eta mi-

gratzaileen enpresa espiritua babesteko, aniztasun eta gizar-
teratzeari buruzko politika zabalagoen barruan. 

  1. URRATSA:   
  Tokiko kooperazio plataformak zehaztea  

Helburua: Elkartu publikoak, pribatuak eta gizarte zibilari da-
gozkionak batzea, gizarte elkarrizketa eta politiken plangint-
za parte-hartzailea sustatzeko. Xedea tokian migratzaileen 
enpresak garatzean planteatzen diren oztopoak gainditzen 
laguntzea da. 

Emaitza: Tokiko kooperazio-plataformak zehaztu ziren eta 
bertan tokiko administrazioetako ordezkariak (adibidez, Ga-
rapen Ekonomiko eta Erosketen Sailak), berdintasunerako eta 
diskriminazioaren kontrako erakundeak, migratzaileen GKE 
eta enpresa erakundeak, merkataritza ganberak, bankuak, 
ETEak, enpresei laguntzeko erakundeak, erakunde akade-
mikoak eta Bukarest, Cartagena, Dublin, Getxo, Lewisham 
(Londres), Lisboa, Munich, Reggio Emilia, Rotterdam eta Vie-
nan ikerketa institutuak ordezkatuak egon ziren. 

  2. URRATSA:   
  Aniztasunari eta   
  ekonomiari buruzko eztabaidak  

Helburua: Kooperazio-plataformako kideen artean eztabaida 
sustatu eta “formalizatzea”; informazioa eta ezagutzak trukat-
zea; ikuspegi desberdinetatik arazoak aztertzea eta aldatu be-

har denari buruzko erabakia hartzea. 

Emaitza: Elkarrizketa publiko-pribatu sendotua eta tokiko 
alde interesdunen partaidetza handiagoa tokiko integrazioari 
eta estrategia ekonomiko integratzaileei buruzko programak 
egiteko orduan. 

  3. URRATSA:   
  Tokiko administrazioetarako   
  ebaluazioaren  tresna garatzea  

Helburua: Tokiko administrazioei eta beraiekin elkartutakoei 
oinarriak zehaztu, hutsuneak identifikatu eta tokiko admi-
nistrazio guztietan, baita eskualde/herrialde/Europar Bata-
sunean ere aldera daitezkeen datuak sortzeko tresna eskurat-
zea. Xedea denborarekin aurrerapenak ebaluatzea da. Tresna 
erabiltzean, tokian edota nazioan arauei, finantzei edo lagunt-
zari buruzko neurriak behar al diren gobernuek identifika dit-
zakete. 

Emaitza: Linean ebaluatzeko tresna: http://pjp-eu.coe.int/en/
web/deli 

  4. URRATSA:   
  Tokiko administrazioetarako   
  kudeaketa arauak  

Helburua: Gobernuei migratzaileen integrazioan eta enpresa 
espirituan laguntzen dizkieten politiken eta praktiken kalita-
tea eta eraginkortasuna hobetzen laguntzeko baldintza araut-
zaileen multzoa sustatzea. 

Emaitza: Egin eta tokiko administrazioei nahiz beraiekin elkar-
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Aniztasunaren potentzial ekonomikoa hobetzea: tokiko administrazioetarako kudeaketa-arauak  u 8 or. 

tutako kideei aurkeztutako kudeaketa-arauak.

  5. URRATSA:   
  Alde interesdun askok   
  ebaluazioa aztertzea  

Helburua: Kooperazio-plataformako kide/interesdun desber-
dinekin elkartzea, migratzaileen enpresa espiritua laguntzeko 
estrategiei ekitean dauden zuloak eta erronkak identifikatu 
eta ulertzeko eta egokiak diren tokiko estrategiak eta progra-
mak (garapen ekonomikoak, erosketak, gizarteratzea) abian 
jartzea. 

Emaitza: Cartagenan, Getxon, Lewishamen (Londres), Lis-
boan, Munichen, Reggio Emilian eta Vienan ebaluazioaren 
azterketak gauzatu ziren. Ebaluazioaren osteko analisian oina-
rrituta eta arestian aipatutako kudeaketa-arauei erreparatuz, 
arau-gomendio bereziak2 formulatu ziren tokiko administra-
zioetarako, migratzaileen enpresen arau-ingurumena hobet-
zeko xedez.

2. Hiri elkartuen txostenak eta formulatutako gomendioak zabaltzeko, tokiko 
administrazioaren baimena behar da. 
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  u 9 or. 

 Tokiko administrazioek  
                 migratzaileen enpresa-espiritua eta 
                 integrazio ekonomikoa sustatzeko 
                 kudeaketa-arauak

K udeaketa-arauen multzoak tokiko administrazio interes-
dunentzat prozedurak deskribatzen ditu. Administra-
zioei prozedurak jarraitzea aholkatzen zaie, migratzai-

leen enpresa espiritua eta integrazio ekonomikoa sustatzeari 
buruzko helburuak lortzeko. Politiken eta praktiken kalitatea 
eta eraginkortasuna hobetzeko gida bezala erabil daiteke. Ha-
laber, enpresaburu guztiei zuzentasunez tratatzen zaiela ziur-
tatzen lagun dezake, enpresaburu anitzen biztanleriari zerbit-
zu pertsonalizatuak eskaintzeaz gain. 

Arauak “aniztasuna ekonomian eta tokiko integrazioa” proie-
ktuan daudenen arteko trukaketan oinarritzen dira. Gainera, 
DELIren hiri elkartuetatik eta Europako beste hiri batzuetatik 
datozen praktika onak biltzen dira. “Arau” bezala kalifikatzea, 
aldi berean, Normalizazioaren Nazioarteko Erakundean (ISO) 
eta, bereziki, kalitatea kudeatzeko arauen gaineko argitalpe-
netan oinarritzen da. 

Gainera, politikak formulatzean arduradunak diren heinean, 
tokiko administrazioek, baita zerbitzuen hornitzaileek, erraz-
tasunak ematen dituztenek eta gizarte-eragileek ere duten 
zeregin nagusia onartzeko elkartuen borondate politikoa 
azpimarratzen dute arauek. Era berean, politika-printzipioen 
multzo zabala zehazten dute: 

1. Printzipioa: migratzaileen enpresa-espiritua eta gi-
zarteratzea lotzen dituzten politikak sustatzea. 

2. printzipioa: enpresaburu migratzaileei enpresa-ahal-
menak garatzen laguntzea. 

3. printzipioa: enpresaburu migratzaileak sare nagusie-

tan sartzeko erraztasunak ematea.

4. Printzipioa: enpresaburu guztiek finantzazioa lortze-
ko aukera berdinak izan ditzaten sustatzea. 

5. Printzipioa: tokiko erakundeen erosteko ahalmena 
(kontratazioaren arloan) gizarte eta integrazioaren helburuak 
lortzeko erabiltzea. 

Kudeaketa-arauez gain, proiektuaren esparruan on line eba-
luatzeko tresna prestatu zen. Helburua, batetik, tokiko ad-
ministrazioek dauden politikak eta praktikak ebaluatu ahal 
izatea eta, bestetik, zer neurritan politika eta praktika horiek 
kudeaketa-arauak betetzen dituzten zehaztea zen. Tresna ho-
rri nahiz beste batzuei buruz eta DELI proiektuari dagokionez 
informazio gehiago lortzeko bisitatu web orria: http://pjp-eu.
coe.int/en/web/ deli (ingelesez). 

  Migratzaileen enpresa espiritua eta   
  gizarteratzea lotzen dituzten   
  politikak sustatzea  

Politikak formulatzez arduratzen diren heinean, tokiko ad-
ministrazioek gizarteratzeko eta ekonomian integratzeko 
helburuak zehazten dituzte eta lortzeko bitartekoak atxiki 
ere bai. Hala, tokiko erkidego eta barrutietarako aldeko giro 
sozioekonomikoa sortzen laguntzen dute. Tokiko politikek 
eta estrategiek tokiko erkidegoak garatzeko orduan migrat-
zaileen ekarpen ekonomikoa azpimarratu behar dute eta, 
era berean, migratzaileen artean (bai gizonak, bai emaku-
meak) enpresa espiritua garatzen laguntzen badute gizar-
teratzen laguntzen dutela kontuan hartu behar dute.

DELI_Dossier_Final_Eus_v04.indd   9 13/01/2016   10:41:53



Aniztasunaren potentzial ekonomikoa hobetzea: tokiko administrazioetarako kudeaketa-arauak  u 10 or. 

1. Migratzaileen integrazio ekonomikoa sustatzeko estrategia 
sortzea eta garapen ekonomiko nahiz gizarteratzeko agenda 
horrekin bat moldatzea. 

2. Barruko eta kanpoko alde interesdunekin kontsultak eginez 
estrategia negoziatzea eta honakoak sartzea: 

 f  Udaleko sail desberdinak. 

 f  Gobernuz kanpoko sektoreetan eta pribatuetan alde 
interesdunak, enpresaburu migratzaileak barne. 

3. Migratzaileen enpresa espiritua sustatzera eta praktikan 
jartzez arduratuko den erakunde publiko edo pribatua iden-
tifikatzera bideratzen den estrategia onartzea. Nolanahi ere, 

 f  Estrategia gauzatzen denean, herri-administrazioaren 
antolaketa-egituran integratzea edo berariaz ardura-
tuko den erakundeari atxikitzea. 

 f  Estrategia garatuko duten langileek ezagutza es-
pezializatuak eta kulturen arteko ahalmenak dituztela 
ziurtatzea. 

 f  Finantza-laguntza egokia eskaintzea. 

 f  Estrategia praktikan jartzen laguntzen jarraitzeko 
babesleak eta elkartuak erakartzea. 

4. Politikak babestu eta emaitzak errazago neurtzeko datu 
kualitatiboak bildu eta aztertzea, hurrengoak barne: 

 f  Pertsona migratzaileek lan-merkatuan duten posi-
zioari buruzko datu demografikoa. 

 f  Migratzaileen enpresen kopuru eta tamainari buruzko 
datu ekonomikoak eta jarduera garatzen duten sekto-
reari dagozkionak ere bai. 

 f  Enpresaburuen iritziei buruzko datu kualitatiboak. 

5. Estrategia gauzatu eta ebaluatzea honakoen bitartez: 

 f  Egiazko helburuak eta epeak zehaztea. 

 f  Aurrerapenak ikuskatu eta emaitzak neurtzea. 

6. Barruan eta kanpoan estrategia jakinaraztea eta enpresa-
buru bezala migratzaileek duten zeregina onartzea, baita to-
kiko ekonomiari egiten dioten ekarpena azpimarratzea ere. 

  Enpresaburu migratzaileei   
  enpresa-ahalmenak garatzen laguntzea  

Enpresa-ahalmenak eta laguntza-zerbitzuen prestutasuna 
edozein enpresa berrik arrakasta izateko oinarrizkoak 
dira. Zerbitzuen hornitzaile bezala, udalerriek erkidegoen 
garapen ekonomikoa susta dezakete eta beren enpresa 
ahalmenak garatzeko orduan enpresaburu migratzaileei 
laguntza eskain diezaiekete. Halaber, erantzukizun horiek 
zabal ditzakete eta, horretarako, beste erakunde ez-pu-
blikoekin, GKEak barne, erakunde akademikoekin eta bes-
telako merkataritza erakundeekin elkartu behar dira. 

1. Erakunde publiko, pribatu eta gizarte zibilari dagozkione-
kin, baita enpresaburu migratzaileekin ere kontsultak egitea, 
enpresa-laguntzaren arloan beharrak zehaztu eta hurrengoen 
bitartez eskain al daitezkeen argitzeko:

 f  Neurri orokorrak edota bereziak. 

 f  Erakunde orokorrak edota espezializatuak. 

2. Ondorengoen inbentarioa egitea: 

 f Tokian eskura dauden laguntza-zerbitzuak. 

 f Zerbitzu horiek eskaintzen dituzten organismoak, 
erakundeak eta elkarteak. 

3. Neurri orokorrak enpresaburu migratzaileentzat irisgarriak 
al diren identifikatzea eta zerbitzuen hornitzaileei beste neu-
rri batzuk har ditzaten berotzea, bi sexuetako enpresaburuek 
neurri orokorrez onura ateratzeko. 

4. Zerbitzuen hornitzaileek enpresaburu migratzaileen behar 
bereziei, emakumeenei barne, erantzuteko neurri zehatzak 
hartzen dituztela ziurtatzea. 

5. Zerbitzuen hornitzaileek beharrezko zerbitzuak eskaintzeko 
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Tokiko administrazioek migratzaileen enpresa-espiritua eta integrazio ekonomikoa sustatzeko kudeaketa-arauak  u 11 or. 

gaitasunak eta ahalmenak al dituzten ebaluatzea ondoren-
goak kontuan hartuta: 

 f  Erakunde egokiekin, migratzaileenak barne, harrema-
nak.

 f  Langileak, gaitasunak eta beren kultura arteko abi-
leziak. 

 f  Finantza-baliabideak. 

 f  Helburuak zehaztu eta emaitzak neurtzea. 

 f  Praktika onak trukatzea. 

 f  Zerbitzuak etengabe eboluzionatzen ari diren beha-
rretara moldatzea. 

6. Zerbitzuak modu zabalean aditzera ematea, enpresaburuen 
erkidegoekin harremana zehaztea. 

  Enpresaburu migratzaileak   
  sare nagusietan sartzeko   
  erraztasunak ematea  

Pertsona eta erakundeekin ondo konektatuak egotea 
enpresaburuentzat eta, are gehiago, migratzaileentzat oso 
garrantzitsua da, sareek negozioak egiteko, informazioa 
trukatzeko, antzekoetatik ikasteko, sozietatearen kapitala 
nahiz eragina gehitzeko eta gizarte-baldintza hobetzeko 
aukera eskaintzen baitute. Erraztasunak ematen dituzten 
neurrian, tokiko administrazioek erakunde egokien artean 
zubiak egiten lagun dezakete eta enpresaburu migratzai-
leak sare eta erakundeetan sartzea bultza dezakete. Ildo 
horri eutsiz, biztanleria anitzaren barruan elkarren arteko 
konfiantza eta talde desberdinen arteko errespetua hobet-
zen da. 

1. Aldeko enpresa-giroa sortzeko egokiak diren erakundeen 
inbentarioa egitea. Inbentarioak honakoak izan ditzake: 

 f  Agintari eta erakunde publiko nahiz erdi publikoak. 

 f  Enpresa-elkarteak. 

 f  Migratzaileen (enpresa) elkarteak. 

 f  Gizarte zibileko erakundeak. 

 f  Hausnarketa-taldeak eta unibertsitateak. 

2. Migratzaileen enpresa espirituak planteatzen dituen 
erronka eta aukerei buruz erakunde horiek kontzientziatzea 
eta elkarren arteko kooperazioa bultzatzea. 

3. Enpresaburu migratzaileen artean gehiago aditzera emate-
ko eta horientzat erakargarri bihurtzeko erakundeak berotzea.
 

 f  Enpresaburu migratzaileekin harremanetan jarriz. 

 f  Beren ezagutza espezializatuak eta gaitasunak enpre-
saburu migratzaileen artean sustatuz. 

 f  Enpresaburu horien beharrei erreparatuz eta bertan 
sartuko dira emakume enpresaburu migratzaileen 
beharrak. 

4. Erakunde horiek irekiagoak eta barneratzaileagoak izateko 
berotzea. 

 f Eskubide osoko kide bezala enpresaburu migratzai-
leak kontratatu eta onartzea. 

 f Erakundeen barruan burutza postuak onar ditzaten 
aukerak eskaintzea. 

5. Erakunde egokiekin kooperazio-plataforma sortzen la-
guntzea, migratzaileen enpresa espirituari eta integrazioari 
buruzko gaietan ahaleginak zehaztu ahal izateko. 

6. Informazioaren eta praktika onen trukaketa sustatzea eta, 
horretarako, erraztasunak ematea; gainera, beren jarduerak 
aditzera emateko berotzea.
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Aniztasunaren potentzial ekonomikoa hobetzea: tokiko administrazioetarako kudeaketa-arauak  u 12 or. 

  Enpresaburu guztiek finantzazioa lortzeko   
  aukera berdinak izan ditzaten sustatzea  

Finantzazioa lortzea hazkuntza ekonomiko eta egonkor-
tasunerako oinarrizkoa da. Garrantzitsua da finantza-zer-
bitzuak guztientzat irisgarriak izatea, egoera ekonomikoa, 
jatorri etnikoa, generokoa eta bestelako faktoreak alde 
batera utzita. Erraztasunak eskaintzen dituzten neurrian, 
tokiko administrazioek finantza eta banku erakundeekin 
interfaze erabilgarria eskain dezakete, beharrak eta gaita-
sunak kontuan hartuta, pertsona guztientzat, migratzaile-
entzat barne, irisgarriagoa izateko.

1. Enpresaburu migratzaileek finantzazioa lortzeko dituzten 
arazoak identifikatzea. 

 f Xede horrez, enpresaburu migratzaileei kontsultak 
egitea. 

 f Finantza erakunde eta adituekin kontsultak izatea. 

2. Finantzazioa lortzean erraztasunak emateko tokiko erakun-
deen norainokoa definitzea. 

 f Tokiko administrazioen baliabideak eta finantzazioa 
lortzean erraztasunak emateko ahalmena ebaluatzea. 

 f Finantza erakundeei lortzeko berdintasunaren alder-
dia planteatzea. 

3. Finantzazioa lortzeak duen garrantzi handia azpimarratzeko 
beharrezko irizpideak eta datuak zehaztea eta informazio hori 
enpresaburu migratzaileekin partekatzea. 

4. Finantza erakundeekin eztabaidak antolatzea, enpresaburu 
migratzaileei lagun diezaieten ekintza positiboak sustatzeko. 

5. Finantza erakundeak finantza zerbitzuak eta beste merkata-
ritza zerbitzu batzuk eskaintzeko berotzea. 

 f Enpresaburu migratzaileei neurri orokorrak aplikat-
zea. 

 f Enpresaburu migratzaileentzat neurri osagarriak eta 
bereziak hartzea. 

6. Erakundeek eta tokiko administrazioek elkarte publiko-
pribatuetan ahaleginak batzeko modua aztertzea; helburua 
enpresaburu migratzaileek ahalmen ekonomikoa gehitzea da.
 

 f Xede horrez, datuak trukatzea eta, aldi berean, datuak 
babesteari eta merkataritza konfidentzialtasunari 
buruzko legeak errespetatzea. 

 f Enpresaburu migratzaileen datu-basea sortzea. 

 f Enpresaren gizarte erantzukizuneko proiektuak bate-
ra babestea. 

  Tokiko erakundeen erosteko ahalmena   
  (kontratazioaren arloan) gizarte eta   
  integrazioaren helburuak lortzeko   
  erabiltzea  

Eragile ekonomikoen modura, tokiko administrazioek 
erosteko ahalmen izugarria dute eta migratzaileen enpre-
sen garapena bultzatzeko erabil dezakete. Enpresa horiek 
beren potentziala gara dezakete tokiko administrazioen 
hornitzaile bihurtzen direnean, lizitazio publikoetan parte 
hartzen badute (elikadura-zerbitzuak, eraikuntza, osasuna-
ren arreta, etab.). Migratzaileen enpresei eskaintzak aurkez 
ditzaten bidezko aukera eskaintzeko, kontratu publikoen 
agintaritza arduradunek programak sustatzen dituzten 
neurriak aurrez ikus ditzakete. Horien helburua kontrata-
zioaren arloan hornitzaileen artean aniztasuna bultzatzea 
edo berdintasunari buruzko eta diskriminazioaren kon-
trako klausulak sartzea da. 

1. Ondasunak eta zerbitzuak erostez arduratzen diren sailekin 
sektoreen arteko kooperazioa zehaztea, enpresaburu migrat-
zaileen integrazio sozioekonomikoa areagotzeko. 

2. Gizartearen ikuspegitik kontratazio politika arduratsuak 
formulatzen laguntzeko frogak eta datuak eskuratzea. Hurren-
goak izango dituzte: 
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Tokiko administrazioek migratzaileen enpresa-espiritua eta integrazio ekonomikoa sustatzeko kudeaketa-arauak  u 13 or. 

 Udalerriko guztizko gastuak jarduera motaren arabera eta 
hornitzaile nagusiak.
 

 f Migratzaileen enpresen kopuru eta tamaina nahiz 
jarduera garatzen duten sektoreak. 

 f Migratzaileen enpresa espirituari buruzko inpaktu 
sozioekonomikoa. 

3. Erakunde publikoek, erdi publikoek eta pribatuek hornit-
zaileen artean aniztasuna sustatzera bideratutako programak 
onar ditzaten bultzatzea.

 f Horretarako, alde interesdun egokiei kontsultatu eta 
horiekin elkartzea, enpresaburuak barne. 

 f Erakundeetako langileen artean aniztasuna eta kultu-
ren arteko prestakuntza nahiz gaitasunak sustatzea. 

4. Eskaintzak aurkezteko orduan, migratzaileen enpresetarako 
dauden oztopoak deuseztatzea. 

 f Lizitazioak lote txikiagoetan banatzea edota enpresa-
buruei partzuergoak eratzen laguntzea. 

 f Lizitazio hurbilei buruz informazioa eskuratzea eta 
hornitzaileak izan daitezkeen guztiekin harremanetan 
jartzea. 

 f Lizitazioen aurrean erantzuteko moduari buruz pres-
takuntza irakastea. 

 f Enpresaburu migratzaileek neurri hauez etekinak 
ateratzen dituztela ziurtatzea. 

5. Kontratazio publikoan diskriminazioaren kontra eta anizta-
sunaren alde gizarte-klausulak sartzea: 

 f Kontratazioaren etapa guztietan, lizitazioa, hautespe-
na, esleipena eta kontratua gauzatzea.  
Ez-betetzeengatik zigor eraginkorrak sartzea. 

6. Sektore pribatuak eta hornitzaile “tradizional” handienek 
hornitzaileen aniztasunari eta gizarte klausulei buruzko elka-
rrizketa izan dezaten lortzea eta ondorengoetara iristeko be-
rotzea: 

 f  Beraiek hornitzaileen artean aniztasuna sustatzera 
bideratutako programak onartzea. 

 f  Jarduera bateratuei ekitea.
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Aniztasunaren potentzial ekonomikoa hobetzea: tokiko administrazioetarako kudeaketa-arauak  u 14 or. 

 Kudeaketa-arauak:  
 azalpen ikuspegi orokorra eta
  hirietatik datozen adibideak 

A zalpen ikuspegi orokor honek kudeaketa-arauei 
buruzko oinarrizko informazioa eskuratzen du eta 
aplikatzeko azalpena eman ere bai. “Aniztasuna ekono-

mian eta tokiko integrazioa” (DELI) proiektuaren ondorioetan 
eta bost ardatzetan3 hiri elkartuetatik datozen praktika onen 
adibideetan oinarritzen da. 

  Migratzaileen enpresa-espiritua eta   
  gizarteratzea lotzen dituzten   
  politikak sustatzea  

Hiriek betiere iritsi berriak erakarri dituzte. Proiektuan elkar-
tutako hiri guztiak nazioarteko migratzaileentzat nahiz 
errefuxiatuentzat helburu dira. Fenomeno hori ez da berria 
Rotterdam, Londres Lewisham, Munich eta Viena bezalako 
hirietarako; ordea, Bukarest, Cartagena, Dublin, Getxo, Lisboa 
eta Reggio Emiliaren kasuetan migrazioa errealitate berria da. 
Era berean, aipatu den lehenengo hirien multzoak historia za-
bala eta esperientzia asko du migratzaileak integratzeari da-
gokionez, bigarren multzoarekin erkatuz gero. 

Aurrekari historikoak, kulturalak eta politikoak desberdinak izan 
arren, hiri elkartu guztiek ekintza plana onartu zuten, pertsona 
migratzaileen integrazioa sustatzeko edo xede horrez neurriak 
hartzearen bidean daude. Geroz eta gehiago onartzen dira in-
tegrazio ekonomikoaren eta sozialaren arteko erlazio positiboa, 
baita migratzaileen posizio, potentzial eta behar ezberdinak ere.

Hiriak enpresa giro barneratzailea sustatzeko toki aproposak 
dira. Enpresa oso txikiak eta enpresa ertainak nahiz txikiak 
hazkuntzaren eta garapen ekonomikoaren eragileak dira. Na-
gusiki, tokian jarduten dute eta nabarmenki laguntzen dute 
enpleguan, diru-sarrerak sortzen, inbertsioak eta nazioarteko 
merkataritzan. Migratzaileen enpresek balio erantsia erans-
ten dute, tokiko merkatuak ezagutzen baitituzte eta horietan 
zuloak betetzen baitituzte. Tokiko merkatuak halabeharrez 
ez dituzte enpresa menderatzaile handiek estaltzen. Halaber, 
enpresaburu horiek nazioarteko merkataritzarako bide be-
rriak irekitzen dituzte. Oro har, enpresa oso txikiak eta enpresa 
ertainak nahiz txikiak berriztatzaileagoak eta malguagoak dira 
eta horrek merkataritza elkartu nagusien interesa sortzen du. 
Nolanahi ere, azkenekoak handiagoak, tradizionalagoak, esta-
tikoak eta arriskuak jasateko uzkurrak izaten dira. 

Proiektuak hiriaren ekonomia eta gizarte garapenerako migrat-
zaileen enpresa espirituak duen balioari buruz sentsibilizatu zuen 
eta aipatu enpresa espiritua integrazioaren agendan sartzen la-
gundu zuen eta, alderantziz, migratzaileen integrazioa agenda 
ekonomikoan sartu zen. 

Garapen ekonomikoaz eta gizarte gaiez arduratzen diren udal-
sail desberdinek sektoreen arteko kooperazioaren inguruan 
etekina aterako dute. Guztien onurarako, kontsultak egin eta 
ahaleginak eska diezazkiekete sektore pribatuetako eta iraba-
zi-asmorik gabeko erakundeei, merkataritza ganberei, merka-
taritza elkarteei, enpresa handiei eta finantza erakundeei. Ildo 
horri eutsiz, enpresaburu migratzaileak barnean sartzen dira. 3. Jan Niessen, Beth Ginsgurg eta Alex Kirchbergek prestatua
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Kudeaketa-arauak: azalpen ikuspegi orokorra eta hirietatik datozen adibideak  u 15 or. 

Gainerakoen jarduerak ezagutzean bikoizketak saihesten dira 
eta sinergiak sortzen ditu. Jarduerek migratzaileen enpresak 
sendo ditzakete eta enpresa elkartu bezala parte hartzera bi-
dera dezakete.

Hiri partaide guztietan proiektuak plataforma ez-formala zehaz-
ten lagundu zuen, batetik, kontsultak egin eta, bestetik, koope-
raziorako. Sektore publikoko eta pribatuko erakundeak izan ziren 
eta migratzaileen integrazioa nahiz garapen ekonomikoa landu 
zituzten. DELIrekiko hiri elkartu askotan plataforma horiek bi 
gaiak lotzen jarraituko dituzte eta beren lana neurri handiagoan 
eta etengabe eusten saiatuko dira. 

Tokiko biztanleriaren tamaina eta konposizioari buruzko datu 
demografiko kualitatibo eta kuantitatiboak talde ezberdinek 
bizi sozioekonomiko, kultural eta hiritarrari egindako ekarpe-
na ebaluatzeko erabil daitezke. Horren barruan sartzen dira 
migratzaileen enpresen kopuru eta tamainari buruzko datuak 
nahiz jarduera garatzen duten sektoreei dagozkienak. Datuak 
politikak formulatu eta egiazko helburuak zehazteko erabil 
daitezke. Beharrak, aukerak eta erronkak identifikatzeko auke-
ra dago. Gutxiegi erabili ostean, mugiarazteko aukera duten 
aktiboak aurki daitezke. 

DELI proiektuak aurkitutakoaren arabera, datu erabilgarri ugari 
ez da oso eskuragarria eta lortzea zaila suertatzen da. Alde inte-
resdun desberdinek beren beharrak dituzte estatistikak kontuan 
hartuta eta betiere egokia ez den informazioa edo beste alde in-
teresdun batzuekin partekatzen ez dena eskuratzen dute. 

Cartagena, Getxo, Lewisham, Munich eta Reggio Emilian udale-
rriek migratzaileen enpresei buruzko azterlan berria eskatu zuten. 
DELIren inguruan elkartutako hiri guztietan ikerketa erakundee-
kin konexioak ezarri ziren. Batzuetan, besteak beste, Reggio Emi-
lian, datu multzoak egiten ari dira eta eragileek ez dituzte datuak 
biltzeko orduan ahaleginak bikoizten. Horrez gain, alde interes-
dun guztiak enpresaburu migratzaileen egoerari buruz modu 
berean jakinaren gainean egotea ziurtatzen da. Lisboan banku 
batzuek dauden datuak erabiltzen dituzte, baita datu berriak sor-
tu ere, bezeroak hobe ezagutzeko. 

Migratzaileen enpresa espiritua behar bezala jakinaraziz gero, 

migratzaileak integratzera bideratutako ahaleginak sendotzen 
dira eta, aldi berean, biztanleriaren talde desberdinen artean 
nahiz tokiko integrazio politiketan konfiantza areagotzen da.
 
Hiri elkartu guztietan tokiko egunkariak, irrati-etxeak eta tele-
bista-kanalak, baita gizarte-komunikazioaren bitartekoak ere 
erabiltzen ari dira, entzule gehienei iristeko. Bukarest, Cartagena 
eta Getxon DELI proiektua tokiko telebista kanaletan agertu zen. 
Rotterdamen “Talking business” irratsaioa sei astez igorri zen eta 
enpresaburu migratzaileak aurkeztu ziren. 

Vienako Merkataritza Ganberak Vienna Business Agency erakun-
dearekin batera kontzientziazio kanpainari ekin zion, bai Vienako 
tokiko ekonomiarako, bai negozio-zentro garrantzitsu bezala 
hiriak duen tokirako enpresaburu migratzaileen ekarpen ekono-
mikoak duen garrantzia frogatzeko. 

Erkidego beltzaren kideei eta gutxiengoei dagozkien enpresak 
sustatzea negozio eta enpresetarako Lewishamen komunikazio 
estrategiaren azpian dagoen gaia da. Barrutiak 1.000 enpresari 
baino gehiagori iristen zaion enpresen posta helbidea du eta to-
kiko enpresa laguntzari, enpresa arrakastari eta barrutian birsort-
zeari buruzko informazio eguneratua eskaintzen die. 

Municheko Phönix saria tokiko agintariek enpresa migratzaileen 
arrakasta eta tokiko ekonomiari egindako ekarpena goresteko 
duten adibide paregabea da. Saria behar bezala jakinarazten 
da eta horretan epaimahaiko kide bezala beste alde interesdun 
batzuek parte hartzen dute, hala nola Industria eta Merkataritza 
Ganberak. 

  Enpresaburu migratzaileei    
  enpresa-ahalmenak garatzen laguntzea  

Enpresaburu guztiek beren enpresak modu iraunkorrean haz-
tea nahi dute. Horretarako, enpresa abileziak eta gaitasunak 
behar dituzte. Baliteke enpresaburuen familiatik etortzea, 
merkataritza ikasketetan jardutea edo beste toki batzuetan 
esperientzia lortu izana. Agian, beren negozioari ekingo dio-
te, lan-kontratu estandarrarekiko hautabide modura. Enpre-
saburu guztiek abileziak eta gaitasunak garatzeko laguntza 
merezi dute eta horrek beren arrakastan asko laguntzen du.
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Aniztasunaren potentzial ekonomikoa hobetzea: tokiko administrazioetarako kudeaketa-arauak  u 16 or. 

DELIri elkartutako hiri guztietan, enpresaburu migratzaileek 
proiektuan parte hartu zuten. Nagusiki, enpresaburuak izan nahi 
dute, beraz, aukera-berdintasuna eskaintzen zaie eta bidezko 
moduan tratatu ere bai. Aldi berean, beren egoera berezia ulert-
zea eskatu dute.

Garrantzitsua da udalerriek zer zerbitzu behar dituzten eta 
nork eskaintzen duen zerbitzu mota bakoitza ezagutzea. Uda-
lerriek, agian, zerbitzuak eskaintzea azpikontratatu dute edo 
finantzen ikuspegitik zerbitzuak eskaintzen dituzten sektore 
pribatuko eta gizarte zibileko erakundeak lagundu dituzte. 
Oro har, laguntza zerbitzuen barruan hurrengoei buruzko in-
formazioa, aholkularitza eta argibideak sartzen dira: gai juri-
dikoak eta fiskalak, nola sortu eta administratu enpresa bat, 
nola zehaztu negozioaren bideragarritasuna, nola egin nego-
zio plana, nola lortu finantzazioa eta zehaztu zentzuzko kon-
tabilitatearen sistema, nola lortu negozioa hazi eta iraunkorra 
izatea eta nola merkaturatu produktuak nahiz merkataritza bi-
lkurak lortzea, baita hasten ari diren merkatuetan ere, besteak 
beste, enpresaburu batzuen edo beren gurasoen jatorrizko 
herrialdeetan. 

Ohiz, tokiko enpresak laguntzen dituzten erakundeek enpre-
saburu guztiak babesten dituzte eta, noski, ez dute jatorria 
kontuan hartzen. Hala eta guztiz ere, erakundeek enpresaburu 
migratzaileek eskainitako zerbitzuak ezagutzen dituztela ziur 
egon behar dute. Halaber, garrantzitsua da erakunde horiek 
enpresaburu migratzaileak eta horiek dituzten arazoak eza-
gutzea. 

Lewisham, Munich eta Vienan erakunde berezi bat dago, sailaren 
lantaldea, alegia, foku puntua edo langileak eta beren lana mi-
gratzaileen enpresa espirituan oinarritzen da. Batzuek helburuak 
finkatzen dituzte, zerbitzuak onartzen direla ikuskatzen dute eta 
erabiltzaileei informazioa eskatzen diete. Erabiltzaileen naziona-
litateari eta jatorri etnikoari buruzko erregistroa mantentzen da. 
DELIri elkartutako beste hiri batzuetan, Cartagena, Getxo eta Re-
ggio Emilian barne, xedapen horiek onartzen ari dira. 

Bertako enpresaburuek eta enpresaburu migratzaileek zail-
tasun mota berdinak izan arren, azkeneko taldeak jatorri mi-
gratzailea izateagatik zailtasun bereziei aurre egin behar die, 

besteak beste, hizkuntza ahalmenik ez izatea, lege baldintza-
rengatik administrazioaren eta burokraziaren karga handia-
goez hornituak egotea, finantza erakundeetatik finantzazioa 
lortzeko zailtasun gehiago izatea, jarduera ekonomiko nagu-
sietan eta enpresa sare nagusietan nahikoa ez parte hartzea 
eta konfiantzarik eza nahiz diskriminazioa jasatea. Ekintza po-
sitiboaren neurriek horietako oztopo asko gainditzen lagunt-
zen dute eta, hala, baldintza berdintasunera iristen da.
 
Proiektuari elkartutakoek hiri askotan honakoaz jakitun izan dira: 
“enpresaburu guztiei, jatorria alde batera utzita, zuzen tratatzen 
zaie eta laguntza zerbitzuetara berdintasun egoerak iristen dira” 
baieztapenak praktikan bakarrik funtzionatzen du enpresa mi-
gratzaileek zerbitzuei etekina ateratzeko neurri osagarriak hart-
zen direnean. DELIri elkartutako hamar hirietan enpresaburu 
migratzaileekin lantegiak antolatu ziren eta horietan zerbitzuak 
modu egokiagoan eskaintzeko arazoak nahiz konponbideak 
identifikatu ziren. 

Zerbitzuak eskaintzeko orduan ikuspegi banatua kasu guz-
tiei aplikatutako ikuspegi bakarra baino eraginkorragoa izan 
daiteke. Iristea zaila den taldeak sentsibilizatzeko, ahaleginak 
egin behar dira. Neurri osagarrien artean daude hizkuntza la-
guntza eta interpretazio zerbitzuak. Gainera, bereziki horieta-
ra bideratutako neurrien bitartez, enpresaburu migratzaileek 
dituzten arazo zehatzak lan daitezke, adibidez, naziokoak ez 
direnentzat eta naziokoentzat enpresa sortu eta administrat-
zeko legezko baldintzak desberdinak direnean edo erakunde 
publiko eta pribatuek diskriminaziozko portaera edo arauak 
dituztenean. Epe luzera, zerbitzuen hornitzaileek beren agin-
dua molda dezakete, populazio anitzaren beharrei eta enpre-
saburuen arteko aniztasunari hobe erantzuteko. Langileen 
kulturen arteko gaitasunak gara ditzakete eta biztanleria mi-
gratzaileari dagozkion pertsonak kontratatu ere bai.

Proiektuaren hainbat hiritan (Cartagena, Dublin, Getxo, Lisboa 
eta Munich barne) zenbait alde interesdunek (besteak beste, 
bankuak eta enpresa nagusiak) ildo horretatik neurriak hartu 
dituzte eta aniztasunari buruzko aitorpenak egin dituzte, anizta-
sun-gutunak sinatu ere bai, beren enpresaren gizarte erantzuki-
zuna zabaldu dute, migratzaileen integrazioa sartzeko. Azkenik, 
langile migratzaileak kontratatu dituzte.
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Kudeaketa-arauak: azalpen ikuspegi orokorra eta hirietatik datozen adibideak  u 17 or. 

  Enpresaburu migratzaileak sare  
  nagusietan sartzeko erraztasunak ematea  

Pertsona eta erakundeekin ondo konektatuak egotea enpres-
aburuentzat eta, are gehiago, enpresaburu migratzaileentzat 
oso garrantzitsua da, sareek negozioak egiteko, informazioa 
trukatzeko, antzekoetatik ikasteko, sozietatearen kapitala na-
hiz eragina gehitzeko eta gizarte-baldintza hobetzeko aukera 
eskaintzen baitute. 

Erraztasunak ematen dituzten neurrian, tokiko administra-
zioek erakunde egokien artean zubiak egiten lagun dezakete 
eta enpresaburu migratzaileak sare eta erakundeetan sartzea 
bultza dezakete. Ildo horri eutsiz, biztanleria anitzaren barruan 
elkarren arteko konfiantza eta talde desberdinen arteko erres-
petua hobetzen da. 

Salbuespenezko kasuetan, enpresaburu migratzaileek erakun-
de eta sareen kideak ezin dezakete izan eta eskubide osoak 
ezin dituzte erabili, nahiz eta pertsona guztientzat irekiak 
egon, jatorria baztertuta. Dena den, erakundeak eta sareak, 
agian, ez dira enpresaburu migratzaileen presentziaz jakitun 
eta ez dituzte kide potentzialtzat jotzen eta ez da beraiekin 
eraginkortasunez komunikatzen. 

Cartagena, Getxo, Munich, Reggio Emilia, Viena eta Munichen, 
enpresa elkarteek biltzeko kultura dute eta alde interesdun sor-
ta zabalarekin lankidetzan jarduten dute. Bereziki, migratzaileen 
elkarteekin jarduera bateratuak egiteari esker, erkidego migrat-
zaileekin komunikazioa hobe dezakete eta beren zerbitzuez hur-
bilago sentsibilizatzen dituzte. Kooperazioa “ad hoc” oinarriaren 
gainean egin daiteke edo egitura eta erregulartasun handiagoak 
izan ditzake. Halaber, enpresa ekitaldiak antola daitezke, besteak 
beste, Dublinen eta Lewishamen. Hala, enpresak aurkeztu eta sa-
reak sortzeko aukerak eskaintzen dira. 

Erakundeak eta sareak enpresaburu migratzaileentzat erakar-
garriagoak izan daitezke, horiekin komunikatzen hasten de-
nean eta berariaz talde horiei bideratutako programak egiten 
direnean. Erakundeak enpresaburu migratzaileei irekitzeko 
estrategien barruan sartzen dira, batetik, enpresa horiek era-
ginkortasunez kontratatzea eta, bestetik, erakundeetan parte 

hartu nahiz horiek zuzentzeko aukera eta eskubideen berdin-
tasuna eskaintzea. 

Getxoko enpresa elkarte nagusia berariaz kontratazioaren zeregi-
netan enpresa berri guztietara bideratuta dago eta enpresaburu 
migratzaile arabiarrak, txinatarrak eta latinoamerikarrak integrat-
zea lortu du. Lewishameko Kontseiluak enpresa txikien federa-
zioarekin lankidetzan dihardu, enpresa berriek sareak elkar eta 
laguntza lor ditzaten berotzeko. Rotterdamen enpresaburu mi-
gratzaileen federazioak kideak eraginkortasunez enpresa erakun-
de nagusiekin harremanetan jartzen ditu. 

  Enpresaburu guztiek finantzazioa lortzeko 
  aukera berdinak izan ditzaten sustatzea  

Enpresa sortu eta hazarazteko, baita iraunkorra suerta dadin 
lortzeko ere, bitarteko finantzario nahikoak izatea da behin 
eta berriz enpresaburu guztien kezka. Batzuek bitarteko pro-
pioak dituzte edo beren familietan funtsak sor ditzakete. Beste 
batzuek, ordea, erakunde finantzario publiko eta pribatueta-
ra jo behar dute. Enpresaburu guztiek erakunde horietaraino 
iristeko zailtasunak dituzte, baina, gainera, migratzaileek lege 
baldintzarekin, beren prestakuntza onartzearekin eta aurrei-
ritziarekin zerikusia duten arazoei aurre egin behar dizkiete. 
Enpresaburuek finantza erakundeak beren planen bideraga-
rritasunez konbentzitu dituztenean, laguntza mota desberdi-
nak jaso ditzakete, aldeko interes tasa, enpresa aholkularitza 
nahiz ikuskaritza eta sareak sortzeko aukerak barne. 
Oro har, bankuek enpresaburu guztiei eskaintzen dizkiete zer-
bitzuak, jatorria alde batera utzita. Dena den, ez dago argi zer 
puntutaraino bankuentzat garrantzitsua al den migratzaileei 
laguntza eskaintzea. Askok ez dituzte talde honi bideratutako 
programa bereziak. Erakunde publikoek interesik eza hori ore-
katu ohi dute. 

Vienna Business Agency erakundeak 20 finantzazio-programa es-
kaintzen ditu eta enpresaburu guztientzat irekiak daude, enpre-
saburu migratzaileentzat barne. Orokorrean, interes tasa desber-
dinetan finantzazioa eta zuzendaritza langileen artean emakume 
ehuneko altua duten enpresei hobariak eskaintzen dizkiete.

Udalerriarekin batera, Vienako Merkataritza Ganberak kontsu-

DELI_Dossier_Final_Eus_v04.indd   17 13/01/2016   10:41:53



Aniztasunaren potentzial ekonomikoa hobetzea: tokiko administrazioetarako kudeaketa-arauak  u 18 or. 

mitzailearekiko mikrokredituaren edo kredituaren zerbitzu modu 
bat ematen die enpresaburu guztiei, enpresaburu migratzaileei 
barne. Urtero 600 kreditu (10.000 eurora arte) ematen dira eta 
guztira 5 milioi euro dira. Ganberak sei banku erakunderekin lan-
kidetzan dihardu. Gaur egun hizkuntza ezberdinetan informazio 
liburuxkak prestatzen ari dira eta horiei esker, zerbitzuez jakitun 
izan daitezke eta, beraz, zerbitzura jotzen duten enpresaburu mi-
gratzaileen kopurua gehi daiteke. 
Cartagenan banku nazionalak enpresaburu migratzaileei 
buruzko datuak (besteak beste, enpresen kopurua edo jarduera 
sektoreak) jasotzen ditu, bezero bezala beharrak ulertzeko. Xede 
horrez, bankuak jendeak ezagut dezakeen informazio eskuraga-
rria erabiltzen du, baina, modu berean, bere ikerketa propioa es-
katu edo gauzatzen du. Banku berak Getxon DELI proiektuaren 
esparruan egindako lanean parte hartzen du eta enpresei, baita 
migratzaileenei ere, laguntzeko programak ditu. 

Lisboan banku batek maileguak ematen dizkie enpresaburu 
guztiei %6ko interes tasarekin eta enpresaburu migratzaileak ere 
sartzen dira. Merkataritzako mikrokredituen eskaintzaren bitar-
tez, bankuak berariaz bere zerbitzua enpresaburu migratzaileei 
bideratzen die (enpresak sortzean nahikoa ordezkatuak ez dau-
den biztanleriaren beste segmentu batzuekin batera, hala nola 
langabetuak), 25.000 eurora bitarteko diru-laguntzekin. Horiek 48 
eta 60 hilabeteren arteko epean itzuli behar dira. 

Start Up Loans Company enpresak “Start-Up Loans” programa 
(enpresak sortzeko maileguak) eskaintzen du. Erresuma Batu 
guztirako programa da eta Gobernuak babesten du. 18 urte-
tik beherako adingabeei mailegua ematen die gero itzultzeko, 
merkataritza ideia bideragarria badute, baina, aldi berean, finant-
zazioa ezin badezakete lor. Programak sektore guztietan enpresak 
finantzatzen ditu. Finantza laguntza jasotzeaz gain, maileguen 
onuradun guztiek aholkularia, doako prestakuntza ekitaldiak eta 
enpresa eskaintza esklusiboak lor ditzakete. Aipatu programa be-
rariaz enpresaburu potentzialentzat, baita migratzaileentzat ere 
da. 

Rotterdamen, erakunde nazional independenteak, laguntza fi-
nantzarioa eskaintzen die, gobernu nazionalaren lankidetzaz, 
merkataritza bankuan mailegua lortu ezin duten enpresaburuei. 
Agian, interes tasa merkataritza bankuak eskaintzen duena bai-

no txikiagoa ez da, baina gainerako baldintzak aldekoagoak dira. 
Erakunde hau merkataritza bankuek baino arrisku handiagoak 
onartzeko prest dago. Ildo horri jarraiki, azkenekoentzat ekimena 
ez da lehia eta lagundu nahi ez dituzten enpresaburuak bertara 
bidaltzen dituzte. Lisboan tokiko administrazioak enpresaburuak 
aurkezten dizkie bankuei eta zentzuzko enpresa plana egiten eta 
aurkezten laguntzen die. 

  Tokiko erakundeen erosteko ahalmena   
  (kontratazioaren arloan) gizarte eta   
  integrazioaren helburuak   
  lortzeko erabiltzea  

Gobernuak ez dira bakarrik politikak formulatzez arduradu-
nak, legegileak, erraztasunak eskaintzen dituztenak eta zerbit-
zuen hornitzaileak, baita eskubide osoz eragile ekonomikoak 
ere. Enplegu-emaile handienen artean dago eta batez beste 
bere Barne Produktu Gordinaren (BPG) % 13 eta %17 bitartean 
inbertitzen du ondasun, zerbitzu, azpiegitura, hezkuntza eta 
osasunean. Kalkulatutakoaren arabera, erdia tokian inbertit-
zen da. Beste hitz batzuetan esanda, agintaritza publikoak oso 
eragile ekonomiko garrantzitsuak dira eta erosteko ahalmen 
nabarmena dute. Halaber, ahalmen hori integrazio sozioeko-
nomikoaren helburuak lortzeko erabil dezakete. 

Cartagena, Getxo, Lewisham, Lisboa, Munich, Reggio Emilia eta 
Rotterdamen, kontratazio publikoez arduratzen diren funtzio-
narioek interes handia azaldu zuten kontratazioak eta gizarte-
helburuen lorpena lotzeko zer egin beharko litzatekeen zehatz-
mehatz aztertzeko orduan. Azterketa horretan zegoen etorkinen 
integrazio ekonomikoa. 

Tokian kontratazioa oso zentralizatua izan daiteke edo deszen-
traliza ala azpikontrata daiteke. Tokiko administrazioak jabeak 
edo jabekideak diren kasuetan edo hezkuntzaren ala osasuna-
ren erakundeen edo etxebizitzako korporazioen kudeaketaz 
arduratzen diren kasu horietan, erakundeek beren kontratazio 
politikak izaten dituzte, beste sail batzuekiko desberdinak hi-
rian. Kontratazio publikoa oso prozesu arautu eta konplikatua 
da eta ez-diskriminazioaren nahiz gardentasunaren printzi-
pioetan oinarritzen da. Kontratazioaren lege europarrak eta 
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nazionalak aplikatzean tokiko praktikarako tartea dago. Kon-
tratazio prozesuaren etapa guztietan (lizitazioa, hautespena, 
kontratuen esleipena eta gauzatzea) gizarte klausulak eta 
diskriminazioaren kontrakoak sar daitezke, ez-betetzeengatik 
zigorrik gabe. 

Lewishamen kontratistak Comprehensive Equality Scheme (Ber-
dintasunari buruzko Sistema Orokorra) izenekoarekin bat etorri 
behar du. Eskaintzaile guztiek enplegu praktikekin eta berdin-
tasunari buruzko politikekin zerikusia duten galdeketa bete be-
har dute. Diskriminazioa debekatzen duten arau nazionalak ez 
betetzeagatik zigortuak izan diren eskaintzaile guztiak baztertu 
dira. Kontseiluak beren hornitzaileek tokiko erkidegoari ekarpen 
positiboak egitea eta horretan inbertitzea espero du, adibidez, 
prestakuntzaren, enpresa aukeren eta enplegu egokien bitar-
tez. Halaber, edozein ondasun entregatu, zerbitzu eskaini eta lan 
gauzatzeko orduan arrazarengatik, jatorri etnikoarengatik edo 
nazionalarengatik, koloreagatik eta nazionalitateagatik hain alde-
koa ez den moduan edozein pertsona tratatzea debekatzen du. 

Getxon talde bat kontratu publikoetan gizarte klausulak kudeat-
zez arduratzen da. Taldean partaidetza borondatezkoa da eta ora-
in arte erosketen funtzionarioak eta generoaren berdintasunean 
nahiz etorkinetan adituak sartuak daude. Ildo horri jarraiki, 14 
kontratutan lan merkatuan kontrako posizioa duten pertsonen 
enplegua sustatzeko klausulak erantsi dira. Beste bi kontratuk kul-
turen arteko integrazioarekin zerikusia zuten klausulak zituzten. 

Lisboan arau nazionalak ez betetzeagatik zigortuak izan diren 
eskaintzaileei baztertzen zaie kontratu publikoetatik. Izan ere, 
horiek arrazoi desberdinengatik diskriminazioa debekatzen dute.

Udalerriko hornitzaileek enpresaburuen artean aniztasuna 
hobe isla dezakete. Udalerriko hornitzaileen oinarria aniz-
teko estrategien artean lizitazioei erantzuteko prestakuntza 
irakastea eta “erosleekin biltzeko ekitaldiak” antolatzea, baita 
enpresa txikienei zerbitzuak eskain ditzaten aukerak emate-
ko kontratu handiak txikiagoetan zatitzea ere daude.Halaber, 
partzuergoak sortzen lagun daiteke.
 
Erresuma Batuan Social Value Act (gizarte-balioari buruzko legea) 
izenekoak gizarte erosketak integratu zituen, beraz, Lewishamen 

kontratazioaren helburua erkidegoak etekina ateratzea da. Kont-
seiluak kontratuak zatitzen ditu (“loteka banatzea” edo lotting ize-
nez ezagutzen da), merkatuaren segmentuko enpresek, besteak 
beste, ostalaritzaren, hezkuntzaren eta gizarte laguntzaren sekto-
reari dagozkion eremuetan eskaintzak aurkezteko. Munichen eta 
Lisboan, modu berean, kontratu handienak kontratu txikiagoe-
tan bana daitezke. Loteka banatzeari esker, hornidura kateetan 
eskalako ekonomiak ahalbidetzen dira eta tokiko enpresek eta 
txikienek kontratuak lor ditzakete. Hori da, hain zuzen ere, Rotter-
damek ere lortu nahi duena. 

Reggio Emiliak bere erosketen taldearen lana aztertzean hornit-
zaileen artean aniztasuna sustatzeko neurriak erantsi ditu. Hor-
nitzaileen artean aniztasuna sustatzeko programari aurrekontua 
atxiki dio eta programarako zuzendaria izendatu du. Programa 
abian jartzeari buruzko informazioa barneko eta kanpoko jaki-
narazpenetan sartu da, adibidez, hiriko intranetean, webgunean, 
enpresaren gizarte erantzukizunari buruzko txostenean, urteko 
txostenean eta abarrean, baita hiriko jakinarazpen estrategiko 
guztietan ere. 

Erosketen sailak eta funtzionarioak gutxiegi ordezkatuak dau-
den enpresez ardura daitezke. Gauza bera egiten dute eskaint-
zak aurkeztean esperientzia mugatua edo esperientziarik eza 
dutenekin. Ildo horri eutsiz, lizitazioetan parte hartzeko lante-
giak antolatzen dituzte. 

Sentsibilizazioari eta informazioari buruzko jarduerak Dublin, Mu-
nich, Reggio Emilia eta Rotterdamen antolatzen dira. 

Halaber, horiei esker, enpresa txikienek partzuergoak sor dit-
zakete. 

Intertrade Irelanden bitartez ETEen partzuergoak eratu dira eta 
azkenekoei Iparraldeko Irlandan eta Irlandako Errepublikan kon-
tratu publikoetan eskaintza bateratuak aurkezteko berotu zaie. 
Erakunde honen ETEei kontratu publikoak lortzen laguntzen die. 

Tokiko administrazioak eredutzat jo daitezke hornitzaileen ar-
tean aniztasuna sustatzera bideratutako politikak aplikatzean 
eta, gainera, sektore pribatuko beren hornitzaile txiki eta han-
diak konbentzi dezakete, gauza berdina egin dezaten (“horni-
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dura katearen hurrengo faseak kontuan hartuta”). 

Lewishameko kontratista nagusiek badakite Kontseiluak horni-
dura kateari buruz galdetuko diela eta batzuetan hornitzaileen 
aniztasunaren agenda aurreratzea eskatzen die. 

Batera, erosle publikoek eta pribatuek hornitzaile hautagaien 
talde zabalagoa sor dezakete, aukera gehiago izateko. Hala, 
hornidura kateetan berrikuntza eta malgutasuna sortzen 
dute. Migratzaileen enpresa gaituek parte har dezaten lort-
zean, migratzaileak bizi diren erkidegoetan inbertitzen dute 
eta erkidegoei diru-sarrerak sortzen laguntzen diete. Migrat-
zaileen enpresak eta enpresa nagusiak lotzean, lehenengoak 
ez dira errentagarria ez den industriaren hobian harrapatuak 
gelditzen eta ez zaie baztertzen bakarrik beren erkidegoari 
zerbitzatzen amaitzeko.
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