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LANBIDEK BENETAKO ERREFORMA BEHAR DU KALITATEZKO 
ENPLEGU SISTEMA INTEGRALA IZATEKO 

 
LABen iritziz erreformak eragile sozialekin negoziatu eta adostua izan beharko litzateke eta, hortaz, azaleko 
planteamenduak baztertu beharko lituzke. Hala ere, badirudi EAEko gobernuaren asmoa horixe dela, erreforma 
eta gero egoerak bere horretan iraun dezala, alegia. 
 
Azken urteotan aplikatu izan diren lan erreformek enpleguari egin dioten eraginaren aurrean, LANBIDEren 
erreformak ezin du ezikusiarena egin . 
 
Arazo estrukturalak eta funtzionamendu arazoak ditu LANBIDEk. Arazo hauek direla eta, Lanbide ez da gaur 
egun beharrezkoa dugun enplegurako zerbitzu publiko eraginkorra. Arazo hauek hainbat instituzio publikok ere, 
hala nola Arartekoak, atzeman dituzte eta erreforma proposamena diagnosi honen araberakoa izan beharko 
litzateke, hauxe baita arazo horiei benetan ekiteko modu bakarra. 
 
Diagnosi honen ostean, erreformak izan behar dituen helburuak finkatu beharra dago. LAB sindikatuaren ustez, 
helburu hauek, funtzionamendu eskasa konpontzea ezezik, LANBIDE enplegu zerbitzu publiko integral 
bihurtzeko oinarriak ezartzea ere izan beharko lirateke. 
 
Ondoko eskema honetan laburbildu ditugu Lanbideren erreformak jorratu beharko lituzkeen defizitak: 
  
Izaera estrukturala dutenak: 
 

• Enplegu politika integrala definitzeko eskumenik eza. Izan ere, politika aktiboak eta pasiboak hartu 
beharko lituzke bere gain eta enplegu prestakuntza ereduaren inguruan erabaki ahalmena izan beharko 
luke (erreferentziatzat Hobetuz-en eredua hartuta). 
 

• Ordezkaritza sindikalarekin adostutako benetako enplegu politikarik eza. 
 

• Enplegu politika aktiboak osatzen duten neurrien ebaluazio eta aurreikuspenik eza. 
 

• Euskara: erabiltzaileen eskubide honen bermerik eza 
 

 
LANBIDEren enplegu zerbitzu publikoaren ereduari dagozkionak, enplegu politikaren inplementazio eta 
gestiorako tresna den heinean: 
 

• Giza baliabide eta baliabide ekonomiko nahikorik ez eta bitarteko informatikoen funtzionalitate eskasa. 
 

• Zerbitzuen pribatizazioa, “kolaborazio publiko-pribatu” adierazpidearen atzean.  
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• Diru sarrerak bermatzeko errentaren eta enplegu orientazio lanen kudeaketa egokirik ez.  
 

• Enplegu bitartekaritzan portzentaje baxuak. 
 

• Parte hartze sindikalaren eredu formalista 
 
 
 

ERREFORMARAKO OINARRIAK 
 
Erreformak adierazitako arazoei konponbidea eman behar die eta enplegu sistema publiko integral eta 
kalitatekoaren alde egin eta, hortaz, kalitateko enpleguaren sorreran eta kudeaketan eragiteko gaitasuna izan 
beharko luke.  
 
Erreforma hau, gainera, parlamentuaren agindu batetik dator eta sindikatuekin negoziatu beharko da. 
 
Gaur arte, Gobernuak ez du inolako proposamenik jarri mahai gainera, eta ez du inolako negoziazio prozesurik 
zabaldu eragile sindikalekin. Gure informazioen arabera, esparru parlamentarioan ere ez da inolako 
proposamenik aurkeztu alderdi politikoekin negoziatze aldera. 
 
Egun dagoen Gobernuaren dokumentu bakarra, 2017ko azaroko data duena, berau proposatu dutenek 
“antolaketa proposamen tekniko” bezala izan da definitua, euren buruak justifikatu eta kritikei erantzuteko, izan 
ere aipatu dokumentuaren aurretik ez da parlamentuko indarrekin negoziaziorik egon, eta hortaz, ez dio 
erantzuten LANBIDEren erreformari ekiteko adostutako prozesuari. 
 
Guzti honek adierazten du gobernuaren asmoa dela LANBIDEren benetako arazoei aurre ez egitea, eta azalean 
geratzea, egungo arazoak konpontzeko balioko ez lukeen zerbait. 
 
LANBIDEko esparru sindikaletik salatu izan dugu de facto eta aldebakarrez ekin diotela bulegoetan 
funtzionamendu aldaketak inplementatzeari. Aldaketok Langile Zerrenda ez betetzea dakarte eta ordezkaritza 
sindikalarekin negoziatu gabe ari dira martxan jartzen. Horretarako 3 proiektu piloto jarri dituzte martxan, Amurri, 
San Inazio eta Intxaurrondon. Emaitzak txarrak izan dira bertako langileen eta LANBIDEn ordezkaritza dugun 
sindikatuon ustez. 
 
Guzti horrengatik, LABek honakoa exijitzen dio Gobernuari: 
 

- Berehala utzi ditzala eraginek gabe aldebakarrez burutu dituen neurriak, Langile Zerrenda eta 
LANBIDEko funtzionamenduari dagokionak, gainera, emaitza txarrak izan dituztenak. 

 
- Zabal dezala negoziazio prozesua sindikatuekin, eduki hauek izango dituen beharrezko erreformari ekiteko. 
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ZERBITZU INTEGRALA 
 
Politika aktibo eta pasiboak. 
Gaurko eskumen markoaren arabera, Estatuak eskumen guztiak dauzka lan legedian zein politika pasiboetan eta, 
honela, euskal instituzioek ez daukate gure ehun produktiboaren beharren araberako enlegu politika eraginkor 
eta egokia burutzeko ahalmenik. 
 
Ezinbestekoa da politika pasiboetan erabateko ahalmenak eskuratzea, eta gai hauetan EAEko eragile politiko, 
sozial eta sindikalen erabakien protagonismoa bermatzea. 
 
Kalitatezko enplegua sortzeko politika eraginkorra, gobernu ekintzaren helburu nagusi moduan. 
   
 
Benetako enplegu politika eta negoziazioa ordezkaritza sindikalarekin. 
Edozein enplegu zerbitzuk funtzionamolde ona izateko abiapuntua da kalitateko enplegu publiko eta pribatua 
sortzeko benetako enplegu politika publikoa egotea, eta hau, gaur egun, ez da inondik ageri gobernuaren 
enplegu plangintzetan. 
 
Aurreko urteetan zehar egin izan diren enplegu politika aktiboen diagnosia egin behar da, enpleguan izan duten 
eragina baloratzearren eta alde sozialarekin negoziatu behar den benetako enplegu politika gauzatzeko aldez 
aurretiko pauso moduan. 
 
Gaur egungo enplegu politikaren arabera, baliabide publikoak merkatuaren eta ekimen pribatuaren esku uzten 
dira hauen intereseko enplegua sortzeko euskarri huts moduan eta, honela, enplegu politika, aurrekontuak eta 
instituzio organoak estrategia neoliberal honentzako bitarteko bihurtzen dira. Honi buelta eman beharra dago. 
 
 
Prestakuntza eredua 
Enplegu prestakuntza antolatzeko ahalmen osoa, bere momentuan adostu zen eta HOBETUZ sorrarazi zuen 
ereduaren izaera eta ezaugarriak berreskuraturik  
 
Eredu honen garapenerako behar besteko finantziazioa, kuota edo kupo sistemaren bitartez. 
 
Prestakuntza profesionalerako plangintza estrategiko balioanitza maila ezberdinetarako (okupazionala, jarraia eta 
arautua): benetako prestakuntza eskaeran oinarritua, hezkuntza sistemako zentroek emanda, berariazko 
finantziazio finkoaz, EAEko ehun sozial eta produktiboaren premien araberako katalogo modularrarekin, behar 
bezala aztertua eta zentro publikoen protagonismoarekin. 
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KALITATEZKO ZERBITZUA 
LANBIDEk kalitatezko zerbitzuak eskaini behar ditu, enplegu eskatzaileentzat zein enpresentzat zerbitzu publiko 
moduan behar bezalako protagonismoa izan dezan eta erreferentea izan dadin. Honetarako, ondoko puntuak 
dira beharrezkoak: 

 
•  Plantila neurriratu eta iraunkorra; langileen profil profesionala prestakuntza egokiaz hobetu behar da eta 

honen antolamenduak erabiltzaileei zein enpresei kalitateko interbentzioa ematea bideratu behar du.  
 

•  Langabetuen profilari ondoen egokitzen den banakako enplegu orientazio zerbitzua.  
 

•  Diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketa egokia, behar besteko baliabidez hornitua eta zerbitzu 
hau emateko behar bezalako prestakuntzarekin; zerbitzu hau Lanbidek emanagatik ere, ezin du galdu 
lehen, oinarrizko zerbitzu sozialen bitartez, bazeukan interbentzio sozial izaera (2011 baino lehenagoko 
kudeaketaz, alegia).  
 

•  Erabiltzaile guztiei zerbitzua euskaraz bermatzea 
 

 
  

ZERBITZU PUBLIKOA 
Protagonismo publikoa esku pribatuetan utzi izanak eta murrizketa politikek ezaugarritzen dute Lanbideren 
antolamendu eta kudeaketa eredua. Eremu pribatuak kudeatzen dituen enplegu zerbitzuak eraginkorragoak eta 
inongo ikerketak ez du frogatzen ez justifikatzen ekonomikoki efizienteagoak direnik ez du inongo ikerketak 
frogatzen ezta justifikatzen ere. 

 
Horregatik, bitartekaritza lanetarako enplegu zerbitzu publikoaren lidergo argia beharrezkoa da. Honetarako, 
pribatizatutako zerbitzuak berehala lehengoratu behar dira, funtzioak garatu ahal izateko plangintza estrategikoa 
adostu behar da eta hau burutzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak ezarri behar 
dira. 
 
Hobekuntzarako, hiru ratio hartu behar dira kontuan:  
 

•  BPGren araberako hornidura ekonomikoaren ratioa: “Gastu aurrekontuaren likidazioa. Programaren 
arabera” EAEko gobernuaren txostenak azaltzen duenez, 2016ko hornidura ekonomikoa BPGaren 
%0,42 izan zen; hau da, 2012ko %0,75arekin alderatuz gero, askoz murritzagoa.  
 

Hortaz, 2016ko azken datuaren arabera, EAEko BPGaren %0,42 hori askoz gutxiago da Frantziako %0,9, Belgika 
edo Austriako %0,7 edota Alemaniako %0,6 baino, eta aipatutako herrialde hauetan langabezia tasa gurea baino 
askoz txikiagoa da. 
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•  Lanbideko langile ratioa, enplegu eskatzaile bakoitzeko. Zerbitzu publiko hau ebaluatzeko 
momentuan oso garrantzitsua da, era berean, langileen ratioa arreta behar duten pertsona kopuruaren 
arabera. 
 

Zenbait txostenek adierazten dutenez, Estatuan ratio hau 1/211 da (enplegu eskatzaile kopurua zerbitzu 
publikoko langile bakoitzeko); estimazio hau 1/300era heldu liteke langileen artean ez baditugu kontuan hartzen 
zerbitzu zentraletan daudenak (eta ez tokiko bulegoetan). 

 
Lanbideko lanpostuen zerrendan 918 langile dira. Lanbideren datuen arabera, 2017ko abenduan 283.101 lagun 
zeuden enplegu eskatzailetzat izena emanda (langabetuak zein, enplegua izan arren, enplegu hori hobetu nahi 
zutenak), hauetatik, 127.547 lagun langabezian zeuden. 

  
Lanpostuen zerrendan zerbitzu zentraletan lan egiten dutenak (153) ez baditugu aintzat hartzen, lurraldeko 
bulegoetan arreta ematen duten langile kopurua 765 daukagu. Hortaz, enplegu eskatzailetzat izena emanda 
dauden pertsona guztiei arreta emateko ratioa 1/370 izango litzateke (1/167, langabezian dauden eskatzaileak 
besterik ez badugu kontuan hartzen). 
 
Europar Batasuneko herrialdeetako bataz bestekoa 105 da, zenbait kasutan askoz baxuagoak badira ere, hala 
nola Frantzian (66) edo Alemanian (47) 
 

•  Bete barik dagoen enpleguaren bitartekaritza ratioa. Enplegu sailburuaren arabera, 2017ko urrian, 
Lanbideren bitartekaritza ratioa %2,48 izan zen (Lanbidek kudeatzen duen enplegu osoaren gaineko 
portzentajea). Europar Batasunean, bataz bestekoa %10 da, Europako Batzordearen arabera (Egiturazko 
erreformen eta aurrekontu desoreken prebenztio zein zuzenketaren inguruko ebaluazio txostena). 

 
 
 
 


