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Deskribapena 
 
Bigarren mahai-inguru honetan, DELI proiektuaren barnean hasitako autoebaluazio-
prozesuko lehen azterketa entzuteko aukera izango dugu. 
 
Autoebaluazio bat ezarritako helburuak lortzeko egin diren jardueren inbentario bat 
prestatzea da. Jadanik badiren politiketan eta jardunbideetan oinarritutako galdera-zerrenda bat 
erabiltzen du. 
 
DELI proiektuaren testuinguruko abiapuntua bat dator immigranteen negozioak ekonomia 
formalean txertatzeko duen helburuarekin, honako hauen bidez:  

• Tokiko enpresaburuak, immigrante-jatorria dutenak barne, babesten dituzten politikak 
eta jardunbideak finkatzea. 

• Enpresaburu immigranteak hornitzaileen taldean sar daitezela sustatzea. 
• Kontratu publikoetan gizarte- eta berdintasun-klausulak sartzea. 

 
DELI proiektuak ez die lehentasuna ematen kolektibo zehatzei (enpresaburu immigranteei kasu 
honetan). DELI berdintasunaren printzipioan oinarritzen da eta, horrenbestez, politika publikoek 
printzipio hori bermatzeko egin behar dituzten egokitze-prozesuetan ere. Proiektuak jatorri 
immigranteko pertsonei buruz hitz egiten duenean, udalerrian bizi edota bertan negozio bat 
sortzen duten pertsonen lehen eta hurrengo belaunaldiak kontzeptu batean biltzeko egiten du.   
 
Proiektuaren helburua, alde batetik, kalitateko kudeaketa-arauak (QMS) lantzea da, eta bestetik, 
gomendio orokorrak eta zehatzak egitea hiriari, bertako eragileei nahiz erakundeei.! Eragile 
horiek guztiek interes bereziko funtzioak bete ditzakete proiektuaren helburuekin bat etorriz. 
Adibidez: 

• Tokiko gobernuak ondasun nahiz zerbitzuak arautu, erraztu eta erosten ditu, 
ekonomia sustatzen eta garatzen laguntzeaz gain.  

• Merkataritza-ganberek eta enpresa-elkarteek babesa eta sareko aukera praktikoak 
ematen dituzte (enpresaburu immigranteen elkarteek egiten duten moduan, existitzen 
badira).   

• Bankuek finantzaketa eta beste laguntza batzuk eskaintzen dituzte.  
• Enpresa handiek enpresaburu immigranteak sar ditzakete beren tokiko hornitzaileen 

artean (udalerriek eta bankuek egin dezaketen moduan).  
• Jatorri immigranteko enpresaburuentzako galdera-zerrendak beste eragile batzuen 

antzekoak dira, bai eta erakunde publiko nahiz pribatuekin duten harremana eta 
lankidetza ere. 

 
Autoebaluazio-prozesua honako alderdi hauetan oinarritu da: 

• Ba al dago biztanleen dibertsitateari buruzko eta horren arabera jarduteko politika 
argirik?  

• Erabiltzen al da politikak/estrategiak eta jarduerak informatzeko eta egokitzeko 
estatistika-informazio bereizirik –existitzen dena edota berariaz sortutakoa–?  

• Politikak formulatzeko prozesuak ba al du eragile interesdunen kontsulta eta 
partaidetzarik? 

• Eragileak tartean sartzen al dira politikak aplikatzeko eta garatzeko orduan? 
• Bidea errazten al da enpresak, oro har, dibertsitate-politikez balia ahal daitezen?  
• Ba al dago politikak eta jarduerak berrikusteko eta ebaluatzeko mekanismorik? 
• Biderkatzen eta argitaratzen al dira arrakastatsuak diren politikak eta jardunbideak? 
• Ba al dago barneko eta kanpoko komunikazio-estrategiarik? 

 
Azken finean, autoebaluazio-prozesuak honako hau eskainiko digu:  

• Egiten dugunaren ikuspegi sistemikoa, eta benetan garrantzitsua. 
• Tresna bat aurrerabidea denbora-tartetan identifikatzeko eta aztertzeko. 
• Aukera bat toki-eremuko politikei forma emateko. 
• Aukera bat jardunbide egokiak erakusteko. 
• Aukera bat Europako beste hiri batzuekin alderatzeko, eta aldaketarako ezagutza 

praktikoa. 
• Plan bat politikak eta jardunbidea hobetzeko, eta neurrira egindako proposamenak 

egitea. 
!
 

Zer dela eta joan 
beharko nuke? 
!
• Tokiko! Plataformako! kide! izateko;!
plataforma! horrek! laguntzen! die!
ekintzaile! etorkinei! eta! etorkinen!
jabetzakoak! diren! Getxoko! enpresen!
garapenari.!

!
• Etorkinei! laguntzeko! eta,! egungo!
erronkak! kontuan! hartuta,! etorkinei!
Getxon! Enpresa! Txiki! eta! Ertainak!
garatzen!laguntzeko.!!

!
• Kultura! arteko! integrazioaren!
aniztasunarekin! eta! estrategiekin! bat!
datozen! estrategia! ekonomikoak!
garatzen! laguntzeko,! baita! programa!
sozialki!jasangarriak!ere.!

!
• Kontrataziorako! arauen! eta! politiken!
garapenari! eta! aplikazioari! buruz!
eztabaidatzeko,! aniztasuna! kontuan!
hartuta,! etorkinen! enpresek! lizitazio!
publiko! zein! pribatuetan! sartzeko!
dituzten!aukerak!handitzeko!helburuz.!!

!
• Kalitatea! kudeatzeko! estandarrei! buruz!
hitz! egiteko,! etorkinen! ekintzailetzari!
eta! kontratazioen! aniztasunari!
laguntzeko!helburuz.!!

!
• Tresna! praktikoei! buruz! hitz! egiteko;!
erakundeak,! politikak! eta! egiturak!
ebaluatzeko;! eta! tokiko! bazkideen!
artean!zabaltzeko.!!

!
!
Norentzat da? 
!
• Tokiko!eta!eskualdeko!agintariak.!
• Berdintasunarekin!lotutako!eta!
bazterkeriaren!aurkako!organismoak!
eta!erakundeak.!!

• Immigrazioaren!esparruko!Gobernuz!
Kanpoko!Erakundeak!(GKE).!

• Etorkinen!enpresaCelkarteak.!!
• MerkataritzaCganberak.!
• Enpresa!txikien!eta!ertainen!
organizazioak.!

• Gure!udalerriko!enpresen!erosketa!
alorreko!zuzendariak.!

• Enpresa!txikiak!eta!ertainak.!!
• Enpresei!laguntzeko!organizazioak.!
• GizarteCerantzukizun!korporatiboarekin!
eta!jasangarritasunarekin!lotutako!
erakundeak.!!

• Ikertzaileak!eta!Unibertsitateko!
Ikerketa!Zentroak.!

• Bankuak.!
!
!
!
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“Etorkinek ekarpen handiak egin diezazkiekete gure gizarteei. Baina ekarpen horiek egin ahal izateko, 
immigrazioaren potentziala aitortu eta erabiltzeko prest egon behar dugu…” 

Cecilia Malmström, Europar Batasuneko Komisarioa; 2013ko urria 
!

“Immigrazioaren ahalduntzea eta eremu ekonomikoan sartzea funtsezko faktoreak dira kohesio soziala eta 
zuzentasuna lortzeko. Baina, dibertsitatearen abantailez ohartzeko ere balio digute - produktibitatean irabaziak, 

enpresen eta komunitateen dibertsitateari lotutako sorkuntza eta berrikuntza…” 
Snezana Samardzic Markovic, Demokraziaren Zuzendari Nagusia Europako Kontseiluan;    

2014ko apirila 
!

"Hiriek funtsezko rola betetzen dute dibertsitatea eta haren onurak kontuan hartuko dituzten politika 
eraginkorren plangintzaren trantsizioa gidatzeko garaian". 

Herwig Van Staa, Europako Kontseiluko Tokiko eta Eskualdeetako Agintarien Kongresuko Presidentea; 2014ko 
apirila 
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!
Batzarrerako!data!!
eta!lekua:!
2015eko!otsailak!25!!
!
BAKE!EDER!JAUREGIA!
BiscayTIK!Fundazioa!
Zugatzarte,!32!
Getxo!
!
!

!
!
Laguntzailea:!
!

!
!

!
!
Etorriko!zaren!!
baieztatzeko!!
eta!informazio!!
gehiagorako:!
E?posta:!deli@getxo.net!
Tel.:!944!660!140!
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9:30!
Ongietorria!eta!irekiera.!
Imanol!Landa,!Getxoko!Alkatea.!
!
9:45!
MahaiFinguruaren!aurkezpena.!
Lilia!Kolombet,!DELI!Manager,!Council!of!Europe.!
!
10:OO! !
Getxo!udalerriko!autoFebaluazioaren!lehenengo!emaitzak.!
Jan!Niessen,!MPG!Migration!Policy!Group?en!Zuzendaria.!
!
10:30! ! !
Atsedena!eta!kafea!hartzeko!aukera.!
!
10:45!! ! !
AutoFebaluazioaren!emaitzei!buruzko!iruzkinak!eta!eztabaida.!
Parte!hartze!dinamika.!
!
11:45! !
Kalitate!estandarren!zirriborroaren!aurkezpena.!
Jan!Niessen,!!MPG!Migration!Policy!Group?en!Zuzendaria.!
Beth!Ginsburg,!!MPG!Migration!Policy!Group?en!Ikertzaile.!
!
12:00! !
AutoFebaluazioari!buruzko!hausnarketa:!

• Datu!sozioekonomikoak:!ezinbesteko!tresna.!
• Erosketa!publiko!arduratsua.!

Ignacio! Uriarte,! Merkataritza,! Turismoa! eta! Sustapen! arloko! Zinegotzia,!
Getxoko!Udala.!
Leire!Bilbao,!Ondarea,!Etxebizitza,!Kontratazioa!eta!Erosketen!Arduraduna,!
Getxoko!Udala.!
!
12:45! !
Amaiera.!
Lilia!Kolombet,!DELI!manager,!Council!of!Europe!
Ignacio! Uriarte,! Merkataritza,! Turismoa! eta! Sustapen! arloko! Zinegotzia,!
Getxoko!Udala.!
!

http://pjp?eu.coe.int/web/deli/home!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!http://www.getxo.net/deli!

!!


