
Aresoko   Udalaren mozioa, Nafarroako Gobernuari drogamenpekotasunari buruzko
programei eta udal planei eta osasunaren prebentzioari eta sustapenari zuzendutako
kontu-sailak indartu ditzan eskatzeko.

Aresoko  Udalak bere kezkarik sakonena agertu nahi du gure udalen eta euren gizarte
zerbitzuen bitartez  gauzatzen diren gizarte  eta  osasun arloetako programek legealdi
honetan zehar jasan duten inoiz ez bezalako murrizketen aurrean. 

Hainbat programari  buruz ari gara,  Nafarroako gizartean eragin zabala izan dutenak,
horren  sentibera  den  drogamenpekotasunen  esparruan.  Gure  ustez  esparru  honi
ematen zaizkion laguntzak indartzen jarraitu beharra dago, hauen eta bertan lanean
dihardutenen bitartez egiten den gizarte lana handia delako.

Drogamenpekotasunen  arloko  udal  planak,  prebentzio  komunitarioko  planak,
osasunaren  prebentzioaren  eta  sustapenaren  programak,  jaibusa,  bitartekari
komunitarioen  formakuntza,  alkohola  eta  beste  drogei  buruzko  sentsibilizazio  eta
prebentzio programak, interbentzioa eta koordinazioa hobetzeko sare lanaren abiatzea,
gazteoi  zuzendutako  aisialdi  arloko  ekintzen  antolatzea,  ikastetxe  esparruan
irakaslegoaren  formakuntza  edota  drogomenpekotasunen  prebentzioa  bezalako
ekintzak… programa hauek guztiak beharrezkoak dira, eta are gehiago, bizi dugun krisi
egoera  honetan,  non gizarte-bazterketa  eta  gizarte-ezberdintasunak  neurrigabe  hazi
diren.

Ulertezina da 2011 eta 2013 urteen artean drogamenpekotasunen arloko programek
jasotzen  zuten  diru-laguntzaren  %43,21  galdu  izana;  era  berean  ulertezina  da
prebentzio  komunitarioko  programek,  2011 eta  2015 urteen artean,  jasotzen  zuten
%39,41 galdu izana.

Funtsezkoa  da  guretzat  egoera  hau  iraultzea,  programa  hauek  behar  duten
egonkortasuna izan dezaten, bizi dugun egoera ekonomiko eta politikoa edozein delarik
ere.

Gizarte-lanabes oso garrantzitsuez ari gara, Nafarroako biztanleen ia %80ri estaldura
ematen diotenak;  eta murrizketak murrizketa,  programa hauetan lanean diharduten
profesional eta udalen lanari esker mantendu direnak; izan ere, ahaleginak egin dituzte,
zerbitzu hauek eskaintzen jarraitzeko, nahiz eta emandako murrizketa itzelak izan diren.

Baina argi dago programa hauek aurrera eramaten dituzten profesionalen eta udalen
ahalegin honek ezin duela denboran luze iraun egoera iraultzen ez bada eta kontu-sail
hauek  muga  arrazoizko  batera  diruz  hornitzen  ez  baditugu,  proiektuei  eta  Foru



Komunitateko udal ezberdinetan hauen arduradun diren langileei egonkortasuna eman
ahal izateko. 

Aresoko udalean uste dugu jarduera hauek oso garrantzitsuak direla. Plan eta programa
ezberdinek  familiaren,  adinez  txikien,  nerabeen  eta  gazteen  arloetan  izan  duten
eraginari  buruzko  datuek  argi  eta  garbi  hitz  egiten  dute.  Adibide  bat  jartzearren,
2014an,  drogamenpekotasunaren arloko 45 udal  planekin,  familia arloan izan zuten
eragina hauxe da: 1.452 esku-hartze burutu ziren eta hauetan 13.948 parte-hartzaile
baino gehiago izan ziren. Eta udaletako drogamenpekotasunaren planek adinez txikien,
nerabeen eta gazteen arloetan izan zuten eragina aztertzen badugu, hauxe da emaitza:
drogamenpekotasunaren 45 udal planetan 3.684 esku-hartze  izan ziren eta hauetan
99.242 pertsona inguruk hartu zuten parte.

Horregatik  guztiagatik  eta  jakitun garai  hauetan  bizi  dugun egoera  ekonomikoa oso
zaila dela, hau da Aresoko Udalak  Osoko Bilkuran eztabaidatzeko eta, hala badagokio,
onartu ahal izateko aurkezten duen 

Ebazpen Proposamena

 Aresoko Udalak Nafarroako Gobernua premiatzen du drogamenpekotasunari buruzko
programei eta udal planei eta osasunaren prebentzioari eta sustapenari zuzendutako
kontu-sailak indartu ditzan; halako moldez, datorren legealdian programa horietarako
Nafarroako  Aurrekontu  Orokorren  baitan  aurreikusitako  zenbatekoak  eskuratu  ahal
ditzagun, erreferentziatzat gutxienez 2011. urtekoak hartuta.

Aresoko Udalak programa hauetan guztietan profesionalek egiten duten lana babestu
eta  Nafarroako  Gobernua  premiatzen  du,  administrazio  publikoa  den  heinean
populazioak  zerbitzu  publiko  kalitatezkoak  jasotzen  jarrai  dezalako  erantzukizuna
manten dezan.

Hori guztia izenpetzen dugu  Areson , 2016ko urtarrilaren 20an.


