
ISO 26.000 arauaren arabera, Gizarte
Erantzukizuna erakunde baten erabakiek eta
ekintzek ingurumenean eta gizartean duten
eraginen gaineko erantzukizuna da eta jokabide
etiko eta garden baten bidez bete beharrekoa
da.  Izan ere, jokabide honek:

Gizartearen osasuna eta ongizatea barne duen
garapen jasangarria lagunduko du;

Prozesuan parte hartzen duten guztien
espektatibak kontutan izango ditu;

Aplikagai den legedia bete eta nazioarteko
jokabide araudiekin bat etorriko da; eta

Erakunde osoan txertatuta egongo da eta
bere harreman guztietan gauzatuko da.

Gizarte Erantzukizuna, beraz, gizartearen
garapenerako funtsezko tresna bat da.
Lehenengo enpresentzat egin zen bezala, orain
Gizarte Erantzukizuna bestelako estruktura
sozialen esku ipini da, sektore publikoa barne.
Tresna honek jokatzeko eredu jasangarriagoak
ezartzea du helburu, erakundearen barne garatu
beharreko planteamendua eta erakundeaz
kanpokoa ere kontutan hartuz. Eredu hauek
eguneroko kudeaketan garapen ekonomikoa
laguntzeaz gain, barruko eta kanpoko aktoreen
asebetetzea eta ingurumenarekiko errespetua
zaintzen dute.  Prozesu hau ahalbideratzeko
komunikazioa, gardentasuna, hartutako
konpromisuen jarraipena eta ekintza bakoitzeko
etengabeko hobekuntza bilatzea beharrezkoa
da. Ezaugarri hauek dituen kudeaketa eredu bat
jarraituz gero, edozein erakundek garapen
jasangarriari lagundu ahal dio.

Brundtland batzordearen 1987ko txosteneko
garapen jasangarriaren definizioari lotzen
bagatzaio, garapen jasangarria “gure beharrak
betetzen dituen baina urrengo belaunaldienak
betetzeko ahalmena mehatxatzen ez duen
garapena  da” .  Batzordeak  garapen
jasangarriaren hiru dimentsio bereizi zituen:

garapen ekonomikoa,
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ingurumenaren babesa eta
ekitate soziala.

Hau eraldaketa prozesu bat dela ulertu behar
dugu, zeinetan gure ekoizpen, kontsumo eta
inbertsio ohiturak aldatu behar ditugun
belaunaldien arteko zein belaunaldi baten
barneko ikuspuntutik guztiek bizitza duin bat
izateko baldintza nahikoak ziurtatuta egon
daitezen. Zentzu horretan, Gizarte Erantzukizuna
edozein erakundek, administrazio publikoak
barne, aldaketa prozesu honen alde egin
dezakeen ekarpen nagusien artean koka
dezakegu.

Prozesu hau bideratzeko, Gizarte Erantzukizuna
ekoizpen, kontsumo eta inbertsio ohiturak
aldatzen saiatzen da, garapen orekatu baten
bila bai ikuspuntu ekonomiko eta sozialetik, bai
ingurumenaren ikuspuntutik ere.  Aldaketa
orokor hau lortzeko enpresa, instituzio eta
herritarrei funtzioak eta erantzukizunak
atxikitzen dizkie, beti ere talde bakoitzak
mantentzen dituen harremanen ezaugarriak
ezagutuz eta berorrei egokituz.

Administrazio publikoen funtsezko betebeharra
egoera zailenetan dauden taldeak babestea eta
interes orokorrak defendatu eta kudeatzea da.
Administrazio publikoen funtzioamenduan
Gizarte Erantzukizunaren printzipioak txertatuz
gero, erakundeek beraien eginkizunak betetzeko
ahalmena handituko dute, politikei koherentzia
emanez eta gainerako gizartearentzat eredu
bezala jokatuz.  Gogoratu beharra dago
printzipio hauen artean kontsumitzaile eta
langileen eskubideak defendatzea, ingurumena
babestea, korrupzioa saihestea eta oinarrizko
eskubideei eraso egiten dion beste edozerren
aurka egitea dagoela.

Hasieratik, sektore publikoak bere osotasunean
hartuta GE sustatzeko eta gauzatzeko egin
dezakeen berebiziko ekarpena ikerketa askoren
gaia izan da eta oraindik ere da. Azken urteotan
GE poliki poliki erakunde publikoen zereginetan
sartuz joan da, gero eta garrantzia handiagoa
irabaziz. Honen ondorioz, enpresek bete
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beharreko baldintza ugari agertzen joan dira,
baina pausuak eman dira baita administrazio
publikoaren kudeaketan GE ezartzeko.

Aalborg-eko ituna izenpetu zenetik eta, ondorioz,
Agenda 21aren garapenerako egiten diren
programa eta ekintza guztien testuinguruan,
oso garrantzitsua da erosketa eta kontratazio
publikoen prozesuetan egin diren aurrerapenak
azpimarratzea, batez ere irizpide berde, etiko
eta sozialen txertaketa zabaldu denetik.

Kontratazio publikoa gizartearen kohesioa
sustatzeko tresna da

Sektore publikoaren ekintzek eragin zuzena dute
errealitate sozialean; politika publikoek,
orokorrean, gizartearen kohesioa bermatzeko
balio dute, populazioaren ongizate maila
areagotu eta hobetuz. Kontratazio publikoa,
politika publikoen parte denez, gizartearentzat
onura dakarten osagaiak izan behar ditu. Horrez
gain, koherentea behar du izan ekintza publikoen
programen helburuekin edo nazioarteko
komunitatearekin adostutako konpromisoekin,
hala nola, aukera berdintasunaren sustapena,
gizarteratze eta laneratzea, oinarrizko lan
eskubideak, lanaren kalitatea edo pobrezia
akabatzeko programei dagokienez.

Hau dela eta, kontratazio politikak Administrazio
Publikoaren barne Gizarte Erantzukizunarekin
lotutako politiken garapena bultzatzeko tresna
boteretsuak dira. Bazterketa, gosea eta pobrezia,
lan esplotazioa eta diskriminazioa bezalako
egoera sozialen kontra egiteko balio dezakete.
Zentzu horretan, Bidezko Merkataritza bezalako
ekoizpen jasangarrien alde apustu eginez gero,
Administrazio Publikoa garapenaren eragile
aktiboa bihur daiteke, adibidez, hegoaldeko
herrialdeetako komunitate ekoizleentzat
bizimodu duinak bermatuz. Era berean, kontratu
publikoetan irizpide sozialak txertatzen badira,
enpresa arduratsuenak sari daitezke, horrek
gizartearen ongizatearekin konpromisua hartzen
duten jokabideak sustatzen dituelarik.

Azken finean, kudeaketa publikoa balore
etikoetan murgiltzeari buruz ari gara.
Administrazioa, horrela, herritarrentzat eta
enpresa sektorearentzat kontsumo arduratsua
eta ekoizpen jasangarria sustatzen duen
ereduaren erreferente bihur daiteke. Ildo horri
jarraituz, datozen belaunaldien ongizatea
mehatxatu gabe oraingo belaunaldien ongizatea
bermatzen duen eredua aurkitzeko aukera izan
dezakegu.

14


