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Haurren Hirien Sarea

Haurren Hiria tokiko politikara “haurren” 
parametroa gehitzeko proiektu politikoa 
da. Proposamenaren helburua gure arteko 
harremanak nahiz baliabideak eta 
espazio komunak eraldatzea da,  
geure hirietan eta herrietan konfiantza 
eta autonomia, partaidetza eta 
osasun baldintzak berregokituz. 

Une honetan Haurren Hirien Sarean 
parte hartzen duten hamabi udalerriek 
partaidetzarako eta berdinen arteko 
ikasketarako espazio gisa proposatzen 
dute  sarea;  bertan,  sarea    osatzen
duten udalerriek (eta udalerri  -  mailan
proiektuaz   arduratzen   diren   pertsonek)
topaketen bidez ezagutza partekatu 
eta ikasketa eta erronka 
komunak sor ditzakete.

2017 Erronkak.

Trebakuntza eta lankidetza urtea 
bete ondoren, lan taldeak 
5  behar identifikatu eta lehenetsi ditu

2017an zehar lan egiteko: 

- Finantzaketa. Eta proiektuaren 
garapenerako beste laguntza batzuk.
- Haurren gaineko gizarte-begirada.
Helduen beldurrak, aurreiritziak,
itxaropenak…
- Proiektuaren sozializazioa. Edo 
komunitatearen parametroak gainditzea. 
- Haurrek parte hartzeko tresnak eta
diseinua.
- Haurrez haratagoko prozesuak. Nerabeak
eta gazteria.

Lanari elkarlanean eta esperientziak eta/
edo ezagutza partekatu duten pertsonen 
eta erakundeen laguntzaz ekin diogu.

Beste eragile eta udalerri batzuekin lana 
eta hausnarketak partekatzeko Sareko 
“emangarri” hauek sortu ditugu. Txosten 
hau Helduen Begirada – Soziala 
bigarren saioaren emaitza da. 

sarea
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Zer edo zelan egin dezakegu helduek eta 
gizarteak haurrekiko duten begirada 
aldatzeko?



Erronka eta zergatiak:
HaurrenHiria tokiko politikaren helburu 
gisa ulertzen dugunok, haurrak gaur 
egun, eta ez soilik etorkizunean, 
pertsona gaituak, erabatekoak e t a  
b e r e z i a k  direla nabarmendu nahi 
dugu. Eta hain zuzen ere, berezitasun 
hori prozesu parte hartzaileetan 
kontuan izanez gero, aberastasuna 
ekarriko diola gure komunitateetako 
hazkunde aukerei.

Uste dugu, tamalez, “begirada” hau ez 
dela oso popularra eta 
haurrak “etorkizuneko pertsona” 
izateko proiektu gisa hartzen direla: 
osatu gabeak, ezagutza eta abilidade 
mugatuak dituztenak, eskubide eta 
izateko edo komunitateko bizitzan 
parte hartzeko gaitasunik gabeak.

“Berdinen arteko” tokiko politikak 
“desberdinekikoa” behar du. 

Arlo sozialean, hezkuntzan eta politikan, 
berdintasuna (eskubideena, aukerena…) 
defendatzeko egindako (beharrezko) 
lanak kategorietan sailkatu gaitu. Baina 
beharrezkoa da kategoria horiek ahaztea 
"pertsona desberdinak gara" ideia 
berreskuratu nahi badugu. 

Emakumeak, pertsona migratzaileak, 
gizon langileak, politiken arduradunak, 
nerabeak, txiroak, haurrak... 
partekatzen duguna ulertzeko 
beharrezko kategoriak izan badira ere, 
norbanako bakoitzaren berezitasunari 
lekurik uzten ez dioten kategoriak ere 
badira.

Kategoriatan sailkatzearen kultura 
horretan eraiki ditugu ikasketarako, 
aisialdirako, kulturarako, gobernurako... 
egiturak; eta orain urriak diren  
begirada eta harreman - ohiturak 
egonkortu direla ikusten ari gara

erronka
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Adibidez, orain eskolak, guztiontzat 
berdinak izango diren estrategiak eta 
ezagutzak transmititu behar dituen edo ez 
galdetzen dio bere buruari. Enpresa bere 
baitan duen talentu-aniztasunarentzat 
erabilgarriak eta onuragarriak izango 
diren aukerak eskaintzeko bideak 
bilatzen ari da. Edo gobernua bera, 
praktika irekiak eta ardura partekatua 
lantzen ari da. 

Nahiz eta askok denbora luzea 
daramaten honela lan egiten, eta 
gehienek hasiera-hasieratiko planetan 
aipatzen duten, tamalez aniztasuna ez 
dago eguneroko kudeaketan txertatua.

Bestalde, justiziari eta eskubideei 
dagokienez, politikak biztanleria anitzaren 
beharrak asebete behar dituela uste dugu 
eta ohituraren eta tradizioen 
eraginez, oraindik aniztasunezko 
harremanak izaten eta lan egiten ikasten 
ari garela. 

Kategoriatan sailkatzearen kultura 
horrek eragiten duen adostasun ezak, 
gizarte heldutasun berri baten hasierak 
edo hainbat arlotan zabaldutako krisiari 
erantzuteko beharrak “heldumaskulino” 
eredua gainditu behar izatera garamatza.

Eta bertan, Gauss kanpainaren mugetan 
topatzen ditugu “besteak”.

Mugalariak. Mugimendu edo 
sexu-normaltasunaren mugetan, 
ekonomiaren, eraginkortasunaren, 
kulturaren,… mugetan.

Horietatik guztietatik, berezkoa duten 
izaera fidakorragatik eta bat-bateko 
egokitze beharragatik, haurrak dira 
helduen eta gizartearen begiradaren 
ondorioak gehien jasaten dituztenak.

Bestetik, izaera disruptiboak (ez dute 
desberdintasunak erakusteko beldurrik, 
oraindik ez baitute erantzun egokiren 
inguruko kontzientziarik) eta lotesleak 
(guztiok izan gara haurrak eta maitatzeko 
eta babesteko joera naturala dugu) 
ikasketa-aukera egokiena bihurtzen ditu.
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Entzuten, errespetuz eta zintzotasunez 
tratatzen, gune komunitarioetan ikusgarri 
egiten, beraiekiko lankidetza eta 
bizikidetza esperientziak sortzen eta azken 
finean, harremanetarako ditugun estiloak 
eta espazioak aldatzen ikastea beren 
hazkunderako baldintza hobeak sortzeko 
aukerak dira. Baita guztion bizi-baldintzak 
hobetzeko estrategia ona ere. 

Hala ere, eta ezagutzak eta legeek 
erakusten dutena bestelakoa bada ere, 
haurrekiko begirada soziala (helduena, 
batez ere)  desgaitasunarekin, 
osotasun ezarekin, ikusezinarenarekin 
edo trabarekin lotutakoa da.

Haurren alde edozer egiteko prest 
gaude, baina haurrak kontuan izan gabe. 
Eta haurrek jasaten duten “haurfobia” 
edo “adintasuna” justifikatzeko dagoen 
joerak larritzen gaitu (“mikro-
matxismoen” antzeko gertakaria baita).

Haurfobia eta adintasuna 

Azken #UmHerri16 kongresuan haurrekin 
landu genituen erronken artean 
honako esaldiak jaso genituen:

- Hitz egiten diguten gehienetan zer egin, 
zer ez egin edo gaizki zer egin dugun 
esateko da.

- Ongi trata gaitzazue, pertsonak bagina 
bezala.

- Orain galdetu egiten diguzue, baina 
oraindik ez diguzue entzuten.

- Denbora pasatu nahi dugu zuekin, 
elkarrekin egoteko eta hitz egiteko, 
“xaxatu” gabe, “txaparik eman” gabe eta 
beti arrazoia izaten saiatu beharrik gabe.  

Honek zergatik larritzen gaituen ulertzeko, 
nahikoa da hitz hauek emakume 
batek esan dituela pensatzea.



Badakigu begirada hori betikotzen duten 
faktoreak daudela eta ez dela erraza 
lantzea: delegazioaren kultura, haurren 
pribatizazioa, komunitatearekiko loturarik 
eza…

Haurrekin ditugun harreman-espazioak 
mugatuak izaten dira: eskola eta 
eskolaz kanpoko aisialdi ekintzak 
(irakasteko erabiltzen ditugun 
espazioak) edo etxea - familia (espazio 
intimoak eta pribatuak). Haurrak 
komunitatearen ardura partekatuan 
ahaztu, eta ikusiezin bilakatzen dira. Hori 
gutxi balitz, heldu askok “haurrik gabe 
bizitzeko” eskubidea aldarrikatzen dute 
eta gero eta gehiago dira “haurrik gabe” 
bizitzera eta disfrutatzera gonbidatzen 
gaituzten hotel eta jatetxeak.

Eta hona hemen talde-lanari ekiteko 
oinarritzat hartu dugun helburua:  Zer edo 
zelan egin dezakegu helduek-gizarteak 
haurrekiko duten begirada aldatzeko 
edota hirian beren mugimendu-autonomia 
sustatzeko?

Lansaioan zehar, Koldo Saratxagak eta 
Bea Sever-ek beren esperientzia eta 
begiradak eskainiz, erantzunak 
bilatzen lagundu ziguten. Mila esker 
begirada aldatzeko balio nahi duen 
proiektu honetan parte hartzeagatik.
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PARTEKATU 
nahi duguna

AldAketAren ereduA sortzen. 

Lansaioan zehar, helduen begirada/begirada soziala bi eremutan edo bi helburu 
zehatzekin aldatzeko kanpainak eta ekintzak diseinatu ditugu:

• Haurrek hirian duten mugimenduaren autonomiaren inguruko ikuspegi soziala/
helduen ikuspegia aldatzea.

• Haurrekiko harremanen inguruko ikuspegi soziala/helduen ikuspegia aldatzea.

IzAn ere…

• Haurrak pertsona gaituak eta bereziak
dira, eta dagoeneko badira.
• Beren hiritartasuna erabiltzea eskubidea,
ardura komunitarioa eta  guztiontzako
ikasketa-aukera da.
• Beren hirian autonomiaz mugitzea eta
bizitzea eskubidea, ardura komunitarioa
eta guztiontzako osasun-bermea da.

1

2

Ekintza- eta/
edo kanpaina-
proposamenak.

Egindako ekintzak 
eta kanpainak.
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1.1. Kaleaz gozatu, Kaleaz disfrutatu.
Haurren Mugimendu-autonomiari eta Hirian Jolasteari lotutako ekintza. 

>Nori zuzendua?
Haurrei, adin-mugarik gabe.

> Zer lortu nahi dugu?
Helburuak
- Helduen zaintzarik gabe kaleaz gozatu ahal 
izatea.
- Jolas    egitea,   eremu   formaletik     kanpoko 
espazio publikoan esperimentatu ahal izatea.
- Komunitatean gehiago parte hartzea.
- Espazio bat dutela sentitzea.
- Beste  errealitate  batzuk  ezagutzea, 
partekatzea, harremanak izatea... bizikidetza. 

> Nola lortuko dugu? Deskribapena
- Zirkulazio etengabea duen kale bat moztea.
- Seinaleak  kentzea  (azken  ekintza sinboliko 
modura).
- Ekintza haurrekin batera diseinatzea. Kanpaina-
ekintzaren aurreko haurren partaidetza-
esperientzia. (*Umeen Kontseiluarekin egin 
daiteke)
- Off-line eta online kanpaina komunikatzea.
- Ekintzaren garapena. 

> Kostua Finantzaketa
Inplikatu diren Udaleko departamentuetako
baliabideak aprobetxatzea (hirigintza,
partaidetza, udaltzaingoa…).

> Nola ikus dezakegu lortutakoa?
Adierazleak.
- Parte-hartzea.
- Jolaserako berreskuratutako espazioak
- Kendu diren “jolastea debekatua dago” seinale
kopurua.
- Ireki diren espazio publiko/pribatu kopurua.

> Zein itzulera sozial izango luke?
Zeharkako onurak

1.- Ikerketa kuantitatiboa. Adierazleen eta 
bertatik bertarako behaketaren bidez.
2.- Ikerketa kualitatiboa. Haurren asetzea 
neurtzeko tailerrak (UmeenKontseilua).
3.- Kanpainari jarraipena emateko aukera.

1. saioko
proposamenak
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1.2. Eskolarako Ibilbideen Gidak banatzea.
Haurren Mugimendu Autonomiari lotutako ekintza.

>Nori zuzenduta?

- Ikastetxeetako Guraso Elkarteei.
- Auzoetako bizilagun elkarteei.
- Ikastetxeetako irakasleei.
- Auzoetako merkatariei.
- Haurrei.

> Zer lortu nahi dugu? Helburuak

- Lagunekin Eskolara “joaten uztearen”
garrantziaz sentsibilizatzea.

> Oharra
Eskolara Lagunekin (HaurrenHiriko Eskolarako 
Ibilbideetara lotutako proposamena) 
programak haurren autonomia lortzeko bi 
aldaketa proposatzen ditu: 

- Haurren konpetentziekiko eta gaitasunarekiko 
helduen/gizartearen ikuspegia aldatzea, eta 
gure herrietako eta hirietako segurtasun-
faltaren inguruko familien beldurra gutxitzea.

- Espazio urbanoa eta  erlazionala eraldatzea, 
bizigarria eta anitza izan dadin. 
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“Haurrek ez dugu herrian zehar 
mugitzeko ezer berezirik behar, 

mugitzeko baimena soilik”.



1.3. Askatasunez jolasteko... auzoan
Haurren Mugimendu Autonomiari eta Hirian Jolasteari lotutako ekintza.

>Nori zuzenduta dago?

Familiei, haurrei, komunitateari, ikastetxeei… 
Eta aliatuak: aitona-amonak, erretirodunak, 
saltokiak, udaltzaingoa… “ideia oso 
errotuak” dituzten pertsonen sentsibilizazioa. 

> Zer lortu nahi dugu? Helburuak

- Gurasoak haurren esperimentatzeko
eskubideaz kontzientziatzea/konbentzitzea.
- Aisialdirako eta jolaserako espazio berriak
irekitzea/sortzea.
- Haurren talde zabalagoaren arteko interakzioa
eta gizarte-harremanak hobetzeko baliabideak
sortzea.
- Helduen beldurra erlatibizatzea eta haurren
argudiatzeko jarrera kritikoa indartzea.

> Nola lortuko dugu? Deskribapena
- Ibilbidea/zirkuitua udalerriko bost auzotan
barrena.

• Lehengo eta oraingo jolasak.
• Lehengo eta oraingo espazio horren
argazkiak.

• Ibilbideak osatzeko oinez behar den
denbora seinaleztatzea (metrominuto).

- Ikastetxeak, aisialdiko taldeak eta beste
ohiko espazio batzuk barneratzea.

HHS 2017 erronken bigarren alea 9

> Zer kostu izango luke? Finantzaketa

- Seinaleztatzea.
- Jolasak garatzeko materiala (herritarrak -
erabiltzen ez diren objektuak berrikusteko
deia).
- Espazioak egokitzea (segurtasuna).
- Argazki-erakusketa (kultura elkarteak,
tokiko artxibo historikoak, tokiko artistak –
margolariak-…).
- Txokolatada edo lunch-a.

> Nola ikus dezakegu lortutakoa?
Adierazleak

- Haurrek kalean duten presentzia areagotzea.
- Espazio eta erabilera kopurua.
- Aisialdi espazioetan/kalean helduen presen- 
tzia murriztea.

> Zein itzulera sozial izango luke?
Zeharkako onurak

1.- Segurtasun gehiago.
2.- Belaunaldien arteko harremanak indartzea.



1.4. Heldua izatean... beranduegi da.
Haurren Mugimendu Autonomiari lotutako ekintza.

>Nori zuzenduta dago?

- Familiei.
- Komunitate osoari.

> Zer lortu nahi dugu?  Helburuak

- Familientzako belaunaldien arteko espazioak
partekatzea/gehitzea.
- Haurren gaitasunen inguruko kontzientziazioa
eta aitorpena.
- Eraginkor egitea eta praktikan jartzea.
- Udal-jardueretara belaunaldien arteko
parametroa gehitzea.

> Nola lortuko dugu? Deskribapena
- Udal-jardueretatik kategoriak kentzea
(belaunaldien artekoa gehitzea).
- Belaunaldien arteko ezagutzen transmisiorako
tailerrak.

> Zer kostu izango luke? Finantzaketa

Ez luke kostu gehigarririk.

HHS 2017 erronken bigarren alea 10

> Nola ikus dezakegu lortutakoa?
Adierazleak

- Partaide guztien iritzia jasotzea.
- Partaide guztien kopurua.
- Parte hartu al dute haurrek diseinuan eta
garapenean?

> Zer itzulera sozial izango luke?
Zeharkako onurak

- Modu iraunkorrean egitea.
- Sare komunitarioa indartzea/sortzea.
- Topaketarako espazioak eraikitzea.
- Osasun Komunitarioa hobetzea.
- Gehitzea:

. Haurren ikuspegia.
. Erabakia/gaitasuna.



2.1. 50 urte barru (Arrasate).
Ikuspegia adierazi eta partekatzeko ekimena – horma-irudi lehiaketa-. 

>Nori zuzenduta dago?

Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasleei 
zuzenduta.

> Zer lortu nahi dugu? Helburuak

Hondakinen arazoa kontuan izanik, 
nolakoa uste duzu izango dela zure 
herria hemendik 50 urtera?

> Nola lortuko dugu? Deskribapena
- Haurrek hondakinak nola kudeatzen diren
jakitea.
- Hondakinak sailkatzearen garrantziaz jabetzea.
- Ekimena urtero ikastetxeetan egiten den
hondakinei buruzko kanpainaren barnean
kokatzea.
- Kanpainan informazioa eskaintzea, iritziak
horma-irudian ager ditzaten.
- Horma-irudiak taldean lantzea.
- Saria jasoko duten bi horma-irudi hautatzea
(partaide guztiek boligrafo ekologikoa jasotzea).

- Esperientzia tokiko komunikabideen bidez
zabaltzea.

> Zer kostu izan zituen? Finantzaketa

-Ekimen zehatz honek 1.200 euroko kostua izan
zuen.

> Nola ikus dezakegu lortutakoa?
Adierazleak

- Haurrek horma-irudia egiteko egindako
ahalegina.
- Partaide kopurua.

> Zer itzulera sozial izango luke?
Zeharkako onurak

- Gaiarekiko sentsibilizazio handiagoa.
- Herritar direnez, haurrek hondakinen
kudeaketaren eta sailkapenaren inguruan duten
ezagutza areagotzea.

2.Burututako
esperientziak
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2.2. Erraldoiak (Leioa).
Helduen begiradari lotutako ekimena. 

>Nori zuzenduta dago?

Helduei zuzenduta.
- Gidariak.
- Gurasoak.
- Hirigintza teknikariak.

> Zer lortu nahi dugu? Helburuak

- Haurrek hiriari buruz duten ikuspegia
ikusaraztea.
- Ikuspegi horretatik eratorritako arriskuen,
mugen eta zailtasunen segurtasunari,
bizikidetzari eta irisgarritasunari buruzko
sentsibilizazioa.
- “Haurren jokaera arriskutsuei” buruzko
ideiak/aurreiritziak berrikustea.

> Nola lortuko genuke? Deskribapena

- “Ikuspegia” ebazlea den hiriko
espazioak topatzea: bidegurutzeak eta
zebrabideak, topaketarako lekuak… eta 
hiriko irisgarritasuna/bizitza autonomoa 
edo partaidetza oztopatzen duten elementu 
arruntak.
- Leku horietan edukiontziak, autoak,
zabor-ontziak irudikatzen dituzten egiturak
eraikitzea: “1,10 neurtzen dutenek horrela
ikusten dute” izenburupean.

> Zer kostu izango luke?  Finantzaketa

- Egiturak (1.700€).
- Seinaleztatzea (Udaltzaingoa eta Bulego
Teknikoa).

> Nola ikus dezakegu lortutakoa?
Adierazleak

- Helduek kalean eta komunitate-ekintzetan
egindako iruzkinak eta iritziak.
- Hiri-altzarien eta esku-hartze urbanistikoen
egokitzapenak.

> Zer itzulera sozial izango luke?
Zeharkako onurak
- Kontzientzia “abiarazle” handiagoa.
- Hiri-altzarien egokitzapena.
- Aldaketak harreman-estiloan.



2.3. Errespetuz jolastu (Ermua).
Begirada partekatua eraikitzeari lotutako ekintza. 

>Nori zuzenduta dago?

- Udalerriko haurrak.
- Haurrak dituzten gurasoak.
- Adinekoak.
- Bizikidetzako espazio publikoak erabiltzen
dituen biztanleria.

> Zer lortu nahi dugu? Helburuak

- Jolastea debekatzen duten seinaleak udalerriko
espazio publikoan jolasteko eskubidea
adierazten dutenek ordezkatzea.
- Belaunaldien arteko bizikidetzarako eta
errespeturako balioak bultzatzea.
- Familiei heztean duten ardura helarazi.
- 60 urtetik gorako herritarren partaidetzarako
taldeetan identifikatutako bizikidetzarako
zailtasunari erantzutea.

> Nola lortuko dugu? Deskribapena

- Udalerrian “jolastea debekatzen” duten
seinaleak non dauden identifikatzea.
- Udaltzaingoaren txostenaren bidez 
belaunaldien arteko bizikidetzarako arazo 
diren espazio publikoak eta kexak eta / edo 
salaketak jasotzen dituztenak identifikatzea.
- Helduen lagunak diren hiriak proiektuko  
partaideekin ekintzak koordinatzea.

- 15  urtetik  beherako  haurren  familiak
informatzea eta kontzientziatzea (familiei
ikastetxeen bidez gutunak bidaliz).
- Haurren Kontseiluarekin elkarlanean
espazio publikoetako bizikidetza lantzea.

> Zer kostu izango luke? Finantzaketa

- Seinaleak aldatzea. Gutxi gorabehera 800€.

> Nola ikus dezakegu lortutakoa?
Adierazleak

- Haurrek plazetan duten presentzia
areagotzea.
- Identifikatutako lekuetan kexak eta/
edo arazoak gutxitzea.

> Zein itzulera sozial izango luke?
Zeharkako onurak

-Haurrek espazio publikoetan duten
presentzia normaltzea.
- Errespetua, enpatia, tolerantzia… eta
antzeko balioak indartzea.
- Herritarren aniztasuna ikusaraztea.
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gogoetak
 Ez dakigu haurrekin harremanak izaten. Haurrekiko dugun beldurra geure buruarekiko 

dugun beldurra da.

 Haurrek gure lehentasunen arteko koherentziarik eza agerian uzten dute: “esaten 
ditugunak” eta “egiten ditugunak”.

 Ez baditugu haurrentzako autonomiazko eta konfiantzazko baldintzak sortzen, errotzerik 
gabeko komunitateak izango ditugu.

 Gaur egungo gizarteak bi oinarri ditu: beldurra eta kontsumoa.

 Ez daude bi pertsona berdin, ez eta bi egun berdin ere.

 “Hezkuntza-tornuek" oilo beldurti bihurtzen gaituzte. Eta gu, jaiotzez, hegan egiteko 
gaitasuna duten arranoak gara.

 Beharrezkoa da helburu komuna lortzeko interesak eta ilusioak elkartzea, askatasunik 
egon ezean, ez dagoelako ardurarik.

 Helduen begirada erabakigarria / zehaztailea da haurrentzat.

 “Guztiok pertsonak gara” esatean, bere erantzuna hau da: “bai ama, baina ni pertsona 
mutila”.

 Tragikoena da “ez dakizu nor zaren” mezua helaraztea arrunt bilakatu dugula.

 Eroso egiten zaizkizuen moldeetatik harago, lehen aldiz pertsona nolakoa den ikustea 
lortzen duzunean, pertsona hori ZUREKIN izan daiteke.



Helduen-gizartearen 
begirada aldatzeko 
ideiak laburtuz 
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 Haurrentzako ekintza bat diseinatzen dugun bitartean, ariketa ona da beste 
pertsona batzuengan pentsatzea. Ekintza ez bazaigu helduentzat egokia iruditzen, 
gure buruari galdetu beharko genioke zergatik den aproposa haurrentzat.

 Ekintza oro da edukatiboa, inguru oro da ikasketarako inguru: bertako azoka, 
aurrekontu parte-hartzaileak edo bidegorria… Hala ere, egoera oro “irakasteko” 
erabiltzen dugunez, haurrekin ari garenean ez digu kalterik eragingo gure 
intentzio edukatiboaz ez fidatzeak (adibidez, inork ez luke helduekiko partaidetza-
prozesua erabiliko hondakinak jasotzen edo birziklatzen irakasteko).

 Aurreiritziez ez fidatzea. Pertsonek kalitatezko materialak eta baliabideak behar 
ditugu, ezberdintasunekin jabetzeko segurtasun-baldintzak. Joko-arauak ulertu eta 
ezagutu behar ditugu, informazioa eta erabakitzeko eskubidea izan... Ez dugu 
entretenimendurik, saririk, zaratarik edo kolorerik behar.

 Beldurrari lekua egitea. Haurren  autonomia  faltaren  edo 
haurrenganako kondeszendentziaren atzean beldurra eta ezagutza falta daude 
Ditugun sineste okerrak berregokituko dituen informazioa ematea garrantzitsua da, 
baina era berean, garrantzitsua da helduen beldurrak entzun eta esperientziekin 
laguntzea.
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