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Haurrak eta Helduak
Hiria Elkarrekin lantzen

Haur eta helduen lan-taldeetan laguntzaile izango direnentzat informazioa. 
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Hiriak eta Haurrak - Haurren Hirien Sarea - 

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

#UmHerri16 
Haurrekin lanketa egiteko informazioa

Gaurko jardunaldian esperientziak elkarbanatzeko eta elkarrekin hausnartzeko 
aukera izango dugu, eta zuek (UmHerri16ra) gonbidatu zaituztegu 
jakin badakigulako gure herriak - hiriak haurrekin batera berregitean, 
denentzako leku hobeak izango direla 

Horretarako:
- Zuen laguntza eskatzen dizuegu: zuekin errespetuz erlazionatzen ikasi nahi dugulako - entzuten, ez epaitzen, ondo tratatzen-... Eta 
bestetik, zuekin elkarlanean “Haurren Hiria” garatzean ditugun galdera eta erronkak landu nahi ditugulako.  

- Pensatzen duzuena jakin nahi dugu: zuen ideia eta ekarpenak jaso nahi ditugu, gero beste pertsona heldu batzuekin partekatzeko.

- Haurren Hiria zer den esan nahi dizuegu: Zuen Udalak (Balmasedak, Bilbok eta Leioak, beste batzuen artean) sinatu duen 
konpromisoa ezagutzea nahi dugu, zuekin dituzten harremanak hobetzeko, herriko - hiriko beste haur batzuekin lan egiteko eta zuen 
herrian-hirian bizi-baldintzak hobetzeko nola egin ikasten ari baitira. Eta honela, Haurren Eskubideen Nazioarteko Eguna (azaroaren 20an 
izango dena) zuekin ospatu nahi dugu ere.





Hirigintza eta 
Haurrak LanTaldea

Equipo de trabajo 
Urbanismo e Infancia

Hiriak eta Haurrak - Haurren Hirien Sarea - 

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

#UmHerri16 
Talde lanerako informazioa



Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

Proposamena Proposamen honen helburuetako bat 
euren herrietan Haurren mugimendu autonomia 

berreskuratzea da. Haurrak kalean egotea, eurentzako 
osasuntsua izateaz gain, gure komunitateetan 

konfiantzazko harreman lotesleak berreskuratzeko 
aukera bat ere bada gainera.

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

 Hirigintza eta Haurrak LanTaldea

Hiriek eta ardura administratiboa bere gain hartzen
duten politikariek hierarkia bat daukate buruan: 

garraio pribatua-autoak, garraio publikoa, bizikletak 
eta oinezkoak. Gure proposamena hierarkia horri 
buelta ematea da, eta egiturazko zein jarrerazko 

eraldaketak egitea



Hirigintza eta Haurrak LanTaldea

Arduratuta gaude, ez baitakigu gure herri eta hiriak hazteko leku onak diren. 

Bereziki kotxeak kontuan hartuz eraiki ditugula uste dugu, eta espazio larregi eman diegulakoan gaude. Edo agian 
ez. Baina beste gauza batzuk egiteko lekurik ez daukagula sentitzen dugu eta horrekin ere kezkatuta gaude: 
lagunekin egon, elkartu eta hitz egin, jolastu, etxolak eraiki, abenturak bizi... 

Beste gauza batek ere kezkatzen gaitu: ez ote garen “zeozer” pasatuko zaizuen horrekin beldurtuta bizi. Eta 
horregatik ez ote zaituztegun mugatzen: ezin duzue askatasunez zuen herritik ibili, beti lagunduta egon beharra... 
Kezkatuta gaude zuen hazkundean ausartak izateko, arriskuak bizitzeko, elkarri laguntzeko... aukera gutxi 
dituzuelako.

Hau gutxi balitz, ematen du haurrak “bakarrik” (euren lagunekin) ibiltzen diren herriak, herri eta hiri seguruagoak 
bihurtzen direla. Antza denez, zuek kalean egotearekin bakarrik, helduon egoteko modua aldatzen du: 
arduratsuagoak gara eta gehiago zaintzen dugu elkar.

Beraz...

Nola egin zuen herrietan autonomiaz ibiltzeko?
Autonomiaz esaten dugunean, hau esan nahi dugu: askatasunez, baina tentuz. Bidelagunak izanez (lagunak, 
pertsonak...), baina inor zuei “begira” egon barik.

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia
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Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

    Hirigintza eta Haurrak LanTaldea

Nola egin zuen herrietan autonomiaz ibiltzeko?

Autonomia: askatasunez, baina tentuz. Bidelagunak izanez (lagunak, pertsonak...), baina inor zuei “begira” egon barik.

Elkarrizketarako galdera sorta:

1.- Kaletik bakarrik ibiltzen zara? (eskolara joateko, lagunekin enkargutara, aisialdi gune edo lagunekin gora eta behera...)
Erantzuna ezetz bada.. zergaitik?

2.- Nola zoaz eskolara? Beste modu batean joan nahiko zenuke? Baiezkoa bada... zergatik ez duzu egiten?

3.- Herrian nondik ez zarete ibiltzen? Zergaitik?

4.- Zein da zure etxetik herriko beste lekuetara mugitzeko modurik egokiena?

5.- Etxea-eskola bitarteko ibilbideaz gain, ze beste lekutara mugitzen zara? nola egiten dituzu ibilbide hauek? beste
aukerarik dekozu?

6.- “Eskolara Lagunekaz” proiektua zure herrian proposatzea gustatuko litzaizuke? Ze arazo ikusten dituzue proiektu hau
garatzeko? Ze konponbide?





Parte-Hartzea eta 
Haurrak LanTaldea

Equipo de trabajo 
Participacion e Infancia

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia
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Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

Hiriak beste ikuspuntua ezagutu beharra dauka,  umeek 
daukaten horixe.  Beste ikuspuntu honi funtsezkoa 

deritzogu alkateak guztion alkate izan daitezen. 
Ez umeen alkate bakarrik, denona baizik. Haurrek 

“bestea”, ezberdintasuna, sinbolisatzen duten neurrian.

Umeen parte-hartzea haiengan eragina duten kontuetan, 
eskubide bat izateaz gainera, premia ere bada. 

Umeek hiriko gobernuan parte hartzea, manipulazio 
eta sinplifikaziorik gabe, aditze-jarrera zintzo eta eta 

konprometituarekin, ona izango da bai haientzat, 
baita haien komunitatearentzat ere.

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

Parte-Hartzea eta Haurrak LanTaldea



     Parte-Hartzea eta Haurrak LanTaldea

Zuekin ditugun harremanekin arduratuta gaude, ez baitakigu harreman onak diren, osasuntsuak eta bidezkoak diren.

Helduok zuen izenean erabakiak hartzera ohitu garelakoan gaude. Zer erropa jantziko duzuen, zer jango duzuen, zer 
eskolan ikasiko duzuen, zein ordutan oheratzen zareten, zuen jolas-orduetan zer egin... erabakitzen dugu eta “zuentzako” 
plaza, jai edo tailerrak diseinatzen ditugu. Nolabait, ideiak izateko, erabakiak hartzeko eta gauza mordoa egiteko gai 
zaretela ahaztu dugu. 

Gainera, hain da ezberdina zuen ikuspuntua, esateko duzuena ez entzuteak sarritan hanka sartzera eramaten gaituela. 
Besteen izenean erabakiak hartzera ohitzen zarenean, denek zuk pensatzen duzun moduan pentsatzen dutela ere sinesten 
baituzu. Zuk behar duzuna besteek ere behar dutela pentsatzen duzu. Eta ez da egia. 

Horregatik zuekin harreman interesgarriagoa izan nahi dugu. Zuentzako eta denontzako hobea izango den harremana. Zuek 
entzuten ikasi nahiko genuke, ez epaitzen, zuengandik ikasten, errespetuz harremantzen... gurekin parte-hartzeko moduak 
asmatu nahi ditugu, gutxienez, gure herriei dagokien kontuetan. 

Ideia onik gabe gaude dagoeneko eta gauza asko oker dabiltza gainera, beraz....

Nola egin zuengan eragina duten gaietan zuen parte-hartzea gauzatzeko?

Parte-hartzea: zer gertatzen den ulertzea, norberak sentitzen eta pentsatzen duena adierazi ahal izatea, ideiak ematea eta 
kontuan har daitezela... Herriko (edo beste komunitate baten) partaide izatea eta herrian egin eta gertatzen denean parte-hartzea. 

Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16
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Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

      Parte-Hartzea eta Haurrak LanTaldea

Esateko duzuena entzuteko eta erabakietan parte hartzeko zer egin dezakegu? 

Parte-hartzea: talde bateko kidea zarela sentitzea eta gertatzen denean eta egiten denean zer esana duzula onartzea, 
norberak nahi duen neurrian beti ere. Parte-hartzea izan daiteke informazioa jasotzea, iritzia edo ideiak ematea, erabakiak 
hartzea...

Elkarrizketarako galdera sorta:

1.- Zurekin zer ikusia duten erabakiak hartzen direnean, helduek zure iritzia kontuan hartzen dutela sentitzen duzu?

2.- Orokorrean, iritzia eskatzen dizuete helduek? (guraso, irakasle, agintari...) Eskatzen badizuete, kontuan hartzen dute gero?

3.-  Zergatik uste duzu helduok ez dugula zure iritzia kontuan hartzen?

4.- Zer da zuentzako akatea? Zer egin beharko luke alkate batek?

5.-  Inork galdetu ahal dizu inoiz nola hobetu daitekeen zure herria - hiria - auzoa?

6.- Imajinatu herriko agintariak zaretela, zer aldatuko zenukete zuen herrian? 

7.- Zertan gustatuko litzaizuke partehartzea iritziak emoten? eta erabakiak hartzen? Herriko erabakietan parte hartzea
gustatuko litzaizuke? 

8.- Zuen auzoa-herria-hiria hobetzeko ideiak ematen edo planak egiten parte-hartu nahiko zenukete beste haur batzuekin 
batera? Zergatik bai edo zergatik ez?





Eskubideak, Jolasa 
eta Hiria LanTaldea

Equipo de trabajo 
Derechos, Juego y Ciudad.

Hiriak eta Haurrak - Haurren Hirien Sarea - 

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

#UmHerri16 
Talde lanerako informazioa



Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

Eskubideak, Jolasa eta Hiria LanTaldea

Umeen neurriko hiria guztion neurriko hiria da. Umetasunaren parametroa 
parametro inklusiboa da, guztiontzako komunak diren beharrizanei 

erantzuten dien heinean. Eta jolastea -elkarrekin topo egitea, galtzea, 
eraiki eta imajinatzea, asmatzea...- guztion beharra dugu.

Haurrak ez zarete etorkizuneko pertsona edo herritarrak. Orain eta 
hemen, pertsonak eta herritarrak zarete.  Pertsona osoak, kapazak, 

bakarrak... zarete, zuetako bakoitza ezberdina da.  

  Gizakiok, taldean edo komunitatean bizitzeko beharra dugun 
neurrian, gure ongizatea eta elkarbizitza ziurtatzeko zenbait 

akordio garatu ditugu. Horietako bat, Giza Eskubideen Adarrikapen 
Unibertsala da. Eta beste bat, Haurren Eskubideen aldekoa da. 

Haurren eskubide guztiak nazioarteko itun batean jasota daude, 
eta gobernuek bertan dauden denak bete behar dituzte. 

1989ko azaroaren 20an sinatu zuten akordioa eta lege bihurtu zen 
1990ean. Eskubide horiek zeintzuk diren ezagutzea garrantzitsua da, 

eta txarto egiten ari garena ondo egiten ikastea ere. 



Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

   Eskubideak, Jolasa eta Hiria LanTaldea

Jolasteko lekurik, denborarik, lagunik, baldintzarik... ez duzue eta horrekin kezkatuta gaude. 

Haurren eskubideek 4 ideia dituzte oinarrian:

1. Haur denek eskubide berdinak dituzue. Zuen adina, kultura edo beste edozein diferentzia alboratuz.
2. Zuengan eragina duen erabaki bat hartzean, gauzarik garrantzitsuena zuentzako “zein den aukera hobea” da. 
3. Zuengan eragina duen edozein gauzaren inguruan iritzia emateko eta helduek esateko duzuena entzuteko eskubidea duzue denek. 
4. Denek duzue zuen gaitasun osoak garatzeko eskubidea, pozik  eta “imajinatzen duzuena baino harago” hazteko eskubidea. 

Helduok, gure ardura, kezka, erritmo, etab.-ekin, eta hiriek ere, ez ote dugu ahaztu jolastea ez dela “denbora pasatzea” 
soilik. Ez dela “ondo pasatzea” bakarrik. Ez dela alperrikakoa. Garrantzitsua da gogoratzea jolastea oso beharrezkoa eta 
oinarrizkoa dela zoriontsua izateko, ondo hazteko, ikasteko eta lagunak egiteko. 

Horregatik, zuekin batera jolasteko zer behar duzuen hausnartu nahi dugu, zuen herrietan zuen beharren berri izan 
dezaten ere. Aske jolastu zaitezten, zoroarena eginez, zuek nahieran, nahi duzuenarekin... “Nahikoa ez duzuela jolasten” 
egia balitz gainera... legea urratzen izango ginateke. 

Hau da... 

Nola egin dezakegu gehiago eta hobeto jolasteko?

Jolastu: jolastea zer den esatea zaila da, ez gara ados jartzen eta. Adibidez: “jolastea gorputz osoarekin amets egitea 
da” “Bizitza jolasa da” “Jolastea gustatzen zaigun dena da”... Bat datoz gauza batean: denok jolasten dugula. Zuek, 
haurrek, gehiago. Eta agian guk baino hobeto!

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia
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Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

     Eskubideak, Jolasa eta Hiria LanTaldea

Nola egin dezakegu gehiago eta hobeto jolasteko?

Jolastu: ikasi, inguruak ezagutu, lekuetara igo, korrika egin, haserreak konpondu eta misterioak argitu, istorioak eta 
pertsonaiak asmatu, akordioak adostu, arauak sortu, mugetara heldu... eta jauzi.

Elkarrizketarako galdera sorta:

1.- Nahiko jolasten duzula uste duzu?

2.- Zein da zure eguneroko “eskema” orokorra? Esnatzen zarenetik, oheratzen zaren arte... zer egiten duzu normalean?

3.- Denbora libre nahikoa duzula uste duzu? Eskolaz kanpoko ekintzak denbora librea dira etxekoentzat?

4.- “Denbora librea” duzunean, zer egitea gustoko duzu? Zer egin nahiko zenuke?

5.- Etxetik kanpo, non jolasten duzue? Non gustatuko litzaizueke? Zergaitik?

6.- Lagunekin elkartzen zara? Non? Ondo dago? Nolakoa izatea gustatuko litzaizuke? 

7.- Zein leku nahiago duzue jolasteko? Nahi duzun lekuan jolas dezakezu? Jolasteko “jarri dizkizueten” lekuak gustoko 

dituzue?

8.- Egitea gustatzen zaizuen gauzen horien artean, esan zeintzuk egiteko ez dizkizuegun (helduok) baimenik ematen.

9.- Kalean zaudenean, zer egin nahiko zenuke? Helduok ez gaudenean, zer egitea gustatzen zaizu?

10.- Nola litzateke zuretzako egun perfektu bat zure auzoan/ herrian / hirian?





Ikaskuntza, Komunitatea 
eta Hiria LanTaldea

Equipo de trabajo 
Aprendizaje, Comunidad y Ciudad.

Hiriak eta Haurrak - Haurren Hirien Sarea - 

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

#UmHerri16 
Talde lanerako informazioa
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Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

Komunitatea Ikaskuntza eta Hiria LanTaldea

Gutako bakoitzak gure gaitasun propioetan konfiantza 
berreskuratu eta, komunitate baten parte izateko beharra 
duen izaki norbanakoa dela onartu behar du. Komunitatea 

herria, familia, ekartea edo lagun-taldea izan daiteke. 

Elkarrekin hazteko, autonomiaz ardura komunak hartzeko, 
gure baliabide eta proiektuen iraunkortasuna bermatzeko, 

gure harremanak osasuntsuak izan eta gu geu “izateko” 
eta “besteekin egiteko” aukera emoteko... Ikasi beharra 

daukagu. Ikasketa hau egiteko gaitasuna eta beharra denok 
daukagu. Eta kalean egin dezakegu, danok elkarrekin. 



Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

 Komunitatea Ikaskuntza eta Hiria LanTaldea

Gure hazkundearekin -norbanakoena zein komunitatearena- arduratuta gaude, ez baitakigu jasangarria eta iraunkorra den. 

Ez doa ondo eta hobea izan daitekeela esan nahi dugu. Beste pertsona ezberdin askorekin, talde-komunitate bat osotzen 
dugula kontutan izanda haz gaitezke. Eta onartu zein ez, besteen beharrean bizi gara. Gure harremanak, hartu-emonak, 
akordio zein erabakiak denontzako onuragarriak izatea lortu dezakegu. Ezinezkoa ematen du, bide hori urratzen ikasi behar 
dugulako oraindik.  

Hau ikastea, gutako bakoitzaren ardura da. Norberak zein besteek behar duguna entzuten, ulertzen, esaten, ematen, 
eskatzen... ikastea norbanakoen ardura da. Baina egia da ere, gure ikaskuntza gure bizitzan (etxean, eskolan, kalean...) 
ditugun aukerek baldintzatzen dutela. 

Gure herri eta hirietan ikasten dugu. Denon ikaskuntza posible egiten duten espazioak dira. Horregatik uste dugu hiriak 
eskaintzeko dizkigun ikasteko baldintzak hobetzea beharrezkoa dela. Honela, berriz gogoratuko dugu denok ikasten dugula 
(eta ez bakarrik haurrek eskolan, edo helduok unibertsitatean) eta denok daukagula zer emana, zer ikasi eta zer erakutsi 
(ez bakarrik irakasle edo helduok...) 

Nola gogoratu denok ikasi behar dugula eta denok dugula zer emana komunitatean? Zuen laguntza behar dugu gai honen 
inguruan hausnartzeko. Berehala hasi nahi baitugu praktikan.

Beraz, 

Nola egin denok (eta elkarrekin) ikasi eta egiteko?
Komunitatea: elkarrekin bizi den pertsona taldea edo espazio, denbora edo helburuak partekatzen dituztenak.
Ikasi: zure gaitasun eta desioak aintzat hartuz behar duzunari erantzutea. Beti ikasten dugu, nahi ez dugunean ere. 



Hiriak eta Haurrak Haurren Hirien Sarea - #UmHerri16

Haurren Hirien Sarea
Red Vasca Ciudades con la Infancia

   Komunitatea Ikaskuntza eta Hiria LanTaldea

Nola egin denok ikasi eta elkarrekin hazteko?

Komunitatea: elkarrekin bizi den pertsona taldea edo espazio, denbora edo helburuak partekatzen dituztenak.
Ikasi: zure gaitasun eta desioak aintzat hartuz behar duzunari erantzutea. Beti ikasten dugu, nahi ez dugunean ere.  

Elkarrizketarako galdera sorta:

1.- Non ikasten duzu? Norekin?

2.- Eta toki eta harreman horietan... Ikasten duzunak zure interesa pizten du?

3.- Zer ikasi nahiko zenuke bene-benetan? Nola ikasi nahiko zenuke?

4.- Helduok irakasten dizueguenean, laguntzen zaituztegu edo ez dugu ondo egiten?

5.- Zuekin era egokian komunikatzen garela uste duzu? Nola hobetu dezakegu? Bururatzen zaizu moduren bat?

6.- Dakizuna besteekin elkar banatzen duzu? Non?

7.- Beste batzuekin planak, proiektuak, etab. egiten dituzunean pensatzen duzuna esan dezakezu? Ideiak eman ditzakezu? 
Dakizuna partekatu dezakezu?

8.- Zure ustez, helduok zuengandik ikas dezakegula pensatzen dugu? Eta beste batzuengandik?

9.- Zure herri edo hirian, zein lekutan zaude helduekin? Zein lekutan egon nahiko zenuke baina ez zaude?

10.- Gustatuko litzaizuke zure herrian edozein gauza ikasteko zein partekatzeko lekurik egotea nahiko zenuke? Hala bada, 
nola irudikatzen duzu leku hori? 




