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sarea
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,
konfiantza eta geure hirietan eta
herrietan 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; osatzen duten udaletxeetan
(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, lantaldeak 5 behar identifikatu
eta lehenetsi ditu 2017an zehar lan
egiteko:
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- Finantzaketa. Eta proiektua garatzeko
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.
Gaiari lankidetzaz 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.
Koaderno hau Nerabeen eta Gazteen
inguruko bosgarren saioaren emaitza da.

Zer edo zelan egin dezakegu nerabe eta gazteekin herria bizitzeko?

Zer edo zelan egin dezakegu nerabe
eta gazteekin herria bizitzeko?

HHS 2017 erronken laugarren bilduma
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erronka
Erronka eta
zergatiak:
Hilero, HHSren saioetan biltzen garen
asko haurren eta gazteen saileko
arduradun teknikoak gara. Ziurrenik
horregatik, baina ez horregatik bakarrik,
Sarean egin dugun lanean, hasieratik,
nerabe
eta
gazteekin
izandako
harremana oso presente egon da.
Pertsona horiei zuzendutako tokiko
politikak
beste
kategoria
sozial
batzuetara
(neskak,
migratzaileak,
langabetuak… ikus Ikuspegi Sozialaren
erronka
txostena)
bideratutako
ziurgabetasun,
ohitura-falta
eta
ikaskuntza-behar berberen ondorioak
jasango ditu.
Zer behar dute nerabeek eta gazteek?
Zer eta nola egin dezakegu haiekin
hazteko? Zer aldatu behar dugu herriahiria haiek hazteko ingurune izan dadin?
Zer ekarpen egin dezakete haiek
komunitateko
garapenean
eta
osasunean?
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Aurreko zeregin eta erronketan bezala,
gure ideia eta harreman-ohituren
inguruko zalantza gisa itzultzen zaizkigu
galderak.
Zalantzan
jarri
gabeko
abiapuntuak; horiek oinarri hartuta
egiten diogu aurre gure zereginari eta
jartzen gara harremanetan.
Nerabezaroak eta gazteriak bizipen
berezia dute, egia eta gezurra biltzen
dituena,
adin
horretarako,
une
horretarako,
egoera
horretarako
berezkotzat hartzen diren aurreiritziak
eta baldintzak. Eskuzabalak izanik –izan
aditzaren ordez egon aditza jarrita–
esaten
da
nerabeak
ezegonkor
eta haserretuta
“egoten”
direla,
krisian, “helduekin” lotura hausteko
beharra izaten dutela…
Hala ere, beste ikuspegi batetik plantea
genezake. Adibidez:
. Helduok gazteak deskalifikatu behar
ditugu, gu dagoeneko ez garen horri,
egin ezin dugun horri aurre egiteko.
. Helduok –gaur eta hemen– jakintzat
ematen zaigun “barne borrokaren” eta
autonomia fisiko, emozional eta soziala
eskuratzeko etapa hori gainditu dugu?
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Zalantzarik gabe, hobe izango genuke
bakoitzak, orain, egin dezakeen, behar
duen eta nahi duen bakoitzaren balioa
aitortuko bagenu. Elkar ulertzeko
partekatutakoa
erabiliz,
baina
garenaren inguruko ñabardurari lekurik
uzten ez dieten etiketa estuetan
kokatzeko ohitura hutsalari muzin
eginez.
Edonola
ere,
“hirian-komunitatean”
gazteek
duten
lekuari
buruz,
administrazioak pertsonen bizitzan duen
rolari buruz eta alderantziz, pertsona
horien osasunerako erabil daitezkeen
baliabide eta egitura motei buruz…
zenbait ideia eta zalantza ditugu eta
horiek argitzea komeni zaigu.
1. Nerabezaroa gizateriaren berezko
zerbait da ala harremanen
testuinguruaren ondoriozko egoera da?
2. Modu linealean eta gorantz hazten
gara ala zuhaitzen moduan eta aurrez
ikusi ezin den moduan hazten gara?
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3. Osasuna gaixotasunerako joera da
ala bizitzaren hazkunde-motorra eta
berezko gaitasuna da?
4. Joko-arauak eta kultura, mugak
“gainditzea” arazoa da ala hazteko
ezinbesteko gatazka da?
5. Hezkuntza helduen jabetza da ala
denok dugu erantzukizuna eta denok
gara hezitzaileak?
6. Ikaskuntzak tutoretzapekoa izan
behar du ala erantzukizun pertsonal
eta autonomoa dela uste dugu?
7. Herritartasuna. Zerk edo nork
zehazten du eskubide hori?
8. Adina baremo erabilgarria da ala
“heldukraziaren” tresna bat da?
9. Izan ahal izatea. Izan gaitezke 16
urte existitu gabe eman ondoren?
Eta zalantzak argitzen ditugun bitartean…
umorez jokatzea eskertzen dugu.
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Agian
talde
honetan
kezkatzen
gaituena delako edo elkarrekin hazteko
behar duguna ulertzeko gakoetako bat
delako, behin eta berriz ondorio berera
iristen gara: parte hartu ezin izan duen
eta nor den ere adierazi ezin izan duen
inguruneetan eta harremanetan hazi
den pertsona batek, ideia eta
kontzeptuez harago, bere burua eta bizi
den komunitatea ulertzeko modua
eraldatuko duten bizipen ugari behar
ditu ingurunearen parte aktiboa izateko
(edo izatea nahi badugu).
Eta
hala,
saio
honetarako,
nerabeengan,
berezitasunaren
eta
gaitasunaren inguruan berriz ere
konfiantza izaten lagunduko liguketen
pertsonak bilatu genituen. Eta horrez
gain,
gure
gertuko
ingurunean
eguneroko zeregina inspiratuko duten
esperientziak bilatu genituen, ziur
egonik nerabe eta gazteekin beste
harreman-estilo
eta
ingurune
osasungarri batzuk eraiki daitezkeela.

Gertukoaz harago, eta nabarmen
helduek
diseinatutakoa
eta
bideratutakoa denaz harago, zaila da
komunitatean
beren
lekuaren
erantzukizuna
hartzen
duten,
ahalduntzen
diren
eta
hazteko
baldintzak dituzten edo eskaintzen
dizkiegun
neska-mutil
gazteen
esperientziak ezagutzea.
Saioa
seinatzen
beraz,
abiapunatuaren
aldrebezkeriaz
jabetzen
hasi
ginen.
1. Berezitasuna. Zergatik hitz egin
“nerabe eta gazteez”, hilabeteak
daramatzagunean pertsonak ez direla
kategorizatu behar aldarrikatzen?
2. Komuna. Zergatik pentsatu behar
dugu pertsona horiei zer eskaini/zer
egin, “haurra” edonorentzako baliozko
parametroa dela ondorioztatu badugu?
3. Irismena. Zergatik galdetzen diegu
helduei zer behar duen nerabe batek?

Hausnarketa
teorikoaren
espazioa
definitzea nahiko erraza izan zen. Baina
bilatu nahi genuenera egokitzen ziren
esperientziak topatzea ez zen erraza
izan. Neurri batean, zerbitzu eta
esperientzia
gehienek
zerbitzuen
kontsumitzaile, parte-hartze sinboliko
eta protekzionismo gisa funtzionatzen
jarraitzen dutelako. Neurri batean,
autokudeatutako
esperientzia
asko
dagoeneko
gazte-helduak
diren
pertsonen ekimenetatik sortzen baitira.
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Beraz,
saioa
desegin
genuen,
zertxobait
behintzat,
eta
gogoeta honetatik berpentsatu genuen.
. Alde batetik, ondo legoke gurekin
ideiak eta esperientziak trukatuko
dituen nerabe talde bat izatea.
11 eta 16 urte arteko neska-mutilez
osatutako Leioako Ekotalde eta Eztabaida
Taldea gonbidatu genituen. Eta eskatu
genien, alde batetik, kontatzeko nola
definituko luketen haiek “nerabe” bat eta,
bestetik nolakoa den eta zer inplikazio
dituen Herrigune Leioa proiektuan duten
parte-hartzeak.
. Beste alde batetik, guri dagokigunez,
ondorioztatu genuen interesgarriena
zela tokiko administrazioarekin edo
komunitateko bizimoduarekin lotura
zuten esperientziak topatzea.
Eta Ainhoa Ruiz, Abanto Zierbenako
Gazteria saileko teknikaria, eta Nerea Ruiz,
udalerriko Euskara eta Gazteria saileko
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zinegotzi ordezkaria, gonbidatzea erabaki
genuen. Gipuzkoako Foru Aldundiko
Haur, Nerabe eta Gazteen zerbitzuaren
koordinatzailea, Teresa Zinkunegi, ere
gonbidatu genuen, Gaztematika sistema
eta esperientzia partekatzera.
Saio
hartan
partekatutakoa
eta
hausnartutakoa
aintzat
hartuta,
dokumentu hau egin dugu. Aurreko bi
dokumentuetan
egindako
hausnarketetako bakoitza nabarmentzeko
–nahikoa
da
ume hitza
nerabe
edo gazteagatik aldatzea– eta nerabe
eta gazteekin
dugun
harremanetan
–pertsonala
edo
komunitatekoa–osasungarriagoa
eta
balio-sortzaile izango den beste modu
bat iradokitzen duten edo gure ustez
inspiratzaile
izan
daitezkeen
esperientzia
batzuk partekatzeko.
“Helduek asko dakite,
baina dena ezezagun egiten
zaie” (nerabe batek behar duenaz)
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PARTEKATU
nahi duguna

Osasuna eta iraunkortasuna behar dela
proposatu
du
HerriLaborategiak
Haurren Hiria proiektua herri eta hirien
elementu komun gisa hartzeko.
Komunitatea
guztion
ikaskuntzaingurunea dela oinarri hartuta, eta
hazkunde
kolektiboa
hazkunde
pertsonalaren mende dagoela kontuan
hartuta, erabaki koherente bakarra da
hazteko baldintza unibertsalak dituen
komunitateko ingurunea izatea (edozein
izakik behar duena). Hortik soilik, eta ez
ezberdintasun partzialetatik, sor daitezke
askotariko adierazpenak. Eta ondorioz,
osasuna areagotu ahal izango da, baita
gure komunitateen hazkunderako edo
egokitzapeneko potentziala ere.
Beste nolabait esanda: pertsonak
eta komunitateak, edozein “izaki
bizi” gisa, hazi egiten gara eta
gure ingurunera egokitzen gara,
gure
egoeraren
garapen
potentzialaren bilaketan eta gure
beharren
asebetetzean.
Edozeinen
ikaskuntza
ahalbidetzen
duten
baldintzek soilik berma dezakete
hazkunde-baldintza inklusiboak eta
osasungarriak egotea.
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Eta horrek esan nahi du, azken batean,
honako hau behar dugula:
. Aniztasuna edo beste batzuekin
topatu ahal izatea –pertsonak edo
komunitateak–.
. Autonomia edo gure berezitasunaren
arabera hazi ahal izatea.
Aniztasunari lekua egitea eta autonomia
ahalbidetzea. Horrek, agerikoa den
moduan, konfiantzarekin du zerikusia,
adierazteko
edo
parte
hartzeko
aukerarekin,
ekitatearekin...
Beste
edozein
bide,
gaur
egun,
axolagabekeria litzateke.
HHS eta “Haurra” parametroaren
inguruan
beste
edozein
laneko
proposamen izan daiteke aldaketa eta
ikaskuntza horiek eskuratzeko tresna.
. Umeak “ezberdin” gisa hartzeak
aniztasuna/berezitasuna balioesten eta
harekin lan egiten ikasten laguntzen digu.
. Haurtzaroa, elementu komun eta
lotesle gisa, lagungarri zaigu zerbitzuharremanak eta elkarmendekotasunharremanak berrezartzeko.
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PARTEKATU
nahi duguna

.
Umeek,
haien
gaitasunaren
adierazpenean, konfiantza berrezartzen eta
autonomia praktikatzen laguntzen digute.

2. Ez da egia: bai, hartzen dute parte
eta kide dira… baina agian ez guk
espero genuen moduan.

. Umeek, bigarren mailako herritar diren
neurrian,
bizigarritasunerako
bidea
erakusten digute.

3. Guk nahi eta interesa izan arren…
haiei ez zaie interesatzen edo ez dute
behar.

Horrela, eta laburbilduz, proiektuari esker
herritarren eta helburu komunaren
zerbitzura jartzen diren egitura/espazio/
ekintzak eta ideiak berriz pentsatzeko eta
definitzeko aukera izango dugu, edozein
pertsona,
bere
berezitasunean,
komunitatearen etorkizunean parte
izan dadin eta horretan parte har
dezan.

Eta nerabe bat zer den eta zer behar
duen (edo zer ez), zer izan dezakeen
edo zer nahi duen argitzeko edo
ulertzeko asmoz hasi genuen saioa.

Baina HHSren bileretan, behin eta berriz
itzultzen gara nerabe eta gazteen lurralde
ziurgabera. Historikoki, eta gaur egun ere
gure
esperientzia
eta
ingurune
gehienetan,
nerabe
eta
gazteak
partekatutakoaren mugatik kanpo egoten
dira. Uste dugu analisi horrek hiru
esanahi izan ditzakeela:
1. Ez dugu ondo ulertu edo aplikatu
“Haurraren” parametroa eta ez dute
elkarrekin izateko/egoteko baldintzarik.
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Zer egin dezakegu ez ume, ez
heldu
ez
diren
pertsonak,
nerabeak,
komunitateko
bizimoduaren parte izan daitezen?
Hurrengo orrialdeetan hauek bilduko
ditugu:
• 11 eta 16 urte arteko pertsona talde
baten ekarpenak, “Nerabea izatea” zer
den zehazteko.
• Nerabe eta gazteekin egindako bi
proiekturen ideiak eta kontzeptuak.
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Hitz
egin

- Zer egin dezakegu ez ume, ez heldu ez diren pertsonak, nerabe eta gazteek, komunitateko
bizimoduan parte har dezazuen?
- Eta horrek zer esan nahi du?
- Bizi zareten komunitatearen parte zaretela jakitea. Eraiki ahal izatea, zaintzea…
- Zaintzea edo zaintzea eta eraikitzea? Zertaz ari gara hizketan? “Herritar arduratsuak” izateaz edo
“herritarrak” izateaz?
- Ba… gauza bera izan beharko luke, ezta? Izan ahal izatea eta bazaretela onartzea.
- Bai, baina… helduek guk “zerbait ulertzea edo zerbaiten parte sentitzea” nahi duten bakoitzean
zerbaitez konbentzitu nahi izaten gaituzte. Zaintzea eta errespetatzea, arauak onartzea… ondo
portatzea (komatxoen keinua).
- Bai, noski. Ulertzen dut hori ere baietz. Baina gaur aipatzen duguna da zer egin dezakegun zuek
ere erabakietan parte har dezazuen, herriko kide senti zaitezten, atseginez biziko garen herri edo
hiriak eraikitzen lagun dezazuen, jolasteko, kalera irteteko, jaiak antolatzeko… eta esaten duguna
da zuek gabe beti gure ikuspegiaren arabera erabakiko dugula, zuen ikuspegirik gabe.
- Bai, baina… nik albokoaren ikuspegi ezberdina izan dezaket, adin bera izan arren. Adinak ez du
zerikusirik.
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- Bai, hori pentsatu dugu. Horregatik diogu HHS taldean parametro ona dela ume txikiarena…
haiek badute besteekiko ezberdina den ikuspegia. Eta pertsona txiki bat haz daitekeen lekuan,
guztiok haz gaitezkeela uste dugu.
- Tira… batzuetan astakeriak esaten dituzte… edo burutik pasatzen zaiena, pentsatu gabe.
- Bai, horrelako zerbait. Baina gertatzen dena da zuen adineko jendeak ez duela asko parte
hartzen komunitatean, eta ez dakigu zer egin zer behar duzuen jakiteko.
- Agian ez diguzue entzuten… (barreak) Edo esaten duguna ez zaizue ondo iruditzen. Eta noski,
ondo iruditzen zaizuena soilik esateko, ba, horretarako bazaudete zuek.
- Hori ere horrela da.
- Nik nahi dudanean parte hartzen dut. Zer gertatzen da, beste batzuek ez dute asko parte hartzen?
- Tira… agian zerbait gehiago. Edo ez, ez dakit.
- ...
- Orduan, badakizue nola lagundu?
- ... Ez pentsa oso ondo ulertzen dizudanik (barreak)
- Zatika joan gaitezke. Zer iruditzen zaizue?
- Ados.
- Ok. Lehenego… Nerabe bat ezberdina dela uste al duzue? Zer da nerabea izatea?

Eta lanean hasi ziren.
HHS 2017 erronken bosgarren bilduma
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NERABEA
IZATEA
Ondorioa, metafora gisa, hau izan zen:
ez daude bi pikondo berdin. Ideia
adierazgarria –geure egiten badugu–,
eta aldi berean, agerikoa..
Hortik aurrera, azalpenaren irakurketa
bat eta euren azalpenak jaso ditugu:

>

Zer da nerabea?

Dagoeneko
jaso
dugu
aurreko
txostenetan pertsonen kategorizazioak
haiek kategorizatzen dituen gertakaria
ulertzeko balio duela. Eta hala esan
digute: “Hogeita hamar nerabek
komunean dute 12 eta 16 urte arteko
adina dutela”.

Eta horrek ez du ezer gehiago esan
nahi ezinbestean. “Talde horretan, hiru
laguni futbola interesatuko zaie agian,
eta hogeita zazpiri ez. Lau begetariano
egon daitezke, hamaikak barazkiak
gorrotatuko
dituzte
agian,
eta
hamabostek, berriz, denetik jango
dute; hamarrek nobela bat irakurtzen
gozatuko dute eta hogeiren ustez
gogaikarria izango da hori. Era berean,
hogeita hamar emakumeko talde batek
ere elementu komun bakarra izango
du, definizioz, emakume izatea.
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Leioako
taldeak
honako
hau
ondorioztatzen
du:
Nerabe bat
hazten ari den pertsona bat da, ez
da ez ume, ez heldu.

>

Mapa bat.

Orduan? Ezin dugu ezer jakin eta ezin
dugu premisarik hartu?
> Hobe ez.
> Agian, gehiengoarena, baina
gehiengorena soilik dela ahazten ez
baduzu.

Premisa horretatik abiatuta nerabeek
izateko eta komunitateko parte izateko
zer behar duten jakin nahi izateak ez
du zentzurik.
“Komunitateko nerabeek zer behar
duten jakiteko modu bakarra da haiei
galdetzea”. Pertsona bakoitzari. “Edo
gutxienez, horrelako zerbait konplexua
litzateke”, denek beren beharrak
adieraz ditzaten baldintzak jarrita.
Eta
noski,
beharrak,
ziurrenik,
askotarikoak izango direla aurretiaz
jakinda.
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Baldin eta bi nerabe soilik ez badaude.
Kasu
horretan,
kutsatze-efektua
erabatekoa
izango
litzateke
eta
erantzun bakarra.

Hiru ideia nerabe batek behar
duenaz.

Mapa
bat
marraztea
da
egin dezakeguna, komuna edo ohikoa
dena ezagutu. Kontuan izanda gero,
pertsonekin topatzean, dena ahaztu
eta
haien
berezitasunarekin
harremanetan jarri behar dugula.

Aldaketarako
eskubidea
denen
aldarrikapena
da.
Pertsonak
etengabe aldatzen gara –gustoz,
gauzak
egiteko
gogoz,
ideiez–.
Eta ez badugu egiten edo ezin
badugu, ataskatuta sentitzen gara,
frustratuta
edo
gaixo.
Hazteak
eta
osasunak
aldaketa
dakarte.
Hemen izateko eskubidea dagoela
azpian uler dezakegu. “Gustatzen
zitzaidana edo nahi nuena” alde
batera
utzita,
orain
“hau
naiz
edo honela nago”. Norbera zer
den
adierazi
ahal
izateko
beharra, ezinbesteko baldintza da
osasunez hazi ahal izateko edo
parte hartu ahal izateko, horrela
hobeto ulertzen badugu.

Nerabeak… (diotenez)
. Aldaketa fisiko, emozional eta sozialeko
aldian bizi dira. Dena da aldakorra.
. Autonomoagoak dira. Gutxiago behar
dituzte gurasoak.
. Denbora gehiago nahi dute “beren
gauzetarako” eta denbora gehiago
“lagunekin”.
. Helduagoak dira (edo ez hain helduak).
. Helduak haserretzen dituzte eta
haserrekor egoten dira.

• Aldatu ahal izatea.

• Gai ez izateko aukera.

Izateko eskubideak, ezinbestean, izatea
espero zena "ez izateko" aukera
dakar
berekin;
besteen
itxaropenak
ez betetzeko
aukera
edo
“arautik” ateratzeko aukera.
• Erabaki ahal izatea.

Eragiten diguten kontuen inguruan
erabakiak hartzeko aukera: denboraren
kudeaketa, zereginak eta jarduerak,
harremanetan jartzen garen pertsonak,
zer jaten dugun…
“Pentsatuz gero… denentzat berdina
dela esango nuke”

HHS 2017 erronken bosgarren bilduma
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>

Eta zer egin
eta zer ez?

Diotenez:
Egin dezakegu iritzia eman, lan egin,
erabakiak hartu, besteengan pentsatu,
antolatu,
erakutsi,
esperientziak
partekatu… Nerabe taldeak, Herrigune
Leioan
izandako
esperientziatik
abiatuta,
honela
laburtu
ditu
komunitatean parte hartzeko aukerak.
•
Umeen Kontseilua. Leioa hobea
nolakoa izango litzatekeen iritzia eman
genuen. Mari Carmenekin eta udalerriko
beste pertsona batzuekin hitz egin
genuen,
aholkuak,
ideiak,
proposamenak… egin genizkien.
•
“Oinezkoen pausura” martxa.
Aspalditik laguntzen dugu martxa
antolatzen, eta gero han ibilbidean
gidari-lanak
egiten
ditugu,
proposamenak jaso eta abar.
• Objektuen azoka. Azoka funtsean
guk antolatzen dugu. Gure ideia
da, eta Herriguneren laguntzarekin,
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dena antolatzen dugu: udaleko baimenak,
elkarteekin harremanetan, furgonetaren
(beste norbaitek gidatzen du, noski) edo
karpen alokairua, objektuen bilketa… eta
gerturatzen direnei arreta ematen diegu,
zergatik egiten den eta zer egin dezaketen
azalduz.
•
Irakale eta Ezagutza Azokak.
Ezagutzak partekatzera joaten diren
pertsonen
topagune
dira
azokak.
Edozeinek ikas dezake edozeinengandik.
Eta Irakaleetan, adibidez, 7 urteko ume
batengandik edo 78 urteko andre
batengandik ikas dezakezu. Eta askotariko
gauzak ikas ditzakezu: gastronomia,
arkeologia, zeinuen hizkuntza edo scratch
egiten.
•
Diagnostikoak eta proposamenak.
Herriko
espazioak
edo
jarduerak
berrikusi
eta
aldaketak
proposa
ditzakegun
une
asko
daude.
EskolaraLagunekaz ekimenean, Udaleko
Kultur Diagnostikoetan, kiroldegian edo
Gaztegunean…
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“Beste gauza batzuk ezin ditugu egin.
Batzuek esperientziarekin dute zerikusia,
beste batzuk egin behar ez dugunarekin,
eta
gehiengoa,
egiten
uzten
ez
digutenarekin. Alde oso garrantzitsua dela
uste dugu".
Ezin dugu bakarrik edo lagunekin
bidaiatu, ezin dugu zer egin edo zer ikasi
nahi dugun erabaki, ezin dugu bozkatu,
ezin dugu dirua kudeatu, ezin dugu
taberna
batean
eseri
egunkaria
irakurtzeko, ezin dugu facebook izan, ezin
dugu herrian txosnarik muntatu, ezin
ditugu kontzertuak antolatu… ezin dugu
merkaturik antolatu eta ez naute beste
baten parekotzat tratatzen.
Horiek guztiak, “egin ditzakegun, baina
uzten ez diguzuen, legeak uzten ez
diguten edo helduek uzten ez diguten”
gauzen adibide dira.
Hizkuntzak ideiak finkatzen edo
ezkutatzen ditu. Horregatik, helduok,
sozialki finkatuta dagoen ideia bat
eraldatu nahi dugunean, beste hizkuntza
bat bilatzen eta entrenatzen dugu.

“Ez dizut uzten edo ez duzu egin behar”
diogun lekuan, “ezin duzu” ez esan.
Eraldaketako
eta
ikaskuntzako
elementu edo gune gisa, jardunaldi bat
eskain geniezaioke hizkuntzari, eta
agian egin beharko genuke.

>

Bi erronka

Leioako
neska-mutilek
azalpena
amaitzeko
bi
hausnarketaproposamen
edo
erronka
egin
zituzten HHS talderako:
• Autonomia ekonomikoa.
• Botoa emateko baimena.

Txosten honen amaieran jaso ditugu
haien proposamenak eta partekatutako
elkarrizketa-denborako ondorioak.

Hori dela eta, nerabeak eta gazteak “uzten
diegunaz” harago gai diren pertsonak
diren ezagutza partekatu nahi badugu,
garrantzitsua da gure hizkuntza aldatzea.

HHS 2017 erronken bosgarren bilduma
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NERABEA IZATEA

KOMUNITATEAN
Gipuzkoako Gaztematikako eta Abanto-Zierbenako Udaleko pertsonek partekatu
zituzten esperientziak eta ideiak erabilgarriak izan daitezke gazte horien
harreman-inguruneetan bizimodua erraztu duten abiapuntuak eta ezagutzak
zehazteko.
Zer eta nola egin dezakegu nerabeekin eta nerabeentzat?
Zer ingurune behar dituzte hazi ahal izateko? Zer ekintza eskatzen dizkiote gazte eta
nerabeek udalari? Nola har dezakete parte komunitateko eta tokiko politiketan? Zer
harreman-estilok ahalbidetzen dute osasuna? Zer ideiak zailtzen dute komunitateko
bizimoduan parte hartzea?

1> Aisialdia.
Gaztematikaren
helburua
da
Gipuzkoako ume, nerabe eta gazteei
laguntzea etapa horietan –haietako
bakoitzak
behar
duen
modu
espezifikoan–, pertsona autonomo gisa
haien biografiak sortzen.
Aisialdiko zerbitzuen bidez erabateko
garapena lortzeko aukerak sortzea eta
eskaintzea; autonomiaz gozatzeko eta
hura lortzeko, herritar aktibo gisa,
ingurunean eragina izateko.
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Horretarako,
Gaztematikak
etapa
horietako bakoitzerako zerbitzu eta
baliabideen sistema konplexua du
definituta,
“esku-hartze
protokolo”
batez harago, ideia garrantzitsuak
(pertsona guztiengana iritsi nahian)
eta pertsonalizazioa (ekintza bakoitza
pertsonaren
beharretara
egokituz)
oinarri hartuta lan egiten da.
Teresa
Zinkunegik,
Gaztematikako
koordinatzaileak,
partekatu
zuen,
saioaren testuinguruan, parte-hartzea
nola
ulertzen
duten
maila
pertsonalean,
taldekoan
eta
kolektiboan: parte hartzea bakoitzak
–eta elkarrekin– erabakiak hartzeko,
gure
harremanak
eta
eragiten
diguten baldintzak eraldatzeko
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dugun gaitasun gisa, gure garapen
pertsonal eta kolektiboan arreta jarrita.
Hortik aurrera, eta nerabe eta
gaztengan arreta jarrita, eta haien
parte-hartzea
sustatzen
saiatuta,
Gaztematikan
erabiltzen
dituzten
estrategiez edo lan-ildoez hitz egin
genuen.
1 • Pertsona guztiengana iristeko
estrategiak.
“Zerbitzuen
pertsonalizazioaz”
edo
behar partikularretara egokituko den
izaeraz gain, hedapen-lan garrantzitsua
da.
. Komunikazio-kanpaina partekatua.
. Udalerri bakoitzeko zerbitzuetarako
triptiko espezifikoak.
. Bisitak ikastetxeetara, sare sozialak
eta abar.
16 eta 18 urte arteko pertsonen
kasuan bezala, irismena txikiagoa dela
ikustean,
haietarako
estrategia
espezifikoa eraikitzen da.
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Kasu
honetan,
esaterako,
“Bizi
proiektua” definitzeko prozesua jarri da
martxan,
zaletasun
pertsonaletatik abiatuta.
2•
Zerbitzuetan bertan partehartzea handitzeko estrategiak.
.
Herritartasun
digitala.
Sare
eskaintzen
sozialen
eta
haiek
dituzten
aukeren
mundua
ulertzea
eta
aprobetxatzea.
"Bizitza
digitalerako”
balioak
lantzeko/transmititzeko
espazioez
gain (EHUrekin gida bat sortu da),
zerbitzuekin
jarduerak/loturak
sortzeko sareak aprobetxa daitezke.
. Nerabe eta gazteek nola parte
hartzen duten ulertzea garrantzitsua
da zerbitzuak “norbere moduetara”
egokitzeko. Erasmus+en
bidez
zerbitzuen
arduradunen/
profesionalen
hausnarketarako
topaketa egin zuten Hondarribian.
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. Haien iritzia. Beti eskatu izan da
zerbitzuen feedbacka, baina iritziak edo
ideiak jasotzeaz gain, garrantzitsua izan
da prozesu hau sistematizatzea,
informazioa irakurtzeko eta ekintza
posibleak gauzatu ahal izateko.

Hauek dira komunitatean parte-hartzea
sustatzeko Gaztematika gazte eta
nerabeen zerbitzuak garatzen dituen
estrategietako batzuk:

3 • Komunitatean parte-hartzea
handitzeko estrategiak.

. Herrian garatzen diren ekintzei buruz
informazioa ematea eta haien partehartze posiblea aztertzea eta zehaztea.

“Txokoetatik” edo zerbitzuei lotutako
instalazioetatik ateratzea ez da erraza
izaten, baina uste dugu garrantzitsua
dela nerabe eta gazteak komunitateko
parte izan daitezen, komunitateko
bizimoduan parte har dezaten eta hura
dinamiza dezaten.
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. Komunitateko gainerako eragileekin
harremanak hobetzea.

. Herriaren baliabideak eta beharrak
identifikatzea.
. Jardueren ekintzak diseinatzea eta
dinamizatzea.
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2> Lokalak.
2012an Abanto Zierbenan “Pentsa
Abanto 20-20” ekimena egin zuten; 8
urterako udalerriko jarduera-ildoak
diseinatzeko parte-hartze prozesua.
Prozesuan udalerriko gazteek ere hartu
zuten parte eta 16 urtetik gorako
biztanleentzako baliabideen eskaintza
zabaltzeko beharra jaso zuten.
GazteLokalak
2013an
jarri
ziren
martxan,
espazio
propioa
eta
autokudeatua
izateko
beharrari
erantzuteko. “Lokalen” alternatiba bat
dira, gazteen beharren eta beste
bizilagunen arteko
elkarbizitzaren
artean bitartekaritza egiteko, eta aldi
berean, udal-ordenantza betetzeko edo
aldatzeko
zailtasunei
erantzuna
emateko.
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2013an proiektuari bultzada eman
zitzaionetik, lokalak “erreferentziazko
leku bihurtu dira, normatibizatuegi
iruditzen zaien helduen munduarekiko
autonomia posible den leku, hain zuzen
ere”.
Esperientziari esker, gazteak tokiko
administraziotik gertuago daude, lagun
taldeen eta udalean lan egiten duten
pertsonen
artean
zuzeneko
komunikazio-kanala sortu baita.
GazteLokalak
10 modulu dira, “horietako zazpi
Alberto Ezkurdia parkean, Gallarta,
Sanfuentes eta inguruetako auzoetako
lagun-taldeenak, eta beste hiru Las
Carrreras-en auzoko eta inguruetako
gazteentzat”.
Gutxi gorabehera 15 laguneko 18 eta
30 urte arteko lagun-taldeei bi urterako
uzten zaizkien espazio independenteak
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dira.
“Esleipena” egiteko garaian,
GazteLokalak
proiektuari
forma
emateko “Abanto 20-20” ekimenetik
eratorritako parte-hartze prozesuan
gazteekin
adostutako
irizpideak
erabiltzen dira:
. Hartzaileak: 18 eta 30 urte arteko
herriko gazteen lagun-taldeak. Bi urtez
behin, zozketan parte hartu nahi duten
lagun-taldeek izena ematen dute
Udalaren Herritarrei Arreta emateko
Zerbitzuaren bidez.
. Mantentzea: Udalak moduluetan
altzariak eta oinarrizko instalazioak
jartzen ditu. Lagun-taldeek 60 € jartzen
dituzte gastuekin laguntzeko (argia,
berogailua…).
Moduluak
espazio
independenteak
dira,
gazteek
autokudeatzen dituzte eta espaziokomun partekatuak dituzte.

Moduluetako
bat
parte-hartzerako
izango da. Moduluen esleipeneko
akordioaren barruan, lagun-taldeek
konpromisoa hartzen dute GazteForo
batean parte hartzeko. Udalarekin
egiten den topaketa da, ikuspegiak
partekatzeko
eta
sor
daitezkeen
zailtasun edo problemen irtenbideak
bilatzeko.
Topaketa horrek, gainera, laguntaldeekin informazio-kanala izateko
balio
du
eta
gazteak
herriko
jardueretan gehiago parte hartzea
sustatzen du.

. Parte-hartzea: moduluetako laguntaldeek GazteForoan parte hartzen
dute.
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y

Ideiak laburbilduz

NERABEAK

Ideia garrantzitsuak… eta errepikakorrak.
. Gazteen eta nerabeen parte-hartzea ere parte hartzea da. Aurreko txostenean
esaten genuen moduan, “ez gehiago, ez gutxiago”.
. Helduen talde batentzat desegokia iruditzen zaigun edozein erabaki, metodologia
edo jarduera, ziurrenik, edonorentzat izango da desegokia. Heldua parametro egokia
da gazte eta nerabeei egiten dizkiegun planteamenduetan zintzotasuna eta kalitatea
ziurtatzeko.
. Komuna edo unibertsala den horretan oinarritutako joko-arauek edonork parte
hartzea ahalbidetzen du (baita bermatu ere). Kategorizazioetara eta “gutxi batzuek”
parte hartzen ohituta egonik, ikasi behar dugu “edonorengan pentsatzen, denok
parte har dezagun”. Berezitasuna parametro gisa hartzea baztertzailea da eta
komuna den horrek soilik eman diezaioke aukera berezitasunari.
. Komunikazio-ohiturak eta harreman-inguruneak ezagututa, errazago eskain
diezazkiekegu komunitateko bizimoduan parte hartzeko eta kide izateko baldintzak.
Gu gara, helduok, diseinatzen eta bideratzen dugunak, eta ezjakintasunagatik edo
zailtasun pertsonalengatik ez gara haien testuinguruetara eta tresnetara iristen.
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Ideiak laburbilduz

NERABEAK

Bi erronkaren adibidea.
Leioako neska-mutilek bi erronka proposatu zizkiguten, eta saioaren amaieran horien
inguruan pentsatzen aritu ginen. Hona hemen proposamenen eta ideien laburpena:
• Autonomia ekonomikoaz.
. “Uste dut garrantzitsua dela umeok jolastu ahal izatea, ikastea… inork lan
eginaraztea eragoztea. Baina ez gara horretaz ari."
. “Hitz egin duguna da dirua garrantzitsua dela gauza asko egiteko eta erabakiak
hartzeko. Nik kudeatu ezin badut, beti egongo naiz baimena emango didan heldu
baten mende”.
. Nik, adibidez, Zombicideren hedapena soilik erosi nahi dut. Nire gurasoek ez dute
nahi eta niretzat funtsezkoa da.”
. “Zergatik da txarra zeregin txiki bat izatea, etxeko ekonomian laguntzeko?”
. “Hilero azoka bat egin genezake egiten ditugun gauzak saltzeko edo herrian lagundu
eta trukean zerbait jaso”.
• Botoa emateko baimena.
. “Gutako asko botoa emateko prest gaudela uste dugu. Edonor bezala, adinak ez du
ezinbestean ezer esan nahi.“
. “Adibidez, azterketa bat egin liteke eta gaindituz gero, “adingabekoentzako baimen
berezia” izango zenuke”. Noski, berrikusi beharko litzateke hori gainditzen ez duten
helduekin zer egin."
. “Norbaitek proposatu du familiaka bozkatzea. 3 lagun bagara, 3 boto. 5 bagara, 5
boto. Eta horrela.”
. “Tokian-tokian erabakiak hartzeko bozketa-sistema izango bagenu… hor parte
hartu ahal izango genuke, hauteskundeetan botorik eman ez arren. Niretzat nahikoa
litzateke hori.”
. “Etxean, eskolan… erabakiak har bagenitzake, nahikoa”.
. “Lehen esaten zen emakumeek ezin zutela botorik eman, eta orain ezinezkoa
iruditzen zaigu botorik ez ematea…”
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Ideiak laburbilduz

NERABEAK

Hizkuntza
Gure errealitatea osatzeko ditugun harremanak, ikuspegiak eta ideiak eraldatzeko –
haur, nerabe eta gazteekin osasun, eskubide eta iraunkortasuneko baldintzak betez
eraiki nahi baditugu bizikidetza-espazioak–, hizkuntza aldatzen hasi beharko genuke.
Eta adibidez, honako hau esan:
“ez dizut baimenik ematen edo ez duzu egin behar”, eta ez “ezin duzu”.
Txostenean jaso genuen HHSrentzat gai hau aurrerago berriz hartzea interesgarria
litzatekeela. Hona hemen esaldi automatei (errealitateak eraikitzen edo iraunkortzen
dituzte) erreferentzia labur bat, hausnarketarako:
> Zein umea saren. Ume jarrera izatea nahi ez den zerbait da?
> Erori egingo zara. Zer hartzen dugu oinarri ziurtasun horrekin hitz egiteko?
> Eman musu bat. Ez bazaio berari ateratzen… Zer mezu ematen dugu?
> Ez egin negarrik, ez da ezer izan. Nola jakin dezaket nik ez dela ezer izan?
> Begira zure lagunari, hark... Beharrezkoa edo erabilgarria al da konparazioa?
> > Hori neskena/mutilena da, gainditzen ez baduzu ez dago udarik, huts egin
didazu, ume handiek ez dute negarrik egiten, hau nire etxea da, hemen nik agintzen
dut... Eta abar.
Zalantzak daudenean, hizkuntzaren tranpan erori garen jakiteko, “helduen
parametroa” erabilgarria izan ohi da: esaldi horiek esaten ari garen pertsona heldu
bat dela pentsa dezakegu (zure aita, kidea, bizilaguna… edo zu zerorri) eta ikusi zer
gertatzen den, zer sentitzen dugun edo zer pentsatzen dugun.
Agerikoa denez, formak “ez dira forma hutsak”. Eta hizkuntza aldatzearekin batera,
gure jarrera berrikusi beharko dugu.
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