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Haurren Hirien Sarea

Haurren Hirien sarea (HHS) tokiko 
politika eta haurren lanetik abiatuta 
komunitateen hazkunde-baldintzak 
eraldatu nahi dituen udalen sarea 
da. Gure ustez, “haurra” parametro-
tik abiatuta osatzen den hiria/herria/
kalea ingurune anitza eta inklusiboa, 
iraunkorra eta ahaltsua da, guztiekin 
eta guztiena, bakoitza bere neurrira, 
baina inor atzean utzi gabe. Laburbil-
duz, izaten eta elkarrekin egiten ikas-
tearen aldeko apustua egiten dugu, 
betiere, haurrekin egindako lanak es-
kaintzen digun ikaskuntzaren ibilbi-
detik abiatuta.

HHS sareko kideak diren udalek ur-
teak daramatzate beren proiektuak 
garatzen, sarean proposatzen diren 
oinarrizko lan-lerroetatik abiatuta: 
partaidetza, autonomia eta jolasa. 
Batzuk arlo guztiak jorratuz, beste 
batzuk lerro batean oinarrituta,  az-

kenak erronka osasunarekin edo go-
bernantzarekin lotutako ibilbide luze-
ko proiektuetan txertatuz... bakoitza 
bere bereizgarriarekin eta elkartuta.

Eta COVID-19aren garai hauetan, 
gure proiektuen garapenari buruzko 
kezkak eta zalantzak sortzen di-
ren une honetan, sare gisa gure lan 
egiteko moduak moldatu ditugu, 
erantzun eta estrategia kolektiboak 
bilatzeko. Hiru lantalde aktibatu di-
tugu honetarako: eskola-bideak, 
parte-hartzea eta jolasa. Elkarrekin 
hausnartzeko eta elkarrengandik 
ikasteko, abiapuntuak eta hurbilke-
tak partekatzeko eta ditugun zalant-
zei erantzuten saiatzeko. 

PARTAIDETZAREN lan koaderno 
hau sarean egin dugun elkarlanaren 
emaitza da.

sarea
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PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Politikan aktiboki parte hartu 
ahal izateko irizpide historikoak 
aldatzen eta eboluzionatzen joan 
dira mendeetan zehar: partaidetza 
berme jakin batzuk behar dituen 
pribilegiotzat hartzetik (hala nola 
ondasun batzuen jabetza edo 
gozamena, ekonomikoa, hezkuntza, 
helduaroa edo generoa), sufragio 
unibertsalera eta gai politikoetan 
aktiboki parte hartzeko eskubidea 
herritar guztiei aitortzera iritsi arte. 

Hala ere, eta ahaztu gabe azken 
urteotan antolatzen, probatzen 
eta entseatzen ari diren hamaika 
mugimendu eta esperientzia 
berri, ikuspegi historiko horri 
berari erreparatuz gero, adin 
txikikoak “parte hartzen duen 
gizartearen, baliabide politiko eta 
ekonomikoetan aktiboki parte-

hartzeko eskubide gabeko azken 
gizarte-taldea dira”.

Beharbada, berezitasun bat 
gertatzen delako: helduen 
eskubideekin parekatzerako orduan, 
beraiek zuzenean ez dira izaten 
euren eskubideak aldarrikatzen 
dituztenak. Aitzitik, heldu horietako 
batzuk gara adin txikikoen parte-
hartze aktiboagoa duten praktikak 
sustatzen saiatzen garenak.

Neska-mutilen partaidetza-
esperientzia gehienak unean 
unekoak eta noizbehinkakoak 
izan dira, eta hala izaten jarraitzen 
dute. Maizegi, “partaidetza-
simulakro” gisa konfiguratuta 
aurkezten dira, “etorkizuneko 
herritarren ikaskuntza” gisa, eta, 
horrekin, nabarmendu egiten da 
oraindik ez direla herritar “osoak”. 
Haurrak “eraikitze prozesuan 



dagoen pertsona” gisa hartzen 
dituen ikuspegi horren zati bat 
eremu pribatuaren sorrerarekin 
dator (funtsean, eskola eta familia), 
haurtzaroaren berezko leku gisa 
ulertzen da, non, gizarte industrialen 
garapenaren ondorioz sortzen den. 
Orduan, “Helduen mundua” eta 
“haurren mundua” banatzen dira, 
adin txikikoak bizitza publikotik eta 
gizarte-mundutik urrunduz. Honek, 
“itxaron, ikasi eta bizitza errealerako 
prestatu behar duten luzamendu 
batean” uzten die. Bere garaian 
egin genuen hautua hau izan zen: 
“Babes handiagoa eta askatasun 
txikiagoa haurrentzat”.

Izan ere, 1989an Nazio Batuen 
Batzarrak Haurren Eskubideei 
buruzko Konbentzioa (HEK) onartu 
zuen arte (munduko herrialde 
guztiek berretsi zuten, AEBek izan 
ezik), arau-dokumentu gutxi daude 
haurrek pertsona gisa dituzten 
eskubideak babesten dituenak. 

Baina, aldi berean, Konbentzioan, 
haurren eta gizartearen arteko 
harremanak helduen ikuskera 
hegemonikotik irakurtzen dira. 

“Haurrak menpeko izaki gisa 
eta haurtzaroa heldua izateko 
prestaketa-etapa gisa” ikuspegiak 
babes-eskubideak garatzera 
garamatza; aldiz, parte hartzeko 
eskubideek – benetan “belaunaldien 
arteko botere-hierarkiari axut 
egingo lioketenak” – garapen urria 
eta irismen mugatua dute.

Hala eta guztiz ere, HEK-ren 13.1 eta 
15.1 artikuluekin –gogora dezagun, 
herrialdeek berretsi ondoren, 
bakoitzaren legezkotasun-
blokean sartzen dela– aukera-leiho 
bat agertzen da adin txikikoek 
eztabaida eta erabaki publikoetan 
eragin dezaten. Eta beste era 
batera jarduteko: ez helduek 
ordezkatuta, baizik eta haurren 
ahotsa, erabakitzeko gaitasuna eta 
ekiteko duten trebetasuna kontuan 
hartuta.
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HAURREN PARTE-HARTZEA: 
AUKERA BAT. 

Haurren Hirien Sarean (HHS) 
elkarrekin ikasiz, hiru ardatz ditugu 
oinarri: 

• Segurtasun eta kontrol-politiketatik, 
konfiantza-autonomia politiketara
• Espazio publiko-pribatutik, espazio 
komun-bizigarrira 
• Eta homogeneizazioa eta botere-
mendekotasuna oinarri duten 
harremanetatik, interdependentzia 
eta errespetu-harremanetara.

Gure ustez, Euskadik gure 
komunitateetan haurren 
eskubideak subjektu politiko gisa 
aitortzeko prozesu bati ekiteko 
aukera du; gure jardunbideak 
demokrazia parte-hartzaile 
baterantz bideratzearen aldeko 
apustua eginez, non haurrek eta 
nerabeek erabaki-esparruetan esku 
hartzeko aukera izango duten, gure 

komunitatearen parte direlako ere. 
Haurren ideiak eta proposamenak 
aukera-berdintasunean aintzat 
hartuz eta entzunez, aktiboki eta 
eraginkortasunez parte hartzeko 
aukera izanez.
 
Partekatuak, komunak eta 
belaunaldi arteko espazioak sortu 
daitezke, haurrentzako espazio 
bereizi eta berezituak garatzeko 
beharrik gabe. Elkarrengandik 
ikasi ahal izateko, berezitasunetan 
begiratuz eta modu komunitario 
eta inklusiboan haziz.

Azken batean, adin txikikoen eta 
helduen arteko eskubide berdinen 
alde lan egitea da gure helburua. 
Bai haurrek, bai nerabeek gure 
gizartean parte-hartze aktiboa 
lortzera bidean.
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IKASITAKOA AHAZTU ETA 
ARGUDIOEI AURRE EGIN.

LEHEN ARGUDIOA: Haurtzaro 
akastuna.

Gazteenek politikan eta gizartean 
modu zabalean parte-hartzeko 
eskubidea errefusatzeko 
argudioetako bat haurtzaroaren 
ikuspegi “akastun” edo amaitu gabe 
horretan datza: “heldua” den arte, 
ikasteko eta heltzeko itxaronaldi-
tarte batera mugatua. 

Gizaki “heldua” edo adin jakin 
batean “osoa” egotearen ideia 
eutsiezina da. Izan ere, gero eta 
gehiago jabetzen gara “bizitza 
osoan zeharreko ikaskuntza” 
nozioa onartzearen beharraz 
eta garrantziaz, hau da: geure 
identitateak berrantolatzearen 
eta berreraikitzearen beharraz eta 
garrantziaz.

Eta, aldi berean, gero eta gehiago 

jabetzen gara zein garrantzitsua den 
berezitasunetan elkar ezagutzen 
ikastea, gure komunitateen eta 
inguruneen berezko aniztasunetik 
espero ditugun erronka komunei 
aurre egin ahal izateko. Kontrakoa, 
desberdintasuna desberdinkerirako 
arrazoi gisa ulertzea litzateke.

Hala ere, “fikzio horri eusten zaio, 
haurren eta nerabeen garapen 
autonomoari ezarritako mugak 
justifikatzeko”.

Kategorizazioeta arauaz haratago, 
perfekzioaren absurdu idealaz 
harago, gutako bakoitza bakarrak  
gara eta gure berezitasunaren balioa 
daukagu. Pertsona bakoitzaren 
balioa ulertzea eta aitortzea, baita 
haurrena ere, gure komunitateen 
osasunerako eta ekitaterako urrats 
negoziaezina da.
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BIGARREN ARGUDIOA: Haurrak 
ez dira gai.

Beste argudio bat haurren 
konpetentzia faltaren ideia da. 
Haurrak ez jakinak direnaren ideia 
horrek arrakala bat irekitzen digu: 
ez jakinak… zeri buruz?

Konpetentziaren ideia, noski, 
erreferentzia “heldu” batean 
oinarrituta neurtzen den arau-
kontzeptua da. Are gehiago, haurrek 
ez dute soilik bere gaitasuna 
erakutsi behar, baizik eta “zenbait 
kasutan helduen oniritziarekin, gai 
direla erakusten digute”. Helduen 
begiradak erabakitzen du, beste 
behin ere, noiz den gai (edo ez) haur 
bat. 

Baina, begirada helduongan jarriz 
gero (haurrekin egiten dugun 
bezala), gure bizitzako zenbat 
esparru ezberdinetan eta zein 
neurritan gara gai edo ez gai? 
Edo bihurtzen gara “ez gai”? Eta, 
hala ere, helduak izate hutsagatik, 
konpetentzia iraunkorra, denetarako 
gai garela, jakintzat ematen da. Ez 
zaigu urrunegi geratzen gizonek 
emakumeen parte-hartzea 
mugatzeko pentsamendu-logika 
bera erabiltzen zuteneko garai hura.

Ildo beretik, haurrek eta nerabeek 
heldutasun edo prestakuntza falta 
dutela adierazi ohi da. Iritzi kritiko 
bat lantzeko, ardurak hartu edo 
erabaki egokiak hartu ahal izateko 
gaitasun falta alegia. Baina argi 

dago, beste behin ere, gaitasun falta 
horiek guztiak helduoi ere egotz 
dakizkigukeela. Nolanahi ere, “ez 
dira eskubide politikoak mugatzeko 
justifikazioa”. Irizpide horien 
arabera, ez litzaiguke bururatuko 
adin nagusiko inori eskubideak 
murriztea.

Denok, baita haurrek ere, gaitasun 
handiko izakiak garela ulertu behar 
dugu: “ahal duena” -tik ulertu 
beharko litzatekeen botere propioa 
dutenak. Gainera, gaitasunak elkar 
banatzeko lekua eta baldintzak 
izan beharko lituzkete haurrek. Izan 
ere, aldez aurretik pertsona baten 
ezintasunaren ideiak, hazteko 
aukerak murriztu ditzake. Halaber, 
“gainontzekoen” boterea sortzen 
ikastea ezinbesteko urratsa da 
norberaren eta komunitatearen 
osasunerako.
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HIRUGARREN ARGUDIOA: 
Haurtzaro zaurgarria. 

Era berean, haurren zaurga-
rritasunaren auzia ere argudiatu ohi 
da, manipulaziorako joera azalaraziz. 
Bereziki, parte-hartze politikoaren 
esparruan; “haurren babesaren” 
markoa sortu da, non, argudio bezala 
agertzen den joera hori. Muinean, 
haurrak jarduera politikotik urrun 
mantendu beharko litzatekeela 
argudiatzen da, manipulatua edo 
doktrinatua izateko beldur edo eta 
arriskuagatik.

Hain zuzen ere, zein neurritan 
ez gaude pertsona helduak ere 
manipulazio edo doktrinamendu 
politikorako arriskuan? Ez ote 
dago eztabaida hau pil-pilean 
gaur egun? Eta, hala ere, inor ez 
litzateke ausartuko, balizko arrisku 
honengatik, aktiboki parte hartzeko 
dugun eskubidea zalantzan 
jartzen. Izan ere, gure gaitasun 
edo heldutasuna zalantzan jartzen 
agenda publikoan eztabaidatzen 
diren arazoei buruzko iritziak 
plazaratzean, proposamenak 
azaltzerakoan edo konponbideak 

formulatzean. Gure parte-
hartzerako oztoporik ez dago zentzu 
horretan. 

Orduan, zergatik gutxiesten ditugu 
haur eta nerabeak? Pentsa daiteke, 
euren hobe beharrez “aldentzen 
ditugula” sinestera heldu garela, 
guztiontzat parte-hartze politiko 
prozesu gardenak, eskuragarriak 
eta inklusiboak artikulatzeko gizarte 
gisa dugun erantzukizuna gure 
gain hartu beharrean.

Pertsonak, eta ez haurrak bakarrik, 
elkar behar dugu. Bizitzeko eta 
hazteko ingurune bat eraikitzerako 
orduan, bata elkarren menpeko 
gara zentzu horretan. Eta honegatik, 
hain zuzen ere, elkarrengan 
eragiteko (hartu-emanerako) eta 
enpatizatzeko gai gara. Ulertu 
behar dugu interdependentzia edo 
zaurgarritasuna beste batzuekin 
hazteko beharrezkoa den bertute 
edo nolakotasuna dela. Besteekin, 
elkarrekin, izateko aukera ematen 
digun ezaugarria da, eta ez bizi-
etapa bati dagokion arazo bati edo 
konpondu behar dugun zerbaiti 
lotuta dagoen zerbait.
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estrategiak
MARTXAN JARTZEKO 
ESTRATEGIAK

Esan genezake, instituzioak eta 
gizartea, oro har, partaidetzaren eta 
demokraziaren ideiak zabaltzeko 
(hobetzeko, berritzeko...) beharraz 
hausnartzen eta jabetzen ari 
gara une honetan. Izan orain 
arte erabili ditugun egiturek 
pairatzen duten nekeagatik, edo 
eta datozen hamarkadetan aurre 
egin beharko diegun erronka 
kolektiboen tamainak, ezinbestean, 
erantzunkidetasun komunitarioa 
eskatzen duten konponbideak 
dakartzatelako. Elkarrekin lan 
egin behar dugu herritar aktiboen 
kontzeptu berri bat garatzeko.

Testuinguru horretan, herritartasun 
aktiboa ikaskuntza-prozesu gisa uler 

daiteke, eta erronka horri guztion 
artean heldu behar diogu. Eta 
ikaskuntza hori denoi interesatzen 
zaigu, gure adina edozein izanda: 
“Gaur egun, haurrak eta helduak 
parekatuak daude, biek ikasi 
behar baitute beren herritartasun 
aktiboari esanahia ematen”.

Haurren parte-hartzearen aldeko 
apustuak euren parte-hartzea 
bermatzeko baldintzak sortzea 
dakar:

> ARLO PUBLIKOAN ERAGITEN.
> BERDINTASUNEAN PARTE 
HARTZEN.
> INOR ATZEAN UTZI GABE. 



Haur eta nerabe guztien (adin 
txikiko guztien) interesek agenda 
politikoan behar bezala ordezkatuta 
egon behar dute.

Horretarako, beharrezkoa da, 
helduei eskuordetu ahal izateaz 
harago, herritar gisa aitortuak izatea. 
Helduen eskubide berberekin, 
eragiten dieten erabaki politikoetan 
parte hartzeko eskubidea bermatu 
behar da. Haurrak eta nerabeak, 
bitartekaririk gabe, entzun eta 
kontuan hartu beharreko herritarrak 
dira.

Ildo horretan, HHS Sarean ekimen 
zehatz batzuk sustatzen ari gara –
egungo lege-esparruek mugatuta 
egon arren–, bide horretan aurrera 
egin dezagun:

. Umeen Kontseilua

Azken 5 urteetan, Haurren 
Kontseiluak garatzen ari gara, 
Sareko udalerrietako alkateen 
kontsulta-organo gisa, elkarrekin 
ikasteko (helduak/haurrak), herritar 
guztiek politikan eta komunitatean 
parte-hartze aktiboa izateko

. Esperientzia pilotuak: 
Aurrekontu parte-hartzaileak

Udal Aurrekontu Parte-hartzaileen 
inguruko zenbait esperientzia 
garatzen ari gara, bertan, haurrek 
eta nerabeek ere parte hartu 
dezaten, helduek dituzten eskubide 
berberekin.

Gustatuko litzaiguke -nahiz eta 
gaur egun oraindik ez den posible-, 
tokiko esperientzia eta erabakietan 
botoa emateko adina zabaltzea gure 
udalerriko haur eta nerabe guztiei. 
Beraien eskubideak gauzatzeko 
eta demokrazia unibertsalerantz 
pausuak emateko. Izan ere, botoa 
emateko adina luzatzea eztabaida 
politikoa berritzeko balio dezake, 
baita gero eta zaharragoa den 
gizarte batean, belaunaldien arteko 
ekitatea areagotzeko ere. 

* Azken eranskinean adibide 
praktikoak
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BERDINTASUNEAN PARTE HARTZEN

Gure espazioetan eta parte-
hartze prozesuetan.

Giza eskubideen unibertsaliza-
ziorantz aurrera jotzeko eta 
herritartasun-eskubideak zabaldu 
eta hedatzeko beharra onartzen 
dugu. Herritartasun-eskubideak 
aitortu behar dizkiegu izatez 
herritarrak direnei.

Horretarako, gure udalerrietan 
eta ingurune komunitarioetan 
ekintza eta parte-hartze zuzeneko 
espazioak sustatu nahi ditugu, non 
haurrak, helduekin batera ber-
dintasun-baldintzetan, bat gehiago 
izan daitezkeen.

Horrek esan nahi du, zalantzarik 
gabe, erakundeetan egokitzapenak 
egin behar direla espazio eta 
prozesu horiek diseinatzeko eta 
aplikatzeko moduetan, aldaketak 
egin behar direla pentsamolde 
adultozentristetan, eta hizkuntza 
eta dinamika berriak bilatu behar 
direla, pertsona guztiok modu 
ekitatiboan parte hartu ahal izateko, 
gure adina edozein dela ere.

Legezko eskubidea aitortuz.

Euskadin garatuko diren partai-
detza lege eta araudietan gu-
txieneko moldaketa batzuk txer-
tatzea proposatzen dugu, tokiko 
gaietan haur eta nerabeen (adin 
txikikoen) parte-hartzerako aukerak 
zabaltzeko eta parte-hartze ekimen 
hauei nolabaiteko lege-babesa 
emateko. Honek udalerrietan 
ekimen berritzaileak garatzeko 
bidea emango liguke, egiteko 
moduak elkarrekin ikasteko eta, 
aldi berean, denontzako gizarte 
irisgarriagoa, parte-hartzaileagoa 
eta bidezkoagoa eraikitzeko.
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INOR ATZEAN UTZI GABE.

“Haurraren paradigma” deritzoguna 
lantzea proposatzen dugu, gure 
toki-erakundeetatik garatzen ditu-
gun zerbitzu, plan eta politikak 
eraldatzeko neurri gisa. Hau da, 
zuzenean edo zeharka haurrei 
eragiten dieten zerbitzu, plan, 
programa edo politiken diseinuan, 
garapenean eta ezarpenean 
haurren parte-hartze aktiboa 
bilatzea.

• Erabakiak hartzeko eta hausnar-
tzeko belaunaldien arteko guneak 
irekitzea: topaketa eta elkarrizketa 
sustatzea, bai eta guztion artean 
erabaki partekatuak eta adostuak 
hartzea ere.

• Ahal den neurrian, haurrentzako 
espazio isolatuak eta murriztuak 
eraikitzea saihestuz. Espazio publiko 
eta komunitariotik, eztabaida 
komunetatik eta helduen erabaki-
eremuetatik aldentzen baitituzte.

• Ikaskuntza esperientzia eta 
proiektu esanguratsuak, zuzenak 
eta errealak sustatzea, adin txikikoek 
subjektu politiko gisa beren izana 
eta nortasuna garatu ahal izateko.

Erantzunkidetasunaren, 
komunitatearen eta 
lankidetzaren garaia da. 
Herritartasun aktiboarena.

Eta Euskadin ideia hori eraikitzeko 
eta sakontzeko aukera dugu, 
inor atzean utzi gabe. Hitzetatik 
haratago, gure adina edozein dela 
ere, denok gizarte honetako parte 
garela erakusteko unea da. Eta 
honek, halabeharrez, adinarekin 
lotuta dagoen bazterketa oro 
ukatzea eskatzen digu.
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Harreman eta gobernantza eredu berri bat.

Politika adultozentrista eta patriarkal baten berezko gobernantza-eredua ezagut-
zen dugu. Ezagutzen ditugu kategorizazioaren kulturaren ondorioak eta baldint-
zapeko pertsonen balioa ezartzen duen araua -arlo pribatuan zein publikoan, fami-
lian, gizartean edo zientzian... -. Eta hain zuzen ere gure esperientziak eskaintzen 
digun baliotik gabezia horiei aurre egiteko premia daukagu: ekitate eta osasun 
gabezia horiek landu nahi ditugulako eta gatazkak ebazteko gure eraginkortasun 
eta konponbide- eskasia agerian daudelako. Zalantzarik gabe, hazkunderako, erla-
zionatzeko eta kolektiboa kudeatzeko beharrezkoak ditugun baldintzak hobetze-
ko egoeran gaude. Eta haurrekin politika egitea igarobide horri ekiteko aukera bat 
da. Edonorekin politika egiten ikasten, gure aukerak zabalduz, ezartzen zaizkigun 
erronkei aurre eginez eta gure bizikidetza sistemak hobetuz. 

Arlo politiko-publikoa emakumeen edo “beste ezberdintasun” batzuen parte hart-
zera irekitzea beharrezkoa eta eraldatzailea izan zen bezala, “haurren” ikuspegitik 
hazten jarraitzeko aukera ematen duen harreman, komunitate eta gobernantza 
eredu berri bat eraiki beharra dago. Gainera, ikuspegi honek aukera ematen du tal-
dea bera – haurren kategoria – gainditzeko eta aniztasuna ulertzeko eta ikasteko 
beste modu bat plazaratzeko, gizakion berezitasunari, eta ez ezberdintasunari, lotua 
dagoena. Samurtasuna eta adeitasuna, harridura eta errukia, konfiantza eta jola-
serako prestasuna gure egunerokoan gehitzea alternatiba ona da gure sistemen 
indarkeriaren, desberdinkeriaren eta liskarren zurrunbilotik ateratzeko. Eta zergatik 
ez, aukera bikaina izan daiteke ere osasun pertsonalean eta kolektiboan hazten ja-
rraitzeko, gu geu garena probestuz, kalte egiten diguna baztertuz eta gure beharren 
zerbitzura egongo diren ingurune eta egitura bizigarriak eta jasangarriak eraikiz. 
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Laburbilduz...



Euren eskubidea izateaz gain, haurrek helduon ikaskuntzarako baldintza ezin ho-
beak eskaintzen dizkigute, izaera loteslea eta disruptiboa dutelako: autonomia eta 
konfiantzazko politikarako bidea urratzen eta elkarrekiko menpekotasun, balio eta 
errespetuzko harremanak jorratzen laguntzen digute. Apaltasunez, parte hartzeko 
eta komunitatean -diren modukoak- izateko duten eskubidea aitortzeaz gain, gure 
ezjakintasuna ere aitortzea beharrezkoa da. Ez dakigu nola bermatu haurren parte 
hartzea prozesu komunitarioetan, euren hitz egiteko moduei, erritmoei edo beha-
rrei eta proiektuak lantzeko grinei moldatzen edo erantzuten.

Haurren parte-hartzea, parte-hartzea da.
Ez gehiago, ez gutxiago.

Hona hemen, ikaskuntza honetan lagun diezaguketen bi ideia:

Batetik, Haurren Hirien Sareak haurren partaidetza eta helduen ikaskuntza lantzeko 
tresna: Umeen Kontseilua. Eta, bestetik, Aurrekontu Parte-hartzaileetako pilotuak, 
“denekin eta baldintza berdinetan” haurren partaidetza-esperientzia bilatzen dute-
nak.

13

Nola hasi...



Zer dira Umeen Kontseiluak?
HHSk, parte-hartzea ikasteko abiapuntu gisa, Umeen Kontseilua sortzea 
proposatzen du. Alkatetzako organo aholku-emailea da, ikuspuntu eta ideia berriak 
lantzeko, espazioak diseinatzeko, proiektuak edo zerbitzuak garatzeko eta, batez ere, 
erantzukizun teknikoa edo politikoa duten helduekiko harremana eta ikaskuntza 
sustatzeko balio duena. 

1. Kontseilua sortzea.
Prozesuan parte hartuko duten 6 eta 11 urte bitarteko 20 pertsonako talde bat 
sortzea, euren burua soilik ordezkatuko dutenaren autonomiarekin. Kontseilua 
sortzeko bide ezberdinak daude: borondatez bertan parte-hartu nahi dutenei deitu, 
udalerriko haur guztien artean zozketa bat egin edo ikastetxeen laguntza eskatu... 

2. Bladintzak lantzea. 
Denborak zehaztea (eskola-orduetan, arratsaldeetan edo asteburuetan egingo 
den), espazio bat aukeratzea (kontseiluaren topaketetarako leku zehatz eta ohikoa 
izatea ideia ona da), beharrezkoa balitz, mugikortasun-estrategia bat lantzea, eta 
haurren zerbitzura jarriko den pertsona helduen talde bat osatzea (garrantzitsua da 
gaitutako pertsonak bilatzea, infantilizazioa, didaktismoa eta manipulazioa eman ez 
dadin). 
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Nola? Nondik hasiko gara? Aukerak, erronkak edo komunitatek 
anitzak dira, baina HHSn mapa bat marraztu dugu, non, gutxieneko 
batzuk eta ekintza batzuk lagungarri izan daitezkeen, egoera 
bakoitza zehatzera eramateko. Haurrekin batera izaten eta 
parte hartzen ikasi ahal izateko lurralde posible bat. 



3. Komunitatea informatzea. 
Gomendagarria izaten da haurren familiak lehen topaketa batera deitzea, Kontseiluaren 
helburua eta funtzionamendua azaltzeko, egutegia eta urteko plangintza partekatzeko… 
Udaletxe barruan, eta oro har, komunitatean (ikastetxeak, elkarteak...) proiektua 
ezagutaraztea ere garrantzitsua da, kontraesankorra izan badaiteke ere, helduekin 
sortzen ditugun aliantzek prozesua errazten baitute.

4. Zer egingo dugun erabakitzea. 
Gaiaz harago, aldez aurretik zehaztu beha da prozesuaren irismena: kontsulta-prozesu 
bat den, diseinurako edo erabakia lantzeko… Parte-hartzaileen askatasuna, nahiak eta 
itxaropenak neurtzeko eta zaintzeko (edozein parte-hartze prozesutan bezala). 

5. Aurkitzea, lan egitea, eraikitzea... 
Hemendik aurrera, Kontseiluaren eta Alkatetzaren (edo gobernu-taldearen zein 
inplikatutako sailetako langileen) arteko topaketarako eta elkarrizketarako ohitura 
ezartzeak, bideratzaile-taldearen laguntzarekin, lan prozesu bat definituko du, birdoitzen 
joango dena eta denei ikasteko aukerak eskainiko dizkiena. 

Ahaztu gabe, kasurik onenean, haurrak dauden leku berean 
gaudela. Eta horregatik... guztiok aurre egin beharreko 
ikaskuntza prozesu batean gaudela.
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Zer dira aurrekontu parte-hartzaileen pilotuak?
HHSko Partaidetzako Lantaldean askotan izan dugu hizpide haurrek herritarren 
partaidetza-prozesuetan sartzeko aukerei eta ahalbideei – edo mugei – heldu egin behar 
diegula. Lanean jarraitzea, Kontseilutik haratago, haurren parte hartzeko eskubidea, 
boto-eskubidea barne, gauzatzeko, hitzerdika ibili gabe eta gure logikei jarraituz. 

Dagoeneko jorratzen ari garen ikaskuntzez harago (hizkuntza, erritmoa, zintzotasuna...), 
erronkarik konplexuena lege-araudiak onartzen ez duena aldatu ahal izatea da: 
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legeak (2016) 16 urte baino gehiagoko pertsonei 
bakarrik aitortzen die bozkatzeko aukera. 

> Pertsonei balioa eta boterea kentzen dieten ohitura paternalistak gainditzen joateko ekitate-
baldintzak eskaini nahi ditugu. Helduak ez izan arren, berezko botere eta balioa dutelako 
haurrek.
> Haurrek eta gazteek beren zuzenbidezko herritartasuna bereganatu ahal izateko espazioak/
egiturak/prozesuak eraiki behar ditugu
> Asmo oneko ikuspegi protekzionista bati dagokion lege esparrua aldatu beharra daukagu. 
Edo, behintzat, zulatu

Hausnarketa hau oinarri duela, Leioako lantaldeak bere udalerriko aurrekontu parte-
hartzaileen prozesutik abiatuta landu dituzten aukerak ekarri dizkio taldeari.
 

Hona hemen, laburbilduta, zer ideia eta gogoeta sortu diren lege-egoera honetan 
haurrek parte-hartze “berdina” izatea ahalbidetuko duten aukeren bilaketan. 

1. Alkatetzatik berariazko erreserba egitea.
2. Baldintzak sortzea.
3. Komunitateari informazioa ematea.
4. Zer egin erabaki.
5. Elkar topatzea, lan egitea, eraikitzea…
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1. Alkatetzatik berariazko erreserba egitea.
Alkatetzak, aurrekontu parte-hartzaileen barruan, kopuru jakin bat gorde dezake haur 
eta nerabeentzat, eta konpromiso “pertsonal” hori mantendu edo bideratu.

• Puntu positiboak:
- Errazena eta bideragarriena dirudi.
- Haurren Kontseiluak berea egingo luke alkatearen konpromisoa. Haur gehiagoren 
(ez bakarrik Kontseilukoen) parte hartzea sustatu nahi izanez gero, Kontseiluei 
eskatu beharko litzaieke beren partaidetza edo eta kontsulta-sistema arautzeko.
- Partaidetza-prozesua haurrek, haurrentzat, diseinatzen dute: ikasketa bi aldeetan 
ematen da, beraz, haurrengan zein udalean. Eta – zergatik ez? – prozesu hori beste 
“talde” batzuekin ere errepikatu edo orokortu dezake udalak.

• Puntu negatiboak:
- Alde batetik, haurren eta helduen mundua bereizten ditu berriro, eta komunitatean 
duten papera -beste edozein herritarrek bezala- ez du agerian uzten. Nahiz eta 
mahaigaineratu nahi dugun, agian haurren iritzia bestelakoa dela eta aurrekontu 
propioa izatea begi onez ikustea.
- Bestalde, alkateak haurren proposamena (edo proposamenak) aurkezten 
dituenean, oposizioko alderdiek emendakinak egiteko arriskua ere presente 
egongo da.
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2. Legezko botoa partekatzea. 

Helduek “haurren esku utzi dezakete botoa”. Hau da, sentsibilizazioa lantzea eta helduei 
beren seme-alabei botoa “emateko” proposatzea, euren iritzia eman ahal izateko. Are 
gehiago, harreman hori ez dugu zertan “etxera” murriztu: komunitatean “aliantzak” 
bila daitezke, haurren boto eskubidea babestu nahi duten pertsona helduak herriko 
haurrekin harremanetan jarriz. Ondo ateratzen bada, tokian-tokiko eragin handia izango 
luke, baina, metodologiaren ikuspegitik, erronka eta konplexutasun ugari sortzen ditu 
informazioaren kudeaketan.

• Puntu positiboak:
- Ondo eginez gero, eragin eta sentsibilizazio handia du komunitatean.
- Helduen eta haurren arteko eztabaida eta elkarrizketa sustatzen ditu.
- Zeharka, aurrekontuetan parte-hartze handiagoa izatea lor daiteke.

• Puntu negatiboak:
- Izatez, ez du aitortzen haurrek parte hartzeko duten eskubidea.
- Komunikazio-erronka bat planteatzen du: guztiengana iristeko beharra, tokiko 
inpaktu handia, egindakoak ondo azaltzea, eztabaida garatzeko zailtasuna, etab.
- Haurrek parte hartzeko aukera gurasoen edo beste pertsona heldu batzuen 
“sentsibilitatearen” esku geratzen da.
- Zaila da proposamenaren arrakasta ebaluatzea

3. Araudia eta ikastetxeak.

Hirugarren aukera, Aurrekontu Parte-hartzaileen araudian aldaketa bat egitea litzateke, 
ikastetxeen botoari balioaren ehuneko bat aitortuko liokeen aldaketa bat alegia. Boto 
hori ikastetxeen zuzendaritza-taldeek (helduek) gauzatuko lukete.

• Puntu positiboak:
- Berariaz, araudian haurren eskubideari buruzko lehen aipamen bat jasoko 
litzateke.
- Haurrei aukera ematen die “denen gaien” inguruan, aurrekontu parte-
hartzaileetan biltzen diren gai guztietan, eztabaidatu eta  parte hartzeko.
- Metodologikoki, haurren botoa barne biltzen duen “boto unibertsalaren” sistema 
erraz egituratzeko aukera ematen du.

• Puntu negatiboak:
- Haurren botoak eta helduen botoak ez lukete balio bera.
- Haurren botoa helduen munduaren babespean kokatuko genuke berriro.
- Berriz ere, ikastetxeen bidez ardazten dugu lana.
- Pertsona batzuk kanpoan uzteko arriskua dugu: eskolatu gabeko familiak, 
udalerritik kanpoko ikastetxeetan ikasten duten haurrak, etab.
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4. Araudia eta Elkarteak. 

Hirugarren proposamenaren antzekoa da. Elkarteen botoa araudian sartzea eta 
aitortzea dakar. Ideia litzateke guraso-elkarteek (haurtzaroaren arloarekin lotutako 
elkarteak) zein haurrak partaide aktibo edo zerbitzu-erabiltzaile diren beste elkarte 
batzuek haurren interesak ordezkatzea, aurrekontuetan proposamenak egiteko eta 
botoa emateko (eta elkarte hauen botoari ehuneko-balio bat ematea).

• Puntu positiboak eta negatiboak:
- Hirugarren aukeran azaldutakoak.
- Gainera, Leioako kasuan, elkarteek ez bozkatzea erabaki zen, talde antolatuen 
eragin-arriskua eta gehiegizko pisua ekiditeko eta herritarren berdintasunean 
erabakitzeko gaitasuna zaintzeko. Guraso-elkarteen parte-hartzea baimentzeak, 
halabeharrez suposatuko luke herriko beste edozein elkarte baimendu beharra.

5. Mamu bozketa. 

Udalerriko haur guztientzako bozketa egitea, aurrekontu parte-hartzaile orokorretan 
(helduak) aurkeztutako proposamen guztien inguruan.

• Puntu positiboak:
- Eragin “didaktikoa” du, haurrei azaltzeko zer diren Aurrekontu parte-hartzaileak, 
zer dakarren bozkatzeak, etab.
- Udalerriko haur guztien parte-hartzea landu liteke: eskolatu gabeak, beste 
udalerri batean eskolatuak, etab.
- Ildo horretan, erroldatutako haurrek udalean agiri bat eskatzeko aukera aztertzea 
(horrek inor kanpoan ez uztea ahalbidetuko luke). Edo, are gehiago, alkateak berak 
gutun bat bidaltzea udalerriko haur bakoitzari, “identifikatzaile” horrekin, botoa 
eman ahal izateko.

• Puntu negatiboak:
- Bozketak ez luke inolako balio legalik izango, ezta, beraz, inolako erabilgarritasunik 
ere, parte-hartzeari eta erabakitzeko gaitasunari dagokienez.
- Hezkuntza-helburu bati baino ez dio erantzuten, eta, ondorioz, balio handia izan 
arren, haurrak eremu politikoan hartzaile hutsak diren ideia hori indar lezake.

5. Legea aldatzea. 

Legearen aldaketa sustatzea, haurrak diren herritarrek tokiko prozesuetan parte 
hartzeko eta beren iritzia emateko duten eskubidea aitortuko duena
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Lan hau begiradak eta ezagutzak 
partekatzearen emaitza da. 

Eskerrak eman nahi dizkiogu Eusko 
Jaurlaritzako Herritarrei Arreta 
Emateko eta Zerbitzu Digitaletako 
Zuzendaritzako Koldobike Uriarteri 
dokumentu honi egindako 
ekarpenengatik, herritarren parte-
hartzeari eta gobernu irekiari 
buruzko ikuspegi sortzailea eta 
berritzailea emanez beti. Eusko 
Jaurlaritzako Familien eta Haurren 
Zuzendaritzako Natxo Ruizi eta 
Eneko Galletebeitiari ere, gure esker 
ona lan-taldean parte-hartzeagatik 

eta Euskadin haurrei zuzendutako 
politiken erronkei erantzuteko 
egindako ekarpenengatik.

Eta nola ez, Solasgunerekin (Sareko 
idazkaritza teknikoa) batera 
Haurren Hirien Sareko kide gisa 
dokumentu hau elkarlanean egiten 
parte hartu duten zazpi udalei. Mila 
esker Bilboko, Derioko, Durangoko, 
Ermuako, Gatikako, Leioako eta 
Irungo udalei.

eskerrak



+ info
Informazio gehiago nahi baduzue:

1. La larga marcha hacia la 
ampliación del derecho de sufragio 
y el tema de la edad. Miguel A. Ruiz 
de Azúa (UCM).

http://www.injuve.es/observatorio/valores-
actitudes-y-participacion/no-85-el-voto-
juvenil

2. El derecho a la información de la 
infancia: participación de los niños 
en los medios de comunicación. 
Joaquín Sotelo González, Carmen 
Marta Lazo & Gregorio Aranda Bricio.

h t t p s : //d i a l n e t . u n i r i o j a . e s /s e r v l e t /
articulo?codigo=4331062

3. Los derechos humanos de los 
niños: ciudadanía más allá de las 
“3Ps”. Lourdes Gaitán Muñoz (2018). 

https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/
article/view/59491

4. El ejercicio del voto en el marco de 
los derechos de la infancia. Lourdes 
Gaitán Muñoz.

h tt p : //w w w. i n j u ve .e s /s i te s /d e f a u l t /
files/5LourdesGaitan.pdf

5. HAURREKIN. Ekintza pro-
posamena. Haurren Hirien Sarea. 
Innobasque.

h t t p s : //w w w. h a u r r e n h i r i a . e u s /w p -
content/uploads/2020/06/Haurrekin_
PropuestadeAccion_EU.pdf
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