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Zazpi kontzeptutan oinarritzen da hemen proposatzen du-
gun aisia-eredua. Zazpi eremu horiek elkarrekin ezkontzen, 
garatzen eta aberasten dira, eta, proposamen koherente eta 
oso bat egin ahal izateko, zazpiek halabeharrez elkarrekin 
joan behar dutela uste dugu.

Horrela formulatu ditugu gure lan-eremua eta xedea:

- Jolasa eta sormena ikasteko eta garatzeko berariazko 
tresnatzat dituen haurren kultura aitortzea;

- Hori oinarri hartuta, haurrei benetan parte hartzeko 
eta erabakitzeko ahalmena ematea;

- Eurek eraikitako aisia hezitzaile eta euskaldunaren 
bitartez, aniztasunean berdin eta parekide izanez 
eta ingurumen naturala eta kulturala zainduz, ko-
munitate-sarea eta auzolana indartzea

- Pertsonen arteko harreman osasuntsu, justu eta ase-
garriak jostea.
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2012an, haurren hezkuntza eta aisia beste modu batean egin zitezkeela ames-
ten genuen sei eragile Andoainen (Gipuzkoan) elkartzen hasi ginen. Teoria eta 
praktika uztartuz, herrigintzatik, benetako parte-hartzea bultzatuz eta balio hezi-
tzaileak hedatzeko helburua hartuta, hainbat urrats egin ditugu. Bide horretan, 
taldea handitzen eta aberasten joan da, hainbat eremutako eragileak batuz. Eta, 
orain, honako hauek osatzen dugu talde eragilea:
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Labaien

Zazpi kontzeptutan oinarritzen da hemen proposatzen dugun aisia-eredua. Zazpi 
eremu horiek elkarrekin ezkontzen, garatzen eta aberasten dira, eta, proposamen 
koherente eta oso bat egin ahal izateko, zazpiek halabeharrez elkarrekin joan be-
har dutela uste dugu. Eta horrela formulatu ditugu gure lan-eremua eta xedea:
Jolasa eta sormena ikasteko eta garatzeko berariazko tresnatzat dituen haurren 
kultura aitortzea; hori oinarri hartuta, haurrei benetan parte hartzeko eta erabaki-
tzeko ahalmena ematea; eurek eraikitako aisia hezitzaile eta euskaldunaren bitar-
tez, aniztasunean berdin eta parekide izanez eta ingurumen naturala eta kulturala 
zainduz, komunitate-sarea eta auzolana indartzea, eta pertsonen arteko harreman 
osasuntsu, justu eta asegarriak jostea.
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eraikitzailea da besteekin batera, inte-
rakzionista da, ekologikoa –harreman 
soziokultural askotarikoen bidez eraiki-
tzen du bere burua–, genetikoa –ahal-
men handiko izakia da haurra, baina, 
aldi berean, haren heltze-erritmoa eta 
aurretik igarri ezinezko garapena erres-
petatu behar dira, estimulazio goiztia-
rreko programekin behartu gabe–, 
konplexua, baikorra eta zalantzaduna 
da; haurra gai da bere bilakaeraren 
bidea jorratzeko; autonomia, ekimena 
eta erantzukizuna izateko; solidarioa 
da, aktiboa, parte-hartzailea, eta bere 
bizitzari zentzua emateko eta gizate-
riari itxaropena ekartzeko gai da. Ume 
bakoitza gizaki berezi, konplexu eta 
bakarra da. 
Bizitzako lehen unetik haurra bestee-
kiko harremanean eraikitzailea dela dio 
Malaguzzik. Alegia, bere bizitzaren, 
ezagutzaren, kulturaren eta nortasuna-
ren eraikitzaile aktiboa dela, inguruare-
kin eta inguruan dituenekin harreman 
etengabean. Jaiotzaren unetik gara gai 
eraikitzeko eta egiteko, ez da gerora, 
heldutan, agertzen den gaitasuna bat. 
Horregatik, gizarteko kide aktibo gisa 
ulertu eta onartu behar da.
Malaguzziren hitzetan, “gaitasunetan 
aberats, indartsu eta boteretsu” izaten 
laguntzea da kontua. Haurra horrela 
irudikatzen du: mundua esperimenta-
tzen duen ume bat, munduaren parte 
sentitzen dena jaiotzen den unetik ber-
tatik, jakin-minez beteta dagoena eta 

Zer da?
Haurtzaroaren kultura pentsamen-
du- eta praktika-lerro bat da. Haurtza-
roaren kulturaz hitz egiteak, lehenik eta 
behin, zera onartzea dakar: haurrek 

euren modu etiko, estetiko eta poe-

tikoa dute mundua ikusteko, eta gai 

dira euren bizitzari eta existentziari 

zentzua ematen dioten hipotesiak, 

teoriak eta metaforak eraikitzeko.

Haurtzaroaren eremuez hitz egiteak 
haurtzaroaren kulturaren eta jolasaren 
eraginkortasuna eta beharrezkotasuna 
aitortzea dakar berarekin. Haurtzaroak 
jatorrizko iruditeria kultural bat duela 
aitortzen ez duten helduek ez dituzte 
errespetatzen ez haurtzaroaren kultu-
rarako eta ez jolaserako eskubideak.
Haurtzaroaren kulturaz hitz egiteak 
esan nahi du haurtzaroaren gaitasunak 
eta ahalmenak aitortzea. Haurrak gai-

tasunak ditu, erabakitzeko gaitasuna 

du, ekimena du, harreman afektiboak 

gauzatzeko gai da, ezagutza eraiki-

tzen du, eta nortasuna eta kultura ere 

garatzen ditu.

Loris Malaguzzi pedagogoaren ideie-
tan oinarriturik, horrela laburbil daitezke 
gaitasun eta ahalmen horiek: haurra 

haurtzaroaren kultura

“haurrek euren modu etiko, 
estetiko eta poetikoa dute 

mundua ikusteko”
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Izan daiteke iradokitzen duen miste-
rioarengatik, beste kode bat eskatzen 
duelako; izan daiteke behatzaileari 
haurtzaroko oroitzapenak ekartzen di-
zkiolako; izan daiteke ustekabea eta 
barregura eragiten dituelako. 
Francesco Tonucci pedagogoak esan 
ohi duenez, jolasak berebiziko garran-
tzia du. Munduaren konplexutasunaren 
aurrean jartzen da haurra, mugarik ez 
duen jakin-minarekin, dakienarekin eta 

bizitzeko gogoa duena; komunikatzeko 
desira eta gaitasuna lehen egunetik di-
tuena, bere burua kokatzeko mapa so-
zial, kognitibo, afektibo eta sinbolikoak 
eraikitzeko gai dena. 
Horregatik, ez dago haurtzaro ‘natural’ 
edo unibertsal bat, ez eta haur ‘natural’ 
edo unibertsal bat ere. Haurrak daude, 
eta haurtzaro mota asko dago. Haur-
tzaro ona haurra bere gaitasun guztie-
kin onartzen duena litzateke, eta gaita-
sun horiek garatzera bultzatzen duena. 
Haurra ikasteko gaitasunarekin jaio-

tzen da, ez dauka galdetu beharrik ez 

eta heldu baten baimen beharrik ere 

ikasten hasteko. Ekintza kooperati-

bo eta komunikatiboa da ikasketa, eta 
haurra eragile aktiboa da hor; jakintza 
eraikitzen du, eta munduaren gaine-
ko esanahiak sortzen ditu, beste haur 
batzuekin eta helduekin elkarrekikota-
sunean. 
Horregatik, Malaguzzik haurrak eta 

helduak bilduko dituzten elkargu-

neak sortzea proposatzen du, kultu-

ra eta jakintza lankidetzan sor ditza-

ten. Hori posible izango bada, onartu 
beharra dago haurrak ahots propioa 
duela, eragile soziala dela eta bere 
bizitzaren eraikitzaile dela; baina, aldi 
berean, bere inguruan bizi direnen eta, 
oro har, bizi den gizartearen eraikitzaile 
ere badela onartu behar da.

-RODVDUHQ�JDUUDQW]LD��
haurtzaroaren kulturaren 
funtsa
Ume eta gaztetxoen jarduera nagusia 
jolastea da, eta hori da haurtzaroaren 
kulturaren funtsa. Jolasa jarduera lilura-
garria da. Inor jolasean ikusten dugu-
nean, hunkitu egiten gara, jakin-mina 
pizten digu, eta dibertsioa eragiten. 

“Haurra ikasteko 
gaitasunarekin jaiotzen da, 
ez dauka galdetu beharrik 
ez eta heldu baten baimen 

beharrik ere ikasten 
hasteko.”
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ekintza ez baita makurtzen; hezigabea 
da, ezezaguna, aurretik jakin ezin dena, 
bere liluramenduaren arrazoia bera. 
Tonuccik dio haurrak jakin badakie-
la, jaiotzetik ikasten, esperimentatzen, 
formulak proposatzen ari dela. Jolasa 
munduari behatzeko eta mundua erai-
kitzeko bidea dela. Tonuccik dio ez 
dela egia umeak ez dakiela ezer, orri 
zuri bat dela, eta, hezkuntzaren bitartez 
orrian idatziz, jakintza bereganatzen 
duela. Egia justu kontrakoa da. 
Umearen garapenaren garai 
funtsezkoena jaio eta eskolara joan 
aurrekoa da. Hor izaten ditu irakas-
pen handienak, ondorengo guztiaren 
oinarri izango direnak. Umea eskolara 
ez doa sakelak hutsik dituela, bete-
beteta dituela baizik, eta dakarren hori 
erakuts edo irakats dezan da eskolaren 
egitekoa. Baina umeak nola daki da-

kiena? Horra hor hurrengo galdera 

funtsezkoa. Eta erantzun argigarri 

eta zentzuzkoa: jolasaren bidez.

Baina jolasa zer da? Jolas guztiak jolas 
al dira? Françoise Dolto psikoanalistak 
dio “jolasa askatasunez arriskatzeko 

gozamena” dela. Jolasak, jolas izate-
ko, askea izan behar du, eta arriskuak 
hartu eta bizitzeko aukera eman be-
har du. Bestela, ez da jolasa, errituen 
errepikapen bat da. Akuria, gurpiltxoan 
sartuta, jirabiraka. Baina gaur egun no-
lakoa da jolasa oro har? Arautua, arris-
kurik gabea, kontrolatua, zaintzapekoa, 
dibertsiorik gabea... Eta jolasa, arrisku-
rik gabe, oso arriskutsu bilakatzen da.

ez dakienarekin. Eta baita jakin nahi 
duenarekin ere. Askatasun osoa du jo-
lasean, egin ezin duena asmatu egingo 
duelako. Jolas librea eta bat-batekoa 

KHOGXHQ�LNHUNHWD�]LHQWLÀNRDUHQ��DUWH�
sorkuntzaren edo mistikaren pareko 

da. Jolastea denbora galtzea da, eta 
denbora galduz bihurtzen gara hel-
du. Jolastea denboran galtzea da, eta 
munduarekin topatzea. Jolastea goza-
mena da, eta, horregatik, jolasean da-
bilen umea jateaz ere ahaztu egiten da. 
Hala ere, lilura hori bera da, neurri ba-
tean, jolastearen ekintzak berarekin 
dakarren mespretxuaren erantzule; 
izan ere, jolastearen irudi erromantikoa, 
idealizatua eta esentzialista ematen da 
sarri, eta horrek jolasaren ezaugarrien 
eta motibazioen ulermen zorrotz eta 
kritikoa eragozten du. Horren ondorioz, 
jarrera ironikoa hartzeko, barregarri uz-
teko eta mespretxurako arrazoi bilakat-
zen da jolasa bera, baita jolasten ari 
dena ere. “Egiteko besterik ez edu-

kitzea” leporatzen zaio jolasten ari 

denari, jolasa funtsezko ez den zer-

baitekin eta nagikeriarekin lotuz. 

Bestalde, jolasa bizitzan dagokion to-
kian jar dezakeena ez da pasiorik ga-
CFLP� CFHJSBEB� [JFOUJmLPB� KPMBTBSFO�

“Egiteko besterik ez 
edukitzea leporatzen zaio 
jolasten ari denari, jolasa 

funtsezko ez den zerbaitekin 
eta nagikeriarekin lotuz.”
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parte hartu eta partekatu.

Parte-hartzearen inguruan hitz egi-

ten dugunean, norberari eta komu-

nitateari eragiten dioten erabakiak 

adierazteko eta horiek gizarteak 

onartzeko gaitasunari buruz ari gara. 

Beraz, komunitateko edozein kideren-
tzat, partaidetzarako eskubidea izango 
da eskubiderik garrantzitsuena. Hau-
rrarentzat zein helduarentzat.
Zer esan nahi du haur eta gaztetxoak 
parte-hartzaile egiteak? Protagonis-
ta izango direla? Edozein proiekturen 
aukeraketan, diseinuan eta antolake-
tan, ahots propioa izango dutela. Ezin 
da ezer inorentzat egin, inor hori kon-
tuan hartzen ez bada. Baina harago 
joan beharra dago. Inor kontuan har-

tzea ez da nahikoa, hitza ematea ez 

da nahikoa; inori iritzia eskatu baino 

askoz gehiago egin behar da: an-
tolaketa, erabakitzeko eskubidea eta 
baliabideen kudeaketa zintzoki pro-
tagonista den taldearen eskutan utzi 
behar dira, bertako kide guztiek modu 
partekatu batean eta berdinetik berdi-
nera landu ditzaten. Nork bere burua 
antolatu behar du, taldean eta komuni-
tatearen onurari begira. 

Zergatik jarri haur eta 
gaztetxoen parte-hartzea 
erdigunean?
Orain arte heziketaren munduan aritu 
garenok, oro har, despotismo ilustra-
tuaren bertsio gaurkotu bat besterik 
ez dugu jarri mahaiaren gainean, sal-
buespenak salbuespen: dena hau-

rrentzat baina haurrak kontuan hartu 

gabe. Beste era batean esateko, hau-
SSFO�OBIJBL�FUB�CFIBSSBL�JEFOUJmLBU[FO�
ahalegindu gara modako korronte pe-
dagogikoari jarraiki, eta emaitza gazi-
gozoak eskaini dizkigu horrek.
Gaur egun, haurren parte-hartzea oso 
zabalduta dagoen kontzeptua da. Hala 
ere, benetako parte-hartzeaz hitz egi-
tea falta dela azpimarratu nahi dugu; 
hau da, gure egunerokotasunean bar-
neratuta egon behar du, eta haurren 
identitatearen garapenarekin lotuta. 
Ekintza puntual bat edo aparteko 

ekintza puntual bat izateari utzi be-

har dio, eta gizartea eraikitzeko eta 

EHUH� LGHQWLWDWHD� GHÀQLW]HNR� WUHVQD 
dela ulertu behar dugu.
Hiztegian parte-hartze hitza bilatuz 
gero, honako hau aurkituko genuke: 
zerbaitetan parte hartzea zerbaiten 
parte bat hartzea, partekatzea, beste 
pertsona baten iritzi edota ideia bera 
izatea, parte ematea, berriak komu-
nikatzea. Beraz, parte-hartzeak hiru 
ezaugarri hauek batzen dituela on-
doriozta dezakegu: jaso, zerbaitetan 

HAURREN PARTE-HARTZEA

“Inor kontuan hartzea ez 
da nahikoa, hitza ematea 
ez da nahikoa; inori iritzia 

eskatu baino askoz gehiago 
egin behar da.”
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inklusibo, justu eta bizigarria.

Tonuccik honela arrazoitzen du: “Jaki-
na, haur eta gaztetxoentzat proposa-
tzen dugun horrek hiritar guztientzat 
balio du, hirugarren adinekoentzat, 
HVUYJFHJUBTVO� mTJLP� FEP� QTJLJLPBL� EJ-
tuztenentzat, gazteentzat, beste komu-
nitateetako jendearentzat. Berriro ere, 
haur eta gaztetxoek erakusten digute 
bidea egiten, eta guztiontzat berme da 
haur eta gaztetxoak kontuan hartzea. 
(...) Inork ezin ditu haur eta gaztetxoak 
ordezkatu, eurekin hitz egiteko ardura 
hartu gabe, eurak inplikatu gabe, eurei 
entzun gabe. Haur eta gaztetxoei hitz 
eginaraztea ez da guk (helduok) sortu 
ditugun hiriko arazoak konpon ditzaten 
eskatzea. Euren ideia eta proposa-
menak kontuan hartzea baizik. Ez da 
erraza haur eta gaztetxoei hitza ema-
tea, ezta esaten dutena ulertzea ere. 
Kuriositate handia behar da, eta aten-

Haur eta gaztetxoen parte-hartzeak 
ezin du erretorikoa izan, erreala eta 
zintzotasunez onartutakoa baizik. Haur 
eta gaztetxoak ez dira egitasmo honen 
kontsumitzaile huts, ez dira gonbidatu. 
Komunitate osoari begirako proiektue-
tan, komunitate osoa hartu behar da 
kontuan; hitza eman behar zaio, elka-
rri entzun behar diote, partekatu eta 
erabakiak hartu behar dituzte. Haurrak 
partaide gisa erdigunean jartzeak, hala 
ere, komunitategintzari beste dimen-
tsio bat ematen dio, hain zuzen ere 

ahulenaren neurrira egindako gizar-

tea izango delako benetako gizarte 

“Ahulenaren neurrira 
egindako gizartea izango 
delako benetako gizarte 

inklusibo, justu eta 
bizigarria.”
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bolikotik hasi eta parte-hartze errealera 
iritsi arte: 
���PDLOD��PDQLSXOD]LRD�

Eskailerako mailarik baxuena da. 
Kasu hauetan, helduok haurrak era-
biltzen ditugu gure ideia eta mezuak 
transmititzeko. Adibidez: manifesta-
zio batean umeek pankarta bat era-
maten dutenean.
���PDLOD��DSDLQJDUULD�

Maila honetako partaidetza moduak 
ere aurrekoaren nahiko antzekoak 
dira. Egoera hauetan, helduek hau-
rrak erabiltzen dituzte, ekintzaren 
antolakuntzan parte hartzeko inolako 
aukerarik eman gabe. Adibidez: in-
gurumenari buruzko manifestazio 
batean, haurrek zerbait kantatzen 
EVUFOFBO�� "[LFO� mOFBO� IPSSFMBLP�
egoeretan haurrak ideia bat indar-
tzeko erabiltzen dira, haurrek hori 
ulertzen duten edo ez ziurtatu gabe.
���PDLOD��HGXNL�JDEHNR�SROLWLND��

Mailaketa honetako ekintzetan, hau-
rra fatxada bezala erabiltzen da, 
politikariek herritarrak zein prentsa 
hunkitzeko erabiltzen dute. Adibi-
dez: helduak erakutsita, ‘haurren 
parlamentuetan’ oso ondo hitz egi-
ten duten umeak agertzen direnean.
��� PDLOD�� L]HQGDWXDN� EDLQD� LQIRU-
matuak.
Kasu hauetan, haurrak ez dira proie-
ktuaren hasiera eragin dutenak, bai-
na informatuta daude, eta proiektua-
ren parte sentitzera irits daitezke. 

tzioa, sentikortasuna, tolesgabetasuna. 
Benetan sinetsi behar dugu haur eta 
gaztetxoek guri esateko eta emateko 
gauzak dituztela, horiek helduon gau-
zetatik desberdinak direla eta, beraz, 
merezi duela esan nahi dutena esaten 
uztea. Horretarako, lagundu egin behar 
zaie haur eta gaztetxoei, erantzun to-
pikoen estereotipoak (helduok irakatsi 
dizkiegunak) albora ditzaten. Haur eta 
gaztetxoak ausart daitezen, bultzatu 
egin behar dira, desira dezaten, asma 
dezaten. Azkenik, haur eta gaztetxoak 
ulertzen jakin behar da, euren propo-
samenen itxurazko sinpletasunetik ha-
rago arakatuz”.
Izan ere, haurren parte-hartzea bult-

zatzea planteamendu politiko inte-

grala da, gure jendartean bazterturik 

diren hainbat kolektiboren egoera 

ikusarazten lagundu dezakeena. 
Haurren begirada txertatzean, herri-
egitasmo, egitura eta izaera inklusi-
boak bultzatzen ari gara edo, behintzat, 
eztabaida horiek mahaiaren gainean 
jartzen.

Parte-hartzearen onurak
Parte-hartzearen onurak bi multzotan 
sailka ditzakegu. Alde batetik, norba-
nakoa jendartean gaitasun handiagoz 
eta bere buruarekiko segurtasun han-
diagoz garatzea ahalbidetzen duten 
onurak ditugu. Eta, bestetik, komunita-
teen antolaketa eta funtzionamendua 
hobetzen dutenak.

5REHUW�+DUW�HQ�¶3DUWH�
KDUW]HDUHQ�HVNDLOHUD·
Roger Hart-ek (New York-eko uniber-
tsitateko irakaslea) ‘Parte-hartzearen 
eskailera’ metaforaren bitartez, hainbat 
parte-hartze maila daudela dio. Zortzi 
maila bereizten ditu, parte-hartze sin-

“Haurren parte-hartzea 
bultzatzea planteamendu 

politiko integrala da.”
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tekatuta.
Haurrek proiektua aurkezten, sor-
tzen eta haren garabidean kudeake-
ta beren gain hartzen dutenean ema-
ten den parte-hartze motari dagokio. 
Proiektuaren garapenean, aukera 
dute helduen parte-hartzea propo-
satzeko. Adibidez: aurreko adibidea, 
baina helduekin batera koordinatuta.

Haurren eskubideen 
aldarrikapena
1989. urtean onartu zen, eta giza es-
kubideei buruzko nazioarteko hitzar-
mena da. Gaur egun munduko estatu 
eta nazio guztiek onartu dute aipatu 
hitzarmena, AEBk izan ezik. Hitzarmen 
horrek subjektu aktibo legez onart-
zen ditu 18 urtetik beherako pertsona 
guztiak, bereizketarik gabe.
Eskubide horiek haurrak gizartean 
duen pisua indartu dadin eta etorkizu-
nean jendartea suntsi ez dadin idatzi 
ziren. Baina Marta Román genero eta 
HFPHSBmB�BEJUVBL� FTBUFO� EVFOF[� HBJ�
al gara eskubide horiek bermatzeko?
Haurren eskubideen aldarrikapenak 54 
artikulu ditu, eta, berorietan, haurtza-
roari dagozkion oinarrizko eskubideak 
biltzen dira. Hauek dira, lau mailatan 
multzokatuta:
��%L]LW]DUDNR�HVNXELGHD

��%DEHVHUDNR�HVNXELGHD

��*DUDSHQHUDNR�HVNXELGHD

��3DUWH�KDUW]HNR�HVNXELGHD

Nahiz eta haurren eskubideei buruzko 
aldarrikapena onartu, haurren parte-
hartzea errealitate bihurtzeko pauso 
asko eman behar dira oraindik, gara-
tuta zein garapen-bidean dauden he-
rrialdeetan. Izan ere, helduak ez daude 

Adibidez: herri batean obra bat egin 
behar da, eta herritarrei obran lan 
egiteko eskatzen zaienean.
��� PDLOD�� NRQWVXOWDWXDN� HWD� LQIRU-
matuak.
Proiektua helduek sortu eta gauzatu 
arren, haurrei iritzia eskatu ohi zaie. 
Horretaz gain, haurrei analisi eta 
eztabaidarako aukera ere eskaintzen  
zaie. Adibidez: ikastetxeko irteera 
bat prestatzeko orduan, ikasleei ea 
joan nahi duten eta nora galdetzen 
dietenean. 
��� PDLOD�� KDVLHUDNR� HUDEDNLD� KHO-
duek hartuta, baina haurrekin par-
tekatua.
Egoera honetako jardueretan, hau-
rrek eta helduek adosten dituzte 
erabakiak, maila berean. Adibidez: 
aurreko adibidearen haritik, irtee-
ra horretan egingo diren ekintzak 
VNFFLJO� CBUFSB� QMBOJmLBU[FO� EJSF-
nean.
��� PDLOD�� KDVLHUDNR� HUDEDNLD� HWD�
zuzendaritza haurren esku.
Maila honetako partaidetza-siste-
metan, haurrek erabakitzen dute 
zer egin, eta helduen parte-hartzea 
nahiko mugatua da. Adibidez: auzo 
bateko umeek mahai-futboleko txa-
pelketa bat antolatzen dutenean, 
helduei kontsultarik egin gabe.
���PDLOD�� KDVLHUDNR� HUDEDNLD� KDX-
rrek hartuta, baina helduekin par-

“Ez da nahikoa izango 
soilik haurren eskubideak 
DOGDUULNDW]HD��H]LQEHVWHNRD�

izango da parte-hartzea 
bera praktikara eramatea.”
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baldintza horretaz gain, ondorengo ze-
rrenda honetan daude prozesu parte-
hartzaile batek bete beharreko baldin-
tzak:

t Haurrek ekintza txikienetatik 

proiektu handienetara doazen pro-

zesuetan parte hartu behar dute, 
FTQB[JPFO�EJTFJOV�QMBOJmLB[JP�HBV-
zatze eta ebaluazioan.
t� ,PNVOJUBUFLP� IBSSFNBOFUBO� IBV-
rren parte-hartzeak zentzua izan de-
zan eta eraginkorra izan dadin, he-

datzailea izan behar du. 

t� Haurren parte-hartzeak beraien 

eremu hurbilenean gertatu behar 

du, abstrakzio hutsetatik kanpo eta 
eskuragarri dauden errealitateeta-

tik abiatuta.

t� 1BSUF�IBSU[FBL� hezkuntza-harre-

manen konplexutasuna bere oso-

tasunean hartu behar du, asmoe-
tatik hasi metodologietara iritsi arte, 
erabakiak hartzeko espazioak ahaz-
tu gabe.
t�Nabaritzen diren aldaketak eka-

rri behar ditu. Haurrek beren parte-
hartzeak balio duela, beraien egu-
nerokotasunean aldaketak eragiten 

haurrei entzutera ohituta; sarri, gaine-
ra, haurrek iritzia emateko gaitasunik 
ez dutela ere uste dute, parte hartze-
ko nahikoa informatuta ez daudela 
pentsatzen dutelako. Bestalde, haurrak 
sozialki parte aktibo gisa onartzeko 
eragozpenak antzematen dira helduen 
artean.
Azkenik, haurren benetako parte-

hartzea sustatzeko, ez da nahikoa 

izango soilik haurren eskubideak al-

darrikatzea: ezinbestekoa izango da 

parte-hartzea bera praktikara erama-

tea. Izan ere, hirien kalitatea herritarren 
inplikazio mailaren araberakoa da. Eta 
hezkuntza, hiritartasuna eta parte-hart-
zea erlazionatuta dauden kontzeptuak 
dira.

Nola landu haurren parte-
hartzea
Parte hartzeko eskubideak haur eta 
nerabeek jendartean duten lekuaren 
transformazioa eragiten du: onuradun 

pasiboak izatetik partaide aktibo iza-
tera pasatzen dira. 
Parte hartzeko ekintza boluntarioa da, 
derrigortasunak eskubidearen esen-
tziari kalte egiten baitio. Ezinbesteko 
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eta irekian oinarrituta badago onar-
tuko dute. Horrelako komunikazioa lor-
tzen badugu, haur eta helduen arteko 

zubi berriak eraikitzen lagunduko 

dugu.

t�;VCJ�IPSJFUBO�CJ�BSB[P�NPUB�BVSLJ�
ditzakegu:
o Helduzentrismoa: 

t�(J[PO�IFMEVBL�FHJOCFIBS�TP[JBM�
eta produktiboa betetzeko asmoa 
duen eredua irudikatzen du. Ikus-
pegi horretan, emakumea bere 
generoagatik baztertzen da, eta 
haur eta gazteak, berriz, adinaga-
tik.
t� )BSSFNBO� BTJNFUSJLP� FUB� HBUB-
zkatsua sortzen du haurraren eta 
helduaren artean.
t�*LVTQFHJ�IPSJ�LSJTJBO�EBHP�HBVS�
egungo jendartean.

o Belaunaldien arteko blokeoak
t� #FMBVOBMEJFO� BSUFBO� FOU[VUF-
ko eta afektiboki loturak sortzeko 
zailtasunengatik sortzen dira.
t� &[JO� EVUF� FMLBSSFLJO� FSBJLJ� FUB�
kroniko bilakatu daitezkeen ten-
tsio eta gatazkak sortzen dira.

t� +FOEBSUF� QBSUF�IBSU[BJMFBHP� CBU�
eraiki nahi badugu, eskubide ber-

dinak baina interes eta ezaugarri 

desberdinak ditugula ulertu behar 

dugu. Horrek gatazkak sor ditzake, 
baina desberdintasunak gainditze-

ko eta akordioak lortzeko aukera 

ere eman dezake.
t� )PSSFUBSBLP� F[JOCFTUFLPB� EB�
horrelako harremanak garatzeari 
denbora eskaintzea eta haurrekin 
hainbat ekintza egitea.

dituela eta gainerako herrikideen ai-
tortza jasotzen dutela nabaritu behar 
dute.
t� 1BSUF�IBSU[FBSFO� CJEF[� MPSUVUBLP�
haurraren protagonismoak haurra-

ren ahalduntzea dakar, bere jar-
dunerako gaitasunez jabetzeko eta 
berorien bidez ni-an, gu-an, beraien-
gan eta guztiongan konprometitu-
tako autonomia garatzen joateko.

Parte-hartze praktiketan murgilduta 
dauden haurrek aitortzen dituztela sen-
titzen dute, autonomiatik eta autono-

miarako eraikita egongo den identi-

tatea eraikitzen dute.

Finean, haurren parte-hartzearen 
erronka nagusia kontzeptuaren di-

mentsio askotarikoak artikulatzen 

dituzten praktikak diseinatzea da, 
praktika horiek herritarren prestakunt-
zan eta haurrek beren herritar autono-
mia garatzeko gaitasunean eragingo 
duten esperientzia pertsonal eta ko-

lektiboak ekar ditzaten.

Komunikazioa zintzoa
t� )BVSSFL� CFMBVOBMEJFO� BSUFLP� IBSSF-
mana soilik komunikazio argi, zintzo 
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"JTJBMEJBSFO� EFmOJ[JP� CBU� FNBO� CF-
harko bagenu, eskolaren, lanaren, fa-
miliaren zein gizartearen esparruetan 
pertsonak dituen nahitaezko eginbeha-
rretatik kanpo dagoen denbora-tartea 
dela esango genuke: alegia, bakoitzak 
nahi duena egiteko erabil dezakeen 
denbora. Aisia, horrenbestez, denbora 
librearekin harremana duen jarduera 
mota bat da. Pertsonak, bere interes 
eta beharren arabera, modu librean 
aukeratu beharko luke zer egin eta nola 
egin. Aisiako jarduera gauzatzeak 

gozamena eta poza eman behar dio 

norbanakoari. 

Zergatik aisia hezitzailea? 
Ez digu edozein aisia moduk balio, 
bistan da. Haur eta gaztetxoentzako 
aisiak, eta berdin helduentzakoak ere, 
balio hezitzaileak ekarri behar ditu be-
rekin, bai edukietan eta baita egiteko 
moduetan ere. Aniztasunaren erres-
petua, parekidetasuna eta aukera-
berdintasuna dira horietako hiru; eta 
laugarrena, bestearen onarpena, inklu-
sibotasuna. Oinarrizko eta abiapuntuko 
CBMJP�HJTB�IBS�EBJUF[LF��"[LFO� mOFBO�
xedea pertsona autonomo eta aske 

bilakatzea da; eta tokian tokiko be-

har, nahi eta asmoei erantzutea, hur-

bileko komunitatea hobetzea, herri-

gintza praktikatzea, eta, ezinbestez, 

euskaldun eta euskal hiztun komuni-

tateko kide izatea. 

BALIO HEZITZAILEAK

“Bertakoek eta 
bertarako diseinatua, ez 

eredu estandar baten 
hamaikagarren aplikazioa.”
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rren ondoren, denbora libre horretaz 
egiten den erabilerak askatasuna –
norberak nahi duelako egiten du edo 
aukeratzen du– eta gozamena –na-
hiz eta sarri esfortzua ere adierazten 
duen, dibertimendu eta plazer-iturri de-
lako– aurreikusi behar ditu. Gurasoen 

eta gazteen aisiarako eskaera ez da 

berdina, ez ditu funtzio eta helburu 

berdinak. Eskolaz kanpoko jarduera 
guztiak ez dira aisialdi hezitzailearen 
barruan kokatzen, zenbait kasutan, 
ohartu gabe edo ohartuta, lantzen di-
ren balioak ez direlako hezitzaileak, 
eta ia kasu guzti-guztietan jarduera ho-
rien aukeraketan haurrek ez dutelako 
erabakitzeko askatasunik. Esan dugu: 
edukia bezain garrantzitsua da egiteko 
modua. Biek hezitzaile izan behar dute. 
Eta hor txertatzen zaigu, ondo baino 
hobeto, haur eta gaztetxoen parte-har-
tzea erdigunean jarri beharra. 

Feminismoa
Berariaz azpimarratzen dugun printzi-
pioa da. Gure ekimen guztien ardatz 
nagusietako bat. Parte-hartzeak pare-
kidea izatea izan behar du xede; ge-
neroaren ikuspuntutik, hainbat gizon 

Aisialdiak, hezitzailea izateko, beha-
rrezkoa du jarduera garatzen den lekua-
ren errealitatearen beharrei erantzutea. 
Tokian tokikoa izatea. Bertakoek eta 

bertarako diseinatua, ez eredu estan-

dar baten hamaikagarren aplikazioa. 

Eta, horretarako, gauzatzen den lekua-
ren errealitatearen arabera antolatu be-
harko dira jarduerak –errealitatea abia-
puntutzat hartuta–, leku bateko zein 
besteko egoera linguistikoak, demo-
HSBmLPBL� TP[JBMBL� [FJO� FLPOPNJLPBL�
desberdinak direlako, eta horrek fun-
tzionamenduan, eragiteko esparruan 
eta besteetan eragina duelako. Zenbait 
kasutan, desberdintasunak herri bate-
tik bestera daude, eta, beste zenbait 
kasutan, herri beraren barruan dauden 
auzoen arteko errealitatea ere desber-
dina da. Askotarikoak gara gu geu, eta 
askotarikoak dira herrietako errealita-
teak. 
Aisiaz gozatzeko, ezinbestean, aisial-
dia edo denbora librea behar da. Ho-

“Gurasoen eta gazteen 
aisiarako eskaera ez da 

berdina.”
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erreala izango bada, ezinbestekoa da 
azpiratuaren kasuan aukera handiagoa 
izatea. Hau da, aukera-berdintasuna 
ondorioek markatzen dute. Horrelako-
rik ezean, ezin da komunitategintza 
osasuntsua eraiki. Berdintasuna eta 
inklusibotasuna maila guztietan behar 
dira. Hona hemen ideia batzuk, gure 
pentsamenduaren oihala josten dute-
nak: 

t� (V[UJPL� HBSB� CBLBS� FUB� BTLPUB-
rikoak.
t� (V[UJPO� BIBMNFO� FUB� HBJUBTVOFL�
balio bera dute.
t� (V[UJPO� BSUFLP� BVLFSB�CFSEJOUB-
suna bermatu behar da. Balio- eta 
aukera-berdintasuna da balio hezi-
tzaileen oinarrizko ideia. 
t� #FSEJOUBTVOBL� F[JOCFTUFLPB� EV�
genero-hezkidetza kontuan hartzea. 
t�#FSEJOUBTVOB� J[BOHP�CBEB�QBSUF�
hartze hori guztiori ireki behar zaigu, 
eta, horretarako, berariazko modu 
eta metodologiak asmatu eta eratu 
behar dira.
t� #FSEJOUBTVOBL� HV[UJPO� JOLMVTJPB�
izan behar du oinarri. Are, inklusio 
eta berdintasun hori benetakoa izan-
go bada, baztertuenaren edota ahu-
lenaren inklusio erreala izango da 
giltza. 
t�#FSEJOUBTVOB�FSSFBMB�J[BOHP�CBEB�
ahulena jarri behar da erdigunean: 
umea eta euskara, gure kasuan. Eta 
horien atzetik sartuko dira gainerako 
pertsonak eta gainerako hizkuntzak.
t� 4PSNFO�HBJUBTVOBL� FHJUFO� HBJUV�
berdin, sormenak ez duelako arau-
rik, eta sormena delako eraikitzeko 
(ez suntsitzeko) bide bakarra. 
t� )FSSJHJOU[B� CFSEJOUBTVOBSFO� FT-

eta hainbat emakume, kopuru berdi-
netan. Baina ez hori bakarrik, edota 
ez hori ezinbestez; hori bezain garran-
tzitsua da genero-rolek sortzen dituz-
ten funtzionamendu desberdinak eta 
desberdintzaileak kontuan izatea, eta 
horiei buelta eman eta benetako parte-
hartzea bultzatzeko formulak topatzea 
(denboraren eta hitzaren demokratiza-
zioa, esate batera) emakumeen kasuan 
(eta baita haur eta gaztetxoen kasuan 
ere, haur eta gaztetxo diren heinean 
eta haur eta gaztetxoen artetik neska-
tila diren heinean), dela batzordeetan, 
dela lantaldeetan, dela antolakuntzan, 
dela agerpenetan eta dela edozein la-
netan. 
Berdintasunaz ari gara, aukera-berdin-
tasunaz. Genero-berdintasunaren for-
mulazioak, horrenbestez, aukera-ber-
dintasuna eremu guztietara zabaltzea 
eskatzen du. Alegia, genero-berdinta-
suna, hitz bakarrean esanda, berdinta-
suna dela. Horrenbestez, ezinbestekoa 
da emakume, gizon, ume, gaztetxo, 
gazte, adindun, langile, langabe, pa-
perdun, papergabe, gaixo, osasun-
tsu, bazterreko, erdiko... izateko modu 
guztiak berdintasunaren eta errespe-
tuaren etikatik pasatzea, denok gare-
lako denak, denok garelako gu, eta gu 
horiek guztiak direlako gizaki izateko 
moduak. 

Aniztasuna berdintasunean
Komunitategintza egiteko lehen oina-
rria aniztasuna onartzea da. Denok 
gara askotarikoak, denok gara banako 
eta bakar, denok gara gaitasundun eta 
eskubidedun, haurrak ere bai. Baina 

denok aukera-berdintasuna izanda 

eta berdintasun mailatik abiatuta 

baino ezin da aniztasuna bermatu 

eta azaleratu. Aukera-berdintasuna 
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gakoa inklusibotasuna da. Galdera bat 
planteatzen diogu abiapuntu gisa gure 
buruari: era guztietako aniztasunari –
FTQBSSV� mTJLPB� HBJUBTVO� LPHOJUJCPB�
maila sozioekonomikoa, jatorria, kultur 
ikuspegia, balioak...– zer bide eman 
behar zaio, aukera-berdintasunean 
onartua izan dadin?
Baina galdera euskaratik egiten dugu, 
bizi dugun bigarren mailako egoeratik, 
egoera minorizatuan eta berreskuratze-
bidean den hiztunaren talaiatik, hauxe 
izango da galdera: nola ulertzen dugu 

inklusibotasunaren erronka euska-

ratik? Hasteko, esan beharko genuke 
euskarara biltzeak ez duela eskatzen 
beste hizkuntzak galtzea, kontrakoa 
baizik: hizkuntza txikiaren alde egiten 
den oro hizkuntza guztien aldekoa da. 
Ez horrela hizkuntza hegemonikoen 
alde egiten dena. Gainera, euskaldun 
izateko modua, gure iritziz, euskaradun 
izatea edota euskararen patuaz kezka 
aktiboa izatea da. Beraz, azpimarra ge-
nezake euskaldun izatea erabat inklusi-
boa dela gure haur eta gaztetxoengan.
Bestetik, autoestimu ariketa baten au-
rrean gaude. Zergatik bildu nahi dugu 

ahalik eta jende gehien euskararen 

berreskurapenera edo edozein proie-

ktutara? Guretzat ona dena partekatu 

nahi dugulako era askotako jendea-

rekin, edozein dela ere jende horren 

arraza, jaiolekua eta ideologia.

Hizkuntza-lidergoaz hitz egiten du-
gunean, bestalde, oinarrizko galdera 
baten aurrean paratzen gara: zer nahi 
dut nik?, zer nahi dugu guk? Erantzuna 
balio batzuen arabera bizi nahi dudala 
bada, euskaldun izateak eta euskaraz 
bizitzeak zer leku duen galdetu behar 
diogu geure buruari. Bide horretan, li-
dergoa garatu egiten dugu, euskara gu 

parruan jokatuko bada, herrietako, 
auzoetako edo taldeetako funtziona-
menduak parte-hartze erreala izan 
behar du.
t�)FSSJHJOU[B�CFSEJOUBTVOBSFO�FTQB-
rruan jokatuko bada, gobernantza 
modu berri batera ekarri behar da 
administrazio publikoen funtziona-
mendua eta horrek herritarrekin eta 
kolektiboekin duen harreman mo-
dua. Parte-hartze prozesu erreal eta 
eraginkorrak zabaldu behar dira. 
t� "V[PMBO� CFSSJUV� CBU� CFSSFTLVSB-
tu behar dugu izan ginen hartatik: 
denok erabaki, eta denon artean 
egin, denon onurarako. Nor izatea 
berreskuratu, komunitate-indarra 
berriro praktikan jarri. Auzolanean 
jardutea norberak bere bizitzan bizi 
duen unearen arabera onartu behar 
da. Nahi duenak asko eta sarri, nahi 
duenak tarteka, nahi duenak aldika. 
Baina denen balioa berdina da. 
t�#FSEJOUBTVOBL�LPNVOJUBUF�[FOU[VB�
bermatzen du, herritarrak, elkarteak, 
eskolak, udalak eta ekimenak elka-
rrekin lanean jartzeko aukera ematen 
duelako. 

Euskara eta euskal kultura
Euskararen biziberritzearen arrazoiak 
asko dira, eta eremu askotatik arrazoitu 
daitezke. Gure ustez, badira euskara-
ren biziberritzea ulertzeko eta praktika-
tzeko modu berriak. Gure ustez, hitz 

“Guretzat ona dena 
partekatu nahi dugulako 

era askotako jendearekin, 
edozein dela ere jende 

horren arraza, jaiolekua eta 
ideologia.”
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karak taldea behar du, hiztunak beste 
hiztunak behar dituen legez, eta harre-
man horrek buruz burukoa izan behar 
du, erreala birtuala baino gehiago. Ho-
rretarako, euskararen berreskurapenak 
beharrezko du erakundeetako politika-
rien, teknikarien eta haur eta gaztetxo 
zibilek eratutako ordezkarien arteko 
lankidetza, aitzindaritza haur eta gazte-
txo zibilek izanik, nahitaez. Eta horrek 
zerikusi zuzena du gobernantza modu 
berriekin, parte-hartzearekin. 
Euskal kulturak egiteko garrantzi-

tsua du euskaraz bizi nahia birsort-

zeko. Eta kulturaren transmisioa beha-
rrezko da eremu guztietan, eta bereziki 
aisian: aisialdiak aukera aparta eskaint-
zen duelako umezarotik gaztarorako 
jauzia giro kulturazalean eta euskal-
tzalean egiteko. Sarritan, euskara esko-
lako derrigortasunarekin lotzen da, eta 
aisia, eremu askea, erdarei uzten zaie, 

goazen lekura eramaten dugulako. Eta 
gu euskararekin goaz parte hartzeko 
bide berriak bilatzera, haur eta gazte-
txoen aisia hezitzailean lan egitera eta 
herrigintza lantzera. 
Euskara, berez, balio bat da bere bai-
tan, balio hezitzaile bat, inklusiboa eta 
irekia delako. Euskarak berak ekar 

dezakeelako gure ahoz eta gure 

praktikaz komunitate justuago, ire-

kiago eta parte-hartzaileago bat. 
Areago, esan dezakegu euskararen 
biziberritzeak bide hori urratu behar 
duela, izan duen menderakuntza ez 
duelako gaindituko, menderatuta dau-
den beste eremu guztiekin bat egiten 
ez badu. 
Giza sarea, komunitate-ehuna eta 

gizarte-ekimeneko erakundeen bil-

bea berebizikoagoak dira euskararen 

kasuan, beste hizkuntza eta kultura na-
gusietan baino garrantzitsuagoak: eus-
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egiten ez duena. 
Horrek birformulazio bat eskatzen du, 
aisiak, eskolak, euskarak, plazerak eta 
kulturaren transmisioak osatzen duten 
pentagonoari dagokionez. Batetik, es-
kola ezin da ulertu auzo edo herritik 
kanpo eta aisialditik kanpo dagoen 
eremu itxi bat balitz bezala, ez eta he-
rritarrengandik urruti balego bezala 
ere. Eskolak herriari irekita egon behar 
EV�	CBJUB�mTJLPLJ�FSF
�FUB�IFSSJLP�FSBHJ-
le izan behar du, beste eragileekin ba-
tera. Bestalde, aisiak ere eskolan sar-
tu behar du, euskarazko aisiak. Aisia 
bera irakaskuntzako eta ikaskuntzako 
prozesu bat izan daitekeelako, eta 
ikaskun-tza-prozesua aisiatik, plazere-
tik eta parte-hartzetik igarotzea onura-
garri izan daitekeelako, bai irakaskun-
tza formalean, bai haur eta gaztetxoen 
heziketa zibikoan. 
Eskola herritarraz ari gara hizketan, 

D]NHQ� ÀQHDQ�� HWD� KHUUL� KH]LW]DLOHD]��
Eskolatik plazara joan-etorriko bide 

ireki batek egon behar du. Eta alde-
rantziz. Hori da hezkuntza integral eta 
esanguratsurako bidea. Eta hor hartzen 
du zentzua hizkuntzaren arnasgune 
izateak, kulturaren transmisioak eta jo-
lasaren eta gozamenaren garrantziak, 
bai eskolan eta bai aisialdian. 
Horregatik, beharrezko da eskolare-

kin eta aisiarekin sormena eta zale-

tasuna bultzatuko duten eskualdeko, 

herriko eta tokiko ekimenak eta tal-

deen balorizazioa sustatzeko ekint-

zak antolatzea, eta horiei protagonis-

moa ematea. Horregatik, beharrezko 
da euskarazko kultur produktuen he-
gemonia eta eredu eta gune propioak 
babestea eta bultzatzea. Herria sortzai-
le batzuek eta kultur industria batzuek 
ekoizten duten ekoizpenaren kontsu-

euskarak berez derrigortasuna eta su-
frimendua ekarriko balitu bezala, eta ez 
poza eta dibertimendua. 
Euskararen eta aisiaren arteko lotura 

garrantzitsua da, aipatu berri dugun 
arrazoiarengatik: hizkuntzaren beha-
rrezkotasunik aske joateko, sarritan es-
kolan gertatzen denaren kontrara. Esan 
behar da, hala ere, eskolaren derrigor-
tasun hori eskola dagoen errealitate 
soziolinguistikoari dagokiola, neurri ba-
tean. Eskolak egin behar duela herriak 

“Eskola herritarraz ari gara 
KL]NHWDQ��D]NHQ�ÀQHDQ��HWD�
herri hezitzaileaz. Eskolatik 
plazara joan-etorriko bide 

ireki batek egon behar du.”
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beragatik. 

Herrigintza eta komunitatea
Asko hitz egiten da parte-hartzearen in-
guruan azkenaldion. Politikariek bere-
ganatu duten kontzeptua da, erabilia-
ren erabiliaz benetako esanahia galdu 
duena ia. Parte-hartzea haur eta gaz-
tetxoak antolatzeko tresna baino ez da 
funtsean; Euskal Herrian bereziki auzo-
lanaren bidez baina baita beste anto-
laera batzuen bidez ere berezko izan 
dugun zerbait. Eta beharrezko izango 
dugu politika egiteko beste modu bat 
gauzatzeko bidean ere. Horretarako, 
elkartegintzaren, herri-mugimenduen 
zein herritar ez antolatuen praktika eral-
datzaileak indartu behar ditugu, begi-
rada kritikoa elikatuz.
Guztion artean aztertu eta eztabaidatu 
beharko genituzke bizitza duina zain-
duko duten eta iraunkortasuna berma-
tuko duten baldintza egokiak, emaku-
meen, haur eta gaztetxoen eta gizonen 
bizi-kalitatearen eta antolakuntza so-
zialaren aldeko apustu argia eginez. 
Eredu soziala, ekonomikoa eta poli-
tikoa aldarazten lagunduko duten udal-
politikak eta erabakigune kolektibo eta 
iraunkorrak eraiki behar ditugu. Eta, 
udalak aipatu ditugunez, merezi du 
erakunde publikoen inplikazioaren eta 
ekimenaren garrantzia azpimarratzea. 
Partaidetza-ekimen erreal batek bi 

subjekturen elkarlana eskatzen du: 

mitzaile moduan ulertzen bada soilik, 
kolapsora doa euskararen kultura. He-
rriaren sorkuntza da gure kulturaren eta 
gurea bezalakoen potentziala. Herrita-
rrek sortzaile, antolatzaile, auto-kudea-
tzaile eta gozatzaile izan behar dute. 

Barne-horizontaltasuna
Taldeen baitan norbanakoaren parte-
hartzea sustatzeak zera dakar: lan 

eta ardurak partekatzea, erabakiak 

praktika demokratiko erreal, era-

ginkor eta justuen bitartez hartzea, 

eta eskubide-berdintasunean oina-

rritzea. Horizontaltasunak izateko mo-
duari eta egitekoari egiten dio errefe-
rentzia. Berdinetik berdinera jokatzea 
denok desberdin izanda, baina jakintza 
eta praktika guztiak maila berera eka-
rriz eta berdin balioetsiz.

Ingurumena
Funtsezko balioa da ekologiarena. In-
gurumenari sortzen dizkiogun kalteez 
jabetzeari, kontzientzia hartzeari eta 
ingurumena zaintzeko ardura hartzeari 
bide eman behar zaie. Horrekin batera, 
gure ingurumen naturala eta kultu-

rala ezagutzea, zaintzea eta lantzea 

ere garrantzitsua da. Ekologiaren kon-
tzientzia funtsezkoa da etorkizun osa-
suntsuago eta gizatiarrago bat egiten 
hasteko bidean. Naturaren ekologia 
bezalaxe, hizkuntzen eta kulturen eko-
logia ere praktikatu behar da, hizkun-
tza eta kultura guztiak maitatuz eta ba-
lioetsiz, bereziki gutxiegitasun mailan 
daudenak; eta horiei laguntzeko gure 
modua euskara erdigunean jartzea 
eta etorkizun bat eskaintzea da, natu-
raren ekologiak animalia eta landare 
gutxituak desagertuko ez badira eta 
indartuko badira horiek babestu beha-
rra dagoela aldarrikatzen duen arrazoi 

“Lan eta ardurak 
partekatzea, erabakiak 
praktika demokratiko 
erreal, eraginkor eta 

justuen bitartez hartzea, eta 
eskubide-berdintasunean 

oinarritzea.”
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Euskal herritarrok badugu hau guztia 

izendatzeko berezko modu bat: au-

zolana. Auzolan tradizional honen 
ezaugarriak zazpira ekar litezke: egitu-
razkoa izatea, auzo guztien parte-har-
tze zuzena ahalbidetzea, erabakigu-
nea herri-batzarra izatea, bizi beharrari 
erantzuteko ezinbesteko izatea, talde-
tasuna sendotzea, herrigintza xede 
izatea eta erritualizatua izatea (plazan 
sokadantzaren bitartez adierazten 
EFOB
��&HJUVSB�mOLP�NPEVBO�JB�JB�HBMU-
zear dagoen parte-hartze sistema bat 
da, haurra eta gaztetxoa bera, bai eta 
biziera bera ere, aldatu direlako; baina 
mMPTPmB� IPSJ� CJ[JSJL� EBHP� HVSF� BSUFBO��
Euskararen berreskurapenaren historia 
da, esate batera, horren froga. Auzola-
OBSFO�mMPTPmB�IPSJ�FHJUVSB[�FUB�IFMCVSV�
berriz gaurkotu liteke, eta horretan da-
biltza kulturgintzako ekimen asko azke-
naldian. Gaurko begiz, sei oinarri jar 
dakizkioke auzolanari: 

t�)FSSJHJOU[B�IFMCVSV�EVFO�FLJNFOB�
izatea (edozein elkarlan ez da auzo-
lan). 
t� +FOEFBSFO� GVOU[JP� TP[JBMB� JOEBS�
tzea.
t�"V[PMBOLJEFU[BU�CVSV�CFMBSSJ�EBCJ-
lena eta ekintza xume batean parte 
hartzen duena, biak aintzat hartzea. 
Erabakiak adostea eta zereginak ba-
natzea. 
t� *LBTLFUB�QSP[FTV� FSBMEBU[BJMF� CBU�
izatea. 
t�)PSSFUBSBLP�FHJUVSB�FUB�MBO�NPEVB�
EFmOJU[FB��IFSSJ�CBU[BS�JSFLJ�FUB�JOLMV-
siboa, eta parte-hartze errealerako 
moduak baliatzea. 

herrigintzako eragileena eta herri-

erakundeena. Eta helburua herrigintza 
indartzeko eta garatzeko espazioen 
sorreran biak eskutik hartuta joatea da. 
Horrek, bistan da, beste paradigma bat 
eskatzen eta proposatzen du: nolabait 
erakunde publikoek ere herrigintza 
izan behar dute, eta herritarrek ere ad-
ministrazioaren parte izan behar dute. 
Azken axioma hori praktikan jartzeare-
kin etorriko dira benetako partaidetza 
eta benetako herrigintza. 
Partaidetza ezin da izan aurrez hartu-

tako erabaki politiko baten legitima-

ziora tresna, ez eta gatazkak ekiditeko 
azken orduko prozedura edota marke-
tin politikorako lanabesa ere. Boronda-
te demokratizatzailea izan behar du, 
lan egiteko moduak aldatu behar ditu, 
eta antolaketa-eredu berri batean oina-
rritu behar du. Horretarako, herritarren 
sektore guztietara hurbildu beharko 
dugu. Aniztasuna eta botere-asimetriak 
kontuan hartuz, komunitatearen beha-
rrizan, interes eta arazoen inguruko 
eztabaida irekiak bermatuz. Ez dugu 
legitimaziorako parte-hartzerik nahi, 
eraldaketaren alde lan egingo duen 
herritarren parte-hartzea baizik. 

“Partaidetza-ekimen erreal 
batek bi subjekturen 
HONDUODQD�HVNDW]HQ�GX��

herrigintzako eragileena eta 
herri-erakundeena.”

“Partaidetza ezin da izan 
aurrez hartutako erabaki 

politiko baten legitimaziora 
tresna.”
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Ludikotasuna
Gure proiektu eta ekimenak ludiko-
tasunean oinarritzen dira. Jolasa da 
bitarteko eta helburu, jolastea, jolaste 
hutsagatik; jakin badakigulako jolasa 
dela ikasteko bide egokiena. Jolasaren 
ezaugarri da sormena, eta sormenaren 
lanketa kolektiboak jakintza egoki eta 
partekatua eraikitzea dakar. Sormena 

Zeharkakotasuna
Euskara, kultura, ongizatea, haurtza-
roa, gazteria, gurasoak, helduak, aisia, 
hezkuntza, natura, herrigintza, femi-
nismoa, saretzea, dinamizatzea... eta 
beste eremu eta kontzeptu batzuk ze-
harkatzen dituen egitasmoa izan nahi 
du, eta, horrenbestez, eremu horietako 
guztietako jendearen topaleku ere bai. 

GURE IZAERA
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teko kide izatea. Gure proiektuak, bere 
eremu jakinean eta izaera konkretuan, 
zirkulu zabalagoekin, komunitate han-
diagoekin eta beste komunitate ba-
tzuekin elkarrizketan ari dira etengabe. 
"[LFO�mOFBO�IFSSJHJOU[B�NPEV�JOUFHSBM�
eta inklusibo bat baita proposatzen 
dena.

Konpromisoa 
Horrenbestez, engaiamendua edo kon-
promisoa giltzarri da, bai taldeko gaine-
rako kide eta eragileekiko konpromisoa, 
bai taldeak adosten eta berradosten 
dituen bide eta proposamenekikoa, bai 
eta prozesu osoarekikoa ere. Horrela 
izan dadin, berdintasunezko aukerak 
eskaini eta ardurak eman behar dira, 
lankidetza eta taldegintza delako xede.

Laborategi-izaera
Proiektuen ezaugarri izango da, hala-
beharrez, hein handi batean laborategi 
izatea. Egitasmo berri eta bakar izan 
behar dutelako, eta berariaz lekuan le-
kuko herri, komunitate edo talderi be-
gira egon behar dutelako. Zapaltzen 
duen lurrari eta jendeari egokitu behar 
zaio; areago, jendeak erabaki behar 
du zer-nolakoa izango den. Horrega-
tik diogu laborategi izan behar dutela, 
egindako urratsek eta hartutako eraba-
ki eta konpromisoek bideratuko dituzte-
lako hurrengo urratsak, eta egitasmoen 
izatea eta diseinua egin ahala zehaz-
tuko delako eta gorputz hartzen joango 
delako. Ez da aurrez diseinatu eta era-
bakitako egitasmo bat goitik beherako 
lantzea. 

Behetik gorako ekimenak
Herri-ekimenetik abiatutako eta herri-
ekimenean oinarritutako egitasmoa 
izan behar du. Modu horizontalean: 

eraikitzailea izango bada, askatasuna 
izan behar du lagun, norberarena eta 
taldearena. Eta, askatasunean jardu-
teko, ezinbestekoak dira elkarrizketa, 
errespetua eta negoziazioa praktikat-
zea, eta hori da arduratsu eta enpatiko 
izaten ikasteko bidea. Garrantzitsua da 
umeei askatasun-espazioak eskain-
tzea, eguneroko bizitza goitik behera 
arauz jositako eremu delako. Jolasa, 
sormena, askatasuna eta ardura lan-
tzeak gozagarritasuna eta asegarrita-
suna ekarri ohi ditu.

Dinamikotasuna
Dinamikotasuna berezko ezaugarria 
da. Izan ere, parte-hartze errealak ja-
kintza guzti-guztiak maila berean onar-
tzea eskatzen du, eta jakintzaren eta 
ekintzaren transmisioa (goitik beherako 
irakaspena) eta sozializazioa (berdi-
netik berdinera) dakar. Elkarri irakatsi 
baino gehiago, elkarrekin ikasten da, 
eta elkarrekin eraikitzen da. Honenbes-
tez, prozesu horiek erabat aldakorrak 
dira, dinamikoak, unean-unean eta tal-
dearen baitan nahiz banakoaren eta 
taldearen beharren arabera aldatzen 
eta eraldatzen doazenak. Dinamismoa 
beharrezko da, ez aldatze hutsagatik, 
baizik eta egin, balioetsi eta hobetzeko 
prest egotea ezinbesteko delako; ho-
rrenbestez, egitasmo irekiak, moldaga-
rriak eta aldiro-aldiro egokituko direnak 
izan behar dira eskuartean. Hobetzeko 
eta justuago izan nahi dugulako gaude 
prest aldatzeko.

6DUHDQ�ODQ�HJLWHD
Sarean lan egitea saretzea da, alegia, 
komunitatea osatzea. Parte-hartze me-
todologiak erabiltzea dakar, parte har-
tzen dugun pertsonak izatetik harago, 
partaide izatera igarotzea. Komunita-
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aktibo izateko aukera irekia emango 
zaie, herriko eragileen esperientzia 
eta gogoa izango baitira egitasmo 
honen bermeetako bat. 
Ez dagoena sortzeko printzipioa: 
herrian ekimen edo programa jakin 
bat ez badago eta batzordeak hala 
deliberatuz gero, berria sortu ahal 
izango da. 
Herrietako bestelako prozesuak kon-
tuan hartzea eta, ahal dela, batera-
garri edo osagarri egitea: herrian 
dauden beste prozesu eta egitas-
moekin –direla kulturalak, direla par-
te-hartzaileak– uztartzeko bokazioa 
izango du printzipioz. Elkarlana nola 
gauza daitekeen ikusiko da, nola 
erabil daitekeen prozesu hau bes-
te egitasmo batzuen onurarako, eta 
alderantziz. Haur eta gaztetxoei zu-
zendua izanagatik, herrigintza-sarea 
egitea delako helburu nagusietako 
bat. Egitasmo honek balio lezake 
bestelako prozesuak praktikara 
ekartzeko edo zenbait prozesuren 
arteko loturak praxira ekartzeko ere. 

parte-hartzea taldeen bitartez bide-
ratuta eta lan-banaketa eta erabakiak 
hartzea praktika demokratikoetan eta 
berdintasunezkoetan oinarrituta, egi-
tasmoak eraikitzen joan beharko du. 

Ekimenen autonomia
Egitasmoak lekuan lekukoak izango 
dira, gogo, indar, behar, funtzio eta ba-
liabideen arabera. 
Beste ekimenekiko koordinazioa: aldi 
berean, tokiko beste ekimenekin koor-
dinatu beharko dira, eta denak bate-
ratzeko guneak eta praktikak sortzeko 
aukera eman beharko da. Saretzeko 
bokazioa izango dute, beraz. Horren 
baitan, hiru ezaugarri hartu behar dira 
kontuan: 

Dagoena ez ordezkatzeko printzi-
pioa: herrietan dagoen dinamikarik, 
ekimenik, talderik edo programarik 
ez da ordezkatuko. Ez da berririk 
sortuko. Herrian dauden baliabi-
deak, giza taldeak, egitasmoak, eki-
menak, programak eta bestelakoak 
errespetatuko dira; eta egitasmoan 
sartzeko gonbita eginda, eragile 
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Haurren aisialdi parte-hartzailea,
euskalduna, hezitzailea eta herritarra
garatzen

Nola sustatu haurren parte-hartzea 
ikuspegi feministatik

Nola egin ludoteka parte-hartzailea

Nola egin udaleku parte-hartzailea

Parkeak bizitzeko modu berriak

Haurren aisialdi parte-hartzailea, euskalduna, 
hezitzailea eta herritarra garatzen
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