Nerabeak, mugikortasuna eta espazio publikoa
Hezitzaile eta begiraleentzako gida praktikoa

2

Argitaratzailea:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua
Lanaren zuzendaritza teknikoa:
Edorta Bergua eta Xabier Ximenez (Gipuzkoako Foru Aldundia)
Erredakzioa:
Marta Román (gea21 SL)
Laguntzaileak:
Pablo Llobera eta Carlos Poblete (Cíclope)
Maketazioa:
Montse Bulbena
Irudiak:
Nuria Román
Itzulpena:
Luis Mari Larrañaga (Tisa Itzulpenak)
Lege-gordailua: SS-1415-2015

3

Indizea
Aurkezpena .................................................................

5

Sarrera .........................................................................

7

1. atala. Nor naiz? Non nago? .................................... 13
Abiapuntuko testuingurua .............................................. 13
Aprobetxa ditzakegun aukerak eta uneak ....................... 16
Gara daitezkeen esku-hartzeak ...................................... 17
Praktika onak ................................................................. 23

2. atala. Espazioaren konkista ................................

25

Abiapuntuko testuingurua .............................................. 25
Aprobetxa ditzakegun aukerak eta uneak......................... 28
Gara daitezkeen esku-hartzeak ...................................... 29
Praktika onak ................................................................. 36

3. atala. Mugikortasunaren abentura........................ 37
Abiapuntuko testuingurua .............................................. 37
Aprobetxa ditzakegun aukerak eta uneak ....................... 40
Gara daitezkeen esku-hartzeak ...................................... 41
Praktika onak ................................................................. 47

4.atala. Arriskuak hartuz segurtasuna eraikitzea..... 51
Abiapuntuko testuingurua .............................................. 51
Aprobetxa ditzakegun aukerak eta uneak ....................... 55
Gara daitezkeen esku-hartzeak ...................................... 56
Praktika onak ................................................................. 60

5. atala. Gizartean mugitzea ...................................

61

Abiapuntuko testuingurua .............................................. 61
Aprobetxa ditzakegun aukerak eta uneak ....................... 64
Gara daitezkeen esku-hartzeak ...................................... 65
Praktika onak ................................................................. 68
Bibliografia .................................................................... 72

4

5

Aurkezpena

Gipuzkoako Bizikletaren Estrategia 2014-2022 gure lurraldean bizikletaren erabilera normaltzera eta txirrindulari kopurua nabarmen handiagotzera zuzendutako programa sorta zabal batez osatuta dago.
Helburu horiek lortzeko, ezinbestekoa da biztanleriaren balio eta ohituretan aldaketa sustatzea, eta
eginkizun horretan arreta berezia eskaini behar zaie nerabeei. Ildo horretatik, garrantzitsu deritzot nerabe eta gazteen artean mugikortasun iraunkorra sustatzeari eta normaltzeari. Izan ere, bizitzako etapa
horretan hasten dira autonomoagoak izaten, etorkizuneko bizitzan funtsezkoak izango zaizkien mugikortasun ohitura batzuk barneratzearekin batera.
Eta helburu hori gogoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatu nahi duen jardueretako bat gomendio-gida bat prestatzea da, gazteei zuzendutako sustapen programek beren edukietan kontuan hartu eta jaso
dezaten bizikleta bidezko mugikortasun iraunkorra. Material praktiko, atsegin eta interesgarria egitea
da gure asmoa, nerabeei zuzendutako zerbitzuetan, gazteen arretarako programetan edota horiekin lan
egiten duten elkarteetan lanean ari diren pertsonei zuzendua.
Erredakzio lana Gaztematikatik, hots, Gipuzkoako Haur eta Gazteen Sustapenerako Sistematik
susta-tzen eta toki zerbitzuetatik nerabeentzat bultzatzen diren lan-ildo eta planteamendu pedagogikoekin bat etorriz egin da.
Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Garraio Zerbitzuak eta Haur, Nerabe eta
Gazteen Sustapeneko Zerbitzuak elkarrekin egin dute lan, eta esparru honetan bildutako esperientziaren ekarpena egin dute, gainera, hainbat gizarte-eragilek.
Orain aurkezten dudan gidaren erredakzioaren ardura Marta Román Rivas andrearena izan da (Grupo de
Estudios y Alternativas gea21). Geografo eta aholkularia da, eta dagoeneko oso bide luzea egin du mugikortasuna haurrekin eta nerabeekin lotzen duten azterlanen arloan.
Espero dut argitalpen hau interesgarri eta erabilgarria izatea nerabe eta gazteekin bizi eta lan egiten
duten pertsona guztientzat, bai hezitzaile, aisialdiko monitore, gazte-elkarteetako boluntarioentzat,
bai bizitzako etapa horretan laguntzen dien edozein pertsonarentzat. Era berean, orriotan jasotako
gogoeta eta aholkuek gazte eta nerabeen hazkuntza eta garapenean laguntzea nahi dut, dagokien
espazioaren gaineko ikuspegi kritiko eta konstruktiboa eraikitzen eta gazte eta nerabeak erabat gizarteratzen laguntzea alegia.
Donostia, 2015 eko azaroa
Marisol Garmendia Beloqui
Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako foru diputatua
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Sarrera

Mugikortasuna, pertsonaren eraikuntzarako
eta gizartea aldatzeko tresna
Nerabezaroko mugikortasunaren gaiari ekitea oso kontu interesgarria da. Gazte gehienak nerabezaroan hasten dira espazioak konkistatzen, famili ingurunetik irteten, eta eskola garaian egin ohi dituzten
baino joan-etorri luzeagoak egin behar izaten dituzte jada. Bigarren
hezkuntzako ikastetxeek lehen hezkuntzakoek baino eremu zabalagoak hartzen dituzte eta, beraz, ohikoa da 12 urtetik gorako ikasleek
egunero bide luzeagoan ibili behar izatea.
Mugikortasun aktiboa sustatzeak abantaila itzelak dauzka gazteentzat
berentzat: aukera ematen die ondasun eta zerbitzuetara modu autonomo batean iristeko; ariketa fisikoa egiten dute, beren egunerokoan
txertatzen baita hori; eta sedentarismoari, obesitateari eta aktibitaterik gabeko bizimoduari lotutako gaitzei aurrea hartzeko modua da.
Gainera, jarduera fisikoak lagundu egiten du bai oreka emozionala
izaten bai kontzentratzeko gaitasun handiagoa lortzen.
Aldi berean, motor bidezko joan-etorriak murrizteak onurak Dakartza
berekin, hala maila sozialean oro har nola ingurumenarentzat, murriztu egiten direlako hainbat arazo globali, besteak beste klima aldaketari, lotuta dauden erregai fosilen kontsumoa, kutsadura eta
CO2ren emisioak.
Inguru hurbilera begira, bidaia motordunak saihesteak arindu egiten
ditu bideetako ibilgailu metaketak, kaleetako zaratarekin eta arriskuarekin batera, eta hiri inguru atseginago eta osasungarriagoak
sortzen laguntzen du halaber.
Nerabezaroa dugu, era berean, etorkizunean iraungo duten mugikortasun ereduak finkatzen diren garaia; hegan egin nahi dugu,
gogo biziz, eta oso erraza da askatasun desiratu horretarako bidea
motorra edo automobila direla pentsatzea. Horregatik oso garrantzitsua da mugikortasun iraunkorra bultzatzea, normalizatzea eta
nerabe eta gazteei hurbiltzea. Izan ere, adin horretan oinez edo pedalei eraginez gozatu ez duena nekez ibiliko da oinez edo bizikletaz
heldutasunera iristen denean.
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Nerabezaroa: espazioak igarotzeko unea
Nerabezaroak, funtsezko trantsizio unea izaki, oso lotura estua du
espazioekin. Garai honetan borroka bat sortzen da, alde batean baitago familiaren kontrolpetik eta babespetik irteteko desira, eta bestean nortasun propio bat garatuz helduen espazioan sartzeko desira,
neurri batean beldurra ere badena bera.
Duela hamarkada gutxi, kanpo mundurako irteera hori pixkanaka
egiten zen, haurrek autonomia handiagoa zutelako eta modu askeago batez gozatzen zutelako beren ingurune hurbilean murgiltzeko eta esploratzeko gaitasuna. Gaur egun aldaketa hori modu batbateko eta tupustekoago batez gertatzen da. Nerabe asko eskutik
helduta joatetik motozikleta bat eramatera igarotzen dira, ia-ia bere
ingurune hurbila ezagutzeko tarteko etaparik igarotzeke eta oinarrizko trebetasun espazialik garatzeke.
Gizartearentzat oro har ere, gazteak espazio publikoan agertzea mehatxu eta nahasmendutzat ikusten da. Azken hamarkadetan zehar
urbanismoak oso ahalegin handia egin du funtzioak eta erabilerak
bereizteko, baina gizarteak ez du lortzen bere gazteak kokatzen; eta gazte horiek bilatzen dutena esploratzea da, ezagutzea, interpelatzea
eta espazio berriak konkistatzea, bai gizarteak gorde dizkien espazio apurrak bai beste batzuentzat pentsatu edo aurreikusiak.
Helduen eta gazteen arteko gatazka ez da kontu berria historian,
ezen helduen kontserbadurismoaren eta gazteenek aldaketarako
duten gogoaren arteko tirabirak belaunaldiz belaunaldi errepikatu
dira denboran zehar. Agian baina, oraingo unearen eta beste une historiko batzuen arteko aldea zera izango dugu, gazteak gutxiengoa
izaten hasi direla, pertsona helduen aurrean. Izan ere XX. mendearen amaiera aldeaz geroztik Euskadin gehiago dira 65 urtetik gorako
pertsonak (biztanleriaren % 20,2) 16 urtetik beherakoak baino (%
17,8), eta hori zeharo gauza berria da erregistro historikoetan. Kopuruz gutxiago izate horrek ondorio garrantzitsuak dakartza: ikusgarritasun sozial txikiagoa, helduen munduarekin negoziatzeko ahalmen txikiagoa, eta aldaketa sustatzeko aukera urriagoak halaber.
Beste garai historiko batzuekiko bigarren aldea dugu nerabeak, gaur
egun, oso autonomia esperientzia gutxi bereganatuta sartzen direla
bizitzako etapa berrian. Kasu askotan, ia-ia bere buruaren zaintzaren
gaineko erantzukizun egunerokorik landu gabe espazio publikoan
sartzen diren nerabeak ikus ditzakegu, aurrez oso mugimendu askatasun gutxi landu dutenak alegia. Haur asko, bigarren hezkuntzan
hasten direnean, eskolara lehendik inoiz bakarrik joan gabeak dira,
aurrez inoiz errekadurik egin gabeak edo etxe inguruan helduen
zaintzarik gabeko jolasean aritzeko aukera izan gabeak.
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Jakinduria espazial hori gabe, nerabezarora iriste horrek antzina
baino askoz karga handiagoa dauka zeren eta, askorentzat, horretan hasten baita eteten familiaren kontrolari estu-estu loturik
mantentzen zituen zilborrestea. Eta asko eta askori harreman horrek
ez die utzi bere buruaren zaintzaren gaineko trebetasunak garatzen,
nahiz erantzukizun hori izateko eta garatzeko beharrezko gaitasun
fisiko eta psikikoak izan.

Belaunaldien arteko harremanetarako modu berriak
Nerabeek egungo gizartean duten eginkizuna kokatu ahal izateko,
haziera “pribatizatuaren” modu berriak hartu behar dira kontuan.
Orain, familia nuklearrak bere gain hartzen du eginkizun itzel horren
pisu guztia, duela ez denbora askoko eredu komunitarioagoen aurrean, horietan ingurune sozialak askoz eginkizun garrantzitsuagoa
baitzeukan.
Laguntza-ehun hurbilik ezean, amatasun eta aitatasun intentsiboko
eredu berriak orokortu dira, haurren zaintza gehiegizko babesarekin eta kontrolarekin lotzen dituzten ereduak zehazki. Bana-banako
haziera modu berriek erreferentzia heldu gutxi sortzen dute famili
gunetik at. Jakintza-, arreta- eta laguntza-harreman falta horrek,
lehenago auzo-bilbeak hartzen baitzituen horiek bere gain, beldur
eta mesfidantza dosiak eragin ditzake, erraz gainera, “bestea” ez
ezagutze horrengatik.
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Haziera denean kontua, mesfidantzak kalteko funtzionamendua izaten du bi norabidetan: alde batetik, arrotz eta ezezagunekiko mesfidantza baita, horiek mehatxu posibletzat ikusten baitira, era lauso
batean, eta horretatik gehiegizko babesa areagotzea dator. Bestetik, haurrek eguneroko erronkei aurre egiteko dituzten gaitasunak
gutxiestera egiten du mesfidantzak, eta horrela berriro aktibatzen
dira bai kontrol mekanismoak bai autonomia murriztea.
Gurasoen eta seme-alaben arteko harreman bizi hori ez da bat-batean eteten nerabezaroan, baina egia da etapa horretan familiaren
eraginak pisua galtzen duela kanpoko beste eragin batzuekin alderatuta. Dena den, gero eta sarriago ikusten dira mendekotasunez eta
autonomia faltaz osatutako harremanak adin aurreratuetan, nerabezarotik haratago alegia.
Gizartea oro har eta botere publikoak inplikatuta daude helduen eta nerabeen arteko harreman joko berri horretan. Alde batetik, laguntzako
sare informalak ahultzen ari direla eta, administrazio publikoak zuzenean geratzen dira eginkizun horretan inplikatuta, eta nerabe eta
gazteen zaintza bere gain hartzen ari dira, zerbitzu publiko berritzat.
Adinekoei, gazteei edo desgaitasuna duten pertsonei eskaintzen
zaien arretaren profesionalizazioak argiak eta itzalak ditu, beti, zeren eta zerbitzu zaindu eta oso kalitate onekoak eskaintzearekin batera beharrezko arreta ematera begira, gizarte zibila atzera ari baita
egiten, herritarren eginkizuntzat bete izan duen hezte eta zaintze
lan horri itzuri egiten baitio. Orain gutxiago dira altruismoaren bidetik
arreta eta zaintza behar dutenen kosmologiaren parte bihurtzen diren
pertsonak, ulertzen baita familiatik kanpo profesionalek eta administrazio publikoek hartu behar dutela bere gain lantegi ez makal hori.
Zainketaren arloan gertatzen ari den abandonu sozial horren aurrean,
gehiegizko babesa baliozko formula gisa finkatu da, gure ume-edo
hain preziatu horiei “ezer ez dakien gerta”. Haur eta gazteekin lan
egiten dutenek ongi asko ezagutzen dute arrisku egoera oro saihesteko gainditu behar duten gizarte presioaren zenbaterainokoa. Haurrak edo gazteak beren ardurapean dituzten pertsonek onartu behar
duten erantzukizun handia dela eta, gero eta ohikoagoa da bizitzako
etapa horretan lehen ohikoak ziren jarduerak bazterrean lagatzea,
esaterako zuhaitz batera igotzea, errekan bainatzea, bizikletan
ibiltzea edo eskalatzea...
Horrela jarduera mugatuak ari dira nagusitzen, jarduera kontrolatuak,
espazio itxietan zertzekoak, espazio irekietan esperimentatzeko eta
esploratzeko aukera eman beharrean. Eta bide horretan haurrak
eta gazteak aukera galtzen ari dira, pertsonarentzat aberasgarriak diren eta pertsonari hazten laguntzen dioten esperientziak

11
zuzenean bizi izateko. Begirale, hezitzaile edo boluntarioek, haien
autonomiaren berezko aliatuak baitira, ez dute kontu erraza, eta loturik sentitzen dira, hainbat arrisku hartzeko aukera eragozten dien
segurtasunaren kontzepzio horren aurrean.

Bidaia honetan aldean eramateko koadernoa
Koaderno honek gogoeta bat egin nahi du, ozenki, aldaketa sozialeko prozesuen gainean, ze prozesu horiek hainbatetan ageri dira, hala
nola belaunaldien arteko harreman moduetan, espazioak erabiltzeko eta horiez jabetzeko moduetan, eta mugikortasunaren moduetan. Eta, hurrena, tentsio batean jartzen du bereziki arreta, horren
sorburuak baitira, batetik, nerabeek nahi duten eta hazteko behar
duten autonomia eta askatasuna, eta bestetik heldu arduratsuen
ezinbesteko ezaugarritzat dugun kontrol eta babes beharra.
Liburuak tresna izan nahi du, espazio komunen konkista horretan
laguntzeko, espazio sozialean birkokatzeko ahalegin horretan gazteen garapena bultzatzeko. Sinbolikoaren eta materialaren arteko
simetria dela eta, kontua da espazio fisiko bat erreklamatzea, gazteei lekua eman diezaien eta barnean har ditzan; eta, aldi berean, belaunaldien arteko harreman modu berriak esperimentatzea, horrek
berekin dakarren arren gatazka igarotzea eta gatazkan bizi izatea.
Liburu hau ez da gazteekin garatzeko jarduera programa bat, ez da
garatu beharreko plan espezifiko bat eskatzen duen gida itxi bat, baizik eta laguntzako koaderno bat, espazio publikoan sartzeko une liluragarri eta konplexuan gazteei lagundu nahi dietenentzat.
Liburua aukera gisa idatzi da, eta ahalegina egin da bertan plantea
tzen diren une eta egoeretan mugikortasuna eta espazioari lotutako
beste kontu batzuk tresna izan daitezen nerabeek gizartean duten
eginkizunari, nerabeen autonomiari eta herritartasuna baliatzeko
moduei buruz eztabaidatzeko eta gogoeta bat garatzeko.
Beraz, aukera gisa planteatu da gazteekin dauden, bizi diren eta lan
egiten duten pertsonentzat, horien artean izan baitaitezke, esaterako, kaleko hezitzaileak, aisialdiko begiraleak, gaztelekuetako arduradunak, gazte erakundeetako boluntarioak edo bizitzako etapa
honetan nerabeei lagundu nahi dien beste edozein.
Gida honek, era berean, lagundu egin nahi du gazteek espazio komunaren gaineko ikuspegi kritiko eta, aldi berean, konstruktiboa gara
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dezaten. Gaur egun gazteek dituzten kokatze edo desorientazio arazoetako askoren atzean ez dago hainbeste haien errebeldia edo kontrolik eza -hedabideek behin eta berriro hori errepikatu arren-, baizik
eta, hain zuzen ere, gazteentzako leku egokirik ez izatea benetan,
beren jarduerak gara ditzaten, segurtasun eta askatasunez mugitu
ahal izan daitezen, edo elkarrekiko zein beste pertsona batzuekiko
harremanak izan ditzaten.
Ildo horretatik, argitalpenak ekarpena egin nahi du, bizitzako etapa
honen inguruan eztabaida bat eragitearren espazio komunak sortzeko eta banatzeko moduari, horien diseinu eta eraikuntzan nagusi diren balioei, eta erabilera modu onartu, toleratu edo galaraziei buruz.
Agiria bost ataletan egituratu da. Horietako bakoitzean sarrera bat
dago, kapituluko gai nagusia testuinguruan kokatzeko, eta ondoren
une edo egoera batzuk planteatzen dira, gazteekiko eguneroko lanean jorratzeko gaiak izan baitaitezke. Kapitulu egituraren hurrengo
atalean, jarduera multzo bat gauzatzeko proposamena eta jarduera horiek garatzeko moduari buruzko azalpen metodologikoak jaso
dira, eta kapituluak amaitzeko, praktika on batzuen deskripzioak eta
ikertzen segitzeko erreferentziak ematen dira.
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1.

atala

Nor naiz? Non nago?
1. Abiapuntuko testuingurua
Banaiz norbait, leku bat hartzen dudalako
Hizkuntza batzuetan, ingelesez esaterako, aditz bakarra dago izatea
eta egotea adierazteko. Horrek erakusten du hitz horiek mami bera
partekatzen dutela neurri batean, eta “izatea” ari garenean aipatzen,
inplizituki ari garela, era berean, espazioko -sinboliko edo errealekoposizio batez edo leku batez hitz egiten.
Nerabezaroan zehar, okupatzeko leku berri bat bilatzea balitz bezala ikus dezakegu, halaber, identitatea bilatzea. Familiaren babesetik irtetea, esparru horretara lotzen gaituen larruazala aldatzea eta
norbera izaten hastea ez da lantegi samurra. Eten horrek, izan ere,
eskatzen du distantzia eta tartea sortzea, eta zentzuren batean,
galtzea, pertsona bakoitzak bere burua deskubritu eta berraurkitu ahal
izan dezan.
Bereizte hori zertzeko eta famili harremanekiko tartea eragiteko
modu asko daude: etxean denbora gutxiago igarotzea, edo etxean
geratzea baina logelan gordeta; isilik egotea edo zarata handia egitea musika burrunbatsuz; kode ulertezinak erabiltzea edo helduen
mundutik kanpo dauden komunikazio sistema berriak erabiltzea.
Dena da baliozko, zubiak lehertu eta mundu propio batean lekua
hartzeko.
Identitate propioaren eraikuntzak behar duen askatasun eta autonomia maila handiago hori entseatzeko eta lantzeko eszenatokia kalea
da. Eginkizun hori gauzatu ahal izateko beharrezko osagai guztiak
dauzka espazio publikoak. Hasteko, gure berdinekin askatasunez eta
familiaren kontroletik at elkartzeko lekua da. Era berean, “besteekin”, beste desberdin batzuekin aurrez aurre egoteko esparrua da,
eta horrela, ukapenaren bidetik, jakingo dugu nor ez garen edo nor
ez dugun izan nahi.
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Genero identitate bat
Aldaketak sekula ez dira errazak izaten, are gutxiago dena eraldatzen
denean. Gorputzak berak protagonismoa bereganatzen du, sexualitatearen ernetzeak markatutako eraldaketa sendo, bizkor eta
ikusgarriengatik. Bizitzako beste maila batzuetan gertatzen diren
aldaketak fisikoan ere ageri dira, ahotsaren aldaketaz, aurpegiko
granoez, garaieraz edo gorputzak hartzen dituen forma kurbo edo
zuzenez, eta horrek guztiak nor bere buruarekin, besteekin eta inguruarekin erlazionatzeko beste modu bat eragiten du.
Haurtzaroaren hastapenetik beretik haurrengan finkatzen badoa
ere genero identitatea, nerabezaroan gauzatzen dira, indar guztiz,
maskulinotasun eta femeninotasun ereduak. Espazioak erabiltzeko
modua, espazioez jabetzeko era edo espazioetan zehar mugitzeko
manera, horiek guztiak ere eredu ikasien eszenaratze horren parte
dira, eta eredu horiek, horrela, aldeak jartzen eta ezartzen dituzte
sexuen artean. Mutila edo neska izatea espazio publikoetan modu jakin batean sartzea eta espazio horiek modu jakin batean okupatzea
da: mutilak erdian kokatzen dira, eta neskak bazterretan.
Eredu hori sozializazio espazio gehienetan errepikatzen da, eskolan
edo joko espazioetan esaterako. Ohiko irudia da kirol jokalekuetan
mutilak baloiarekin jolasean ikustea, neskak bazterrean direla, begira eta hizketan. Mutilek presentzia fisiko sendoa bereganatzen dute
leku komunetan, eta horrek kontrastea egiten du nesken portaera
geldiago edo patxadatsuagoarekin. Badira, noski, salbuespenak eta
beste harreman mota batzuk garatzen diren testuinguruak, baina espazioa eta arreta banatzeko modu horrek topikoa izaten segitzen du.
Haur autonomiari eta lehen nerabezaroari buruzko nazioarteko azterlan batek erakusten duenez, aisialdian zehar mutilek, neskekin
alderatuta, jarduera gehiago zertzen dituzte aire librean eta espazio
irekietan, esaterako ibiltzea, bizikletaz ibiltzea, parkera joatea edo
iluntzean lagunekin egotea .
Generoaren arabera banatzen den espazioetako presentzia eta espazioen jabetze desberdin hori gauza garrantzitsuetan ere ikusten da,
ariketa fisikoaren praktikan esaterako. Nerabezaroko lehen etapan -12
eta 16 urte bitartekoan- mutilen artean hirutik bi aktiboak dira; nesken kasuan, hirutik bat da aktiboa. Jarduera fisiko eta kirol praktikaren
maila horrek nabarmen egiten du behera, sexu bien kasuan, 17 urtetik aurrera, hain zuzen institutuko garaiaren amaierarekin bat eginez.
Baina nabarmentzekoa honako haudugu, nesken artean hirutik ia-ia bi
“ez aktiboak” direla adin horretatik aurrera -ez dira bizimodu osasungarria izateko gomendatzen den gutxieneko ariketa mailara iristen-,
eta mutilen artean, aldiz, hirutik bat dagoela egoera horretan.

1
Shaw, B.; Bicket, M.; Elliott, B.;
Fagan-Watson, B.; Mocca, E.; Hillman, M.
(2015): Children’s Independent Mobility: an international comparison and recommendations
for action. PSI, Policy Studies Institute.
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Nerabezaroa da neskak gorputz femeninoa edukitzeak markatutako
sozializazio arauak barneratzen hasten diren unea. Kirola baztertzea,
bizikletan ibiltzeari uztea, edo portaera arau sedentarioago edo zuhurtziagozkoak bereganatzea dira genero identitateari lotutako prozesu horren adierazpenetako batzuk.
Eredu berrietaranzko aldaketa ez da erraza, testuinguruak segitzen
duelako eremuetako bakoitza ongi markatzen eta bereizten. Horrela, joko eta kiroletako asko eta asko sexudun mantentzen dira, kirol
horietan ari direnek definitzen dituztelako. Eskoletako jokalekuak,
kirol pistak edo plazetako pilotalekuak zuzen-zuzenean lotzen dira
pilota lehiaketa eta joko maskulinoekin. Horrela, neskak arrotz sentitzen dira, ez dira gonbidatuta sentitzen joko horietan parte hartzeko edo arrotz gertatzen zaizkien arau batzuek markatutako espazio
horiek okupatzeko.
Sare sozialetan eta komunikabideetan kirol maskulinoen protagonismoa dela eta, ereduak aurkitzeko aukera gutxiago dute neskek.
Kirol femeninoa eskaintzen duen espazio fisiko eta mediatikorik
ezak, nesken behar eta interesei egokituagoko praktika eta jokoak
gutxiesteak, eta emakume fisikoki aktiboen erreferentzia urriagoek
lagundu diezagukete ulertzen neskak zergatik esertzen diren jokaleku bazterretan, edo zergatik erabiltzen duten gutxiago bizikleta.
Horregatik, funtsezkoa da espazio komunez jabetzeko moduari eta
espazio horietan mugitzeko erari dagokienez genero rolak zalantzan
jartzen dituzten aukerak planteatzea. Eta funtsezkoa da neskek bere
gorputzaz eta jarduera fisikoak berekin dakartzan onura guztiez,
hala nola indar, energia edo ongizate fisiko eta emozionalez, disfrutatu ahal izatea. Joko berriak eta erlaziorako formula berriak planteatu behar dira, neskek bazterrean egoteari utz diezaioten eta jokoan
eroso eta ahaldundurik senti daitezen.
Jarduera, generoa eta nerabezaroa
70
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Iturria: Eskolaumeen kirol ohiturak Espainian (2010)
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2. Aprobetxa ditzakegun aukerak eta uneak

Nola jartzen gara? Nola okupatzen dugu espazioa?

Gogoeta interesgarria egin daiteke biltzeko espazioa bera erabiltzeko
moduaren inguruan: non eta nola jartzen diren, nola banatzen den
ping-pong mahaiaren edo futbol-mahaiaren erabilera, esaterako,
edo nola mugitzen diren espazio horretan zehar.
Gogoeta bera egin daiteke hurbileko espazio publiko edo kirol
espazio batean joko bat antolatu ondoren. Jarduera zehatz batetik
abiatuta, gogoeta ariketa hori eragin daiteke, aztergai ditugula
bai mutilak eta neskak kokatzeko modua bai kokapen hori harturik
sentitzen dutena, eta beste formula eta aukera batzuk plantea
daitezke.

Zer egin duzue asteburuan?

Igarotako asteburuaz hitz egiteko solasaldi batean, mutilek eta
neskek egindako ariketa fisikoaren gaiari hel diezaiokegu. Horrek
bidea eman dezake, halaber, aisialdian zehar zer egiten duten
jakiteko, edota zer lekutara eta nola joaten diren eta kirol praktikarik
zertzen duten edo ohitura aktiborik duten.
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3. Gara daitezkeen esku-hartzeak
Joko berrien sorrera
Jarduera honen helburua da sormena abian jartzea, neskek eta mutilek elkarrekin parte hartuko duten jokoak asmatzeko. Lehiaketa
formatuan antola daiteke, talde bakoitzak joko bat asmatu, arauak
prestatu, jokoaren deskripzioa egin eta, azkenean, hori guztia
erakustearren praktikara eraman dezan. Kontua da aisialdi aktiborako aukera berriak sortzea “femenino” edo “maskulino” jotako kirol
edo jokoetara jo beharrean, eta denen artean jarduera bat garatzea,
horretan bien, nesken eta mutilen, trebetasunak balioestearren.

1. pausoa

Talde mistoak eratzea

Mutil eta neska talde misto txikiak sortu behar dira, 4 edo 5 pertsonakoak. Talde bakoitzak joko bat asmatu beharko du.

2. pausoa

Abiapuntuko baldintzak

Begiraleak azalduko die garatuko duten jokoak baldintza batzuk
bete behar dituela. Une horretan garrantzitsu irizten zaien eskakizunak ezarri ahal izango dira, tokian tokikoak.
Proposamen hau egin aurretik bada erabaki beharreko gauza bat:
jarduera luzea izatea -hainbat saiotako lana izan daiteke- edo egunean bertan hasi eta amaitzea nahi dugun. Bigarren kasuan, ohar
egin behar da tokian bertan dagoenarekin egin beharko dela jokoa.
Jokoa garatuko den erreferentziako espazioa oso gai garrantzitsua
da. Jarduera hori espazio komunez -kale edo plazaz- edo jada badiren kirol espazioez, esaterako jokaleku edo pilotalekuez, jabetzeko
modutzat plantea dezakegu.
Oinarrizko bi baldintza aipatuko ditugu:
Talde mistoek, mutil eta neskek osatuek, parte hartzeko
jokoa izan behar du.
Joko aktiboa izan behar du, gorputza mugitzea eskatzen duen
jokoa; mahai joko batek ez du balio.
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3. pausoa

Ideia garatzea

Taldeak egin ondoren, eta bete behar diren baldintzak ezagututa
jada, talde bakoitzak bere jokoa garatu beharko du. Orain sormenaren unea da, eta joko berri bat asmatzeko lanari ekin diezaiokete.
Ideia badutenean, ondoren datorren fitxa eman dakieke, edo antzeko bat, besteei azaldu beharreko kontu guztiak plantea ditzaten eta
jokoaren funtzionamendua proba dezaten. Fitxa hori papelografo
edo paper jarraitu handi batean egitea da onena, gero lagundu egingo die eta beste taldeei aurkezteko.

Joko berri bat jaiotzear!
Jokoaren izena
Zertan datza? Jokoaren helburua eta oinarrizko arauak azaldu.

Zenbat jokalari behar dira?

Jokalari guztiek eginkizun bera dute edo
paper desberdinak banatzen dira?

Zenbat iraun dezake?

Zer espaziotan garatuko da, eta nola banatu behar da espazio hori? Behar izanez
gero, marraztu jokoak behar duen espazioa.
Jokoak material edo ekipamendurik behar
al du?
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4. pausoa

Ideia azaltzea

Talde bakoitzak besteei azalduko die bere jokoa zertan datzan, eta
saiatuko da besteak jokoaren abantailez konbentzitzen. Azalpen
erakargarri eta sendoa egin behar da.

5. pausoa

Proposamenei botoak ematea edo jokoak probatzea

Talde kopuruaren eta proposamenak praktikara eramateko erraztasun edo zailtasunaren arabera, botazio bat egin daiteke aurrez, hain
zuzen bakar-bakarrik interes handiena pizten dutenak garatzeko.
Botazioa egiteko, gazte bakoitzak hiru boto edukiko ditu (kolorezko
gometxak izan daitezke, edo pegatinak), eta nahi duen bezala erabili ahal izango ditu, norberaren proposamenari botorik eman gabe
noski.
Jokoak sinpleak badira eta proposamen gutxi badago, denak proba
daitezke.

6. pausoa

Jokoa prestatzea

Konplexuagoen kasuan, jarduera izan daiteke jokoa abian jartzeko
behar diren materialak prestatzea. Taldeka mantentzeko jarduera
bat izan daiteke (bakoitzak berea garatzen du), edo jarduera kolektiboa izan daiteke, boto gehien jaso dituena garatzeko. Materialak
prestatzeko lana hainbat egunetan zehar garatzeko jarduera izan
daiteke.

7. pausoa

Ekin jokoari!

Joko berri bat probatzeak fintzen joatea eta arauak zehatzago
definitzen joatea eskatuko du. Kontua da mutilek eta neskek ongi
pasatzea, espazioa elkarrekin okupatzen dutela eta horretan elkarrekin mugitzen direla.
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Bizikleta tuneatzea
Identitatea janzkeran agertzen da, aukeratzen ditugun objektuetan, eta horiek erabiltzeko moduan. Bizikletak tuneatzeko prozesua
bizikleta pertsonalizatzeko mekanismoa izan daiteke, eta kasuan
kasuko bizikleta norberaren bizikleta bihurtzeko.

1. pausoa

Tuneatze lanerako materialak aukeratzea eta eskuratzea

Hainbat sistema daude bizikleta pertsonalizatzeko, batzuk aldi baterako dira, eta iraunkorrak beste batzuk. Agian jarri eta kentzeko bitartekoak erabil ditzakegu jarduera hori abiatzeko, eta interes handia
pizten badu, orduan planteatu neskek eta mutilek bitarteko horiek
iraunkor bihurtzeko aukera.
Lanerako materialak eskuratu eta jarri beharko dira. Hiru bide posible
azalduko ditugu, askoz gehiago badiren arren:
Urez garbitzen diren errotulagailuak. Badira metalaren gai
nean margotzen duten eta denbora luzez irauten duten errotulagailuak, aldi berean urez erraz ezabatzen direnak. Material
bikaina da ariketa bizkor bat egiteko.
Kolorezko zintak. Zintak erabiliz gauza zoragarriak egin daitezke, bai bizikletaren koadroan txirikordatuta bai erradioetan
bilbatuta.
Artileak eta kakorratz-lanak. Hau ez da egun bateko jarduera, kontua da lohi-babesa, eskulekua edo zela kakorratz-lanez
estaltzeko lanak egitea. Eta ez du soilik bizikleta garraiobide
gisa hartzeko eta hura pertsonalizatzeko balio; are gehiago,
belaunaldien arteko lana ere izan daiteke, kakorratz-lana nola
egiten den erakusteko prest dagoen adineko pertsonaren batekin egin baitaiteke. Ondoko lotura honetan ikus daitezke
aipatu materialek ematen dituzten aukera ezin ugariagoak.
Laguntza bila dezakezu Googlen. Adib.: Kakorratz-lanez
egindako zela-zorroen argazkiak.

2. pausoa

Bizikletak tuneatzea

Nerabeek bere bizikletak ekarri behar dituzten eguna edo egunak
adostu behar dira.
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3. pausoa

Bizikleta erakusketa eta agian lehiaketa

Gaztelekuan bertan edo udalaren beste lokalen batean plantea daiteke egindako lanaren erakusketa bat egitea.
Nahi izanez gero, lehiaketa bat antola daiteke, eta hainbat sari-edo
eman. Eta “onenari” erabateko saria eman beharrean, proposatzen
dugu hainbat alderdi baloratzea, hala nola:
Proposamenik irudimentsuena,
tuneatu landuena edo
bizikletarik enrollatuena

Eredu aktiboen bila
Jarduera honetan kontua da erreferenteak eta ereduak bilatzea, sexu
bientzat, baina batez ere neskentzat, beharrezkoak diren bizimodu
aktiboko formak “bistaratzen” lagundu dezaten.
Lana izango da neskei eta mutilei interesgarriak izan dakizkiekeen
eta bizikleta ohiz erabiltzen duten pertsonen lekukotasunak biltzea.
Ez dute pertsonaia publiko ezagun zertan izan, eta izan daitezke, esaterako,
osasun-etxeko medikua, institutuko kirol irakaslea, ikaskide bat edo
herriko artista bat, emakumezkoak zein gizonezkoak.
Bilketaren emaitza askotarikoa izan daiteke, bai mugikor batez hartutako irudiekin osatutako bideo bat, bai argazki eta testu txikiz presatutako erakusketa bat, CENEAMen “Ciclistas Urbanos” erakusketaren antzera alegia.
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/
exposiciones-itinerantes/ciclistas-urbanos.aspx

1. pausoa

Normalean bizikleta erabiltzen duten pertsonak bilatzea

Taldeak bere gain har dezake normalean bizikleta erabiltzen duten
pertsonaia publikoak edo inguruko pertsonak bilatzeko lanean egun
batzuk emateko ardura.
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2. pausoa Prestatu beharreko materialaren gaineko erabakia
Bilaketa honen emaitzaren arabera, zer egin eta nola jarraitu erabaki
daiteke. Adibidez:
Aldizkarietan edo interneten hainbat kantari, artista edo
kirolariren argazkiak eta irudiak bildu badituzte, lanaren
emaitza izan daiteke argazki horiei markoa jartzea eta gaztelekua apaintzeko erabiltzea, edo collage kolektibo bat egitea.
Bilaketa Euskal Herriko pertsonaia ezagunen artean egin
bada, pertsona horietako bat edo birekin topaketa bat egitea plantea daiteke, eta, esate baterako, elkarrizketa bat
egin hurrena, betiere gazteekin elkartzeko prest baldin badaude.Pa
Aukera baldin bada erreferentziak herrian bertan aurkitzea
hurbil samar diren gazte edo helduen artean, bideo bat egin
daiteke, horretan pertsona bakoitzak segundo gutxiko denboran kontatzearren bizikletatik zer gustatzen zaion gehien,
edo zer sentitzen duen bizikletaz dabilenean.
3. pausoa Ideia garatzea
Kasu bakoitzean, ideiaren garapenari ekiteko modua antolatu beharko da. Garrantzitsuena honako hau baita, proposamenen bat garatzea eta taldeak proposamen hori bere gain hartu ahal izatea. Eskura ditugun bitartekoak baloratu beharko dira, gazteek horiek bere
gain hartzeko duten gogo eta aukerarekin batera.
4. pausoa Emaitza erakustea
Jarduera gehienak ospakizun batez eta egindako lanaren erakusketa
batez amaitzen dira. Modu ona izan daiteke, egindako lana burutu,
baloratu eta partekatzeko.
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4. Praktika onak
Sustrans, mutil eta nesken mugikortasun
aktiboaren aldeko erakundea
Sustrans erakunde ingelesa da, loteria nazionaleko funtsez finantzatua eta Erresuma Batuan oso ezarpen sendoa duena bera. Dauzkan
langile eta boluntarioek hezkuntza-zentroekin, komunitateekin eta
hainbat erakunde eta entitaterekin egiten dute lan, mugikortasun
iraunkorra eta, bereziki, bizikletaren erabilera sustatzearren.
Mota guztietako jarduerak garatzen dituzte biztanleen artean garraiobide hori sustatzeko, esaterako lehen eta bigarren hezkuntzako
ikastetxeetan bizikletarako trebetasunak garatzeko prestakuntza,
maila nazionaleko lehiaketa eta lasterketak -Big Pedal kasu-, edo
hainbat ekitaldi kale eta plazetan, beste gauza askoren artean.
Helburuen artean du emakumeen artean txirrindularitza sustatzea,
egin dituen azterlanek erakusten baitute genero aldea dagoela bizikletaren erabileran. Sustrans-ek, bere aldizkarian eta webgunean, neska
gazteei edo emakumeei zuzendutako atal espezifikoak dauzka, eta
interesa eta arreta jartzen du haientzat hesia izan daitezkeen alderdietan, esaterako segurtasunaren arloan, emakumeak sentikorragoak baitira horri dagokionez, edota janzkeraren arloan, esaterako
aztertuz nola lor daitekeen bizikletan pedalei eraginez aldi berean
eroso eta modan joatea.
Informazio gehiago: http://www.sustrans.org.uk/
Argazkia: Sustrans
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2.

atala

Espazioaren konkista
1. Abiapuntuko testuingurua
Espazioa: imajinatzen duzuna baino askoz gehiago
Gure eguneroko bizimoduak ohiko gune duen hiri espazioa gauza
finko eta aldaezintzat ikus dezakegu, egokitu behar dugun elementu geografiko bat balitz bezala alegia; ez da arraroa horrela ikustea.
Kaleen itxura fisikoa, ekipamenduen hurbiltasun edo urruntasuna
edo espazio libreak hurrean egotea eta irisgarriak izatea funtsezko
alderdiak dira, nahiz batzuetan ez garen konturatzen eta arretarik ez
diegun jartzen. Neurri handiago edo txikiago batean, pertsonak gure
ingurura moldatzen gara pixkanaka, eta inguru hori elementu neutral eta mugiezintzat hartzen dugu.
Espazio fisikoa da gure eguneroko agenda markatzen duen bizitzako
koordenatuetako bat, eta uneoroko presentzia du gainera, esaterako
behar bat bideratzeko nora joan behar dudan erabakitzeko unean,
ibilbide berean hainbat gauza egiteko aukeran, edota ondasun eta
zerbitzu jakin batzuetara heltzeko erraztasun edo zailtasunean. Alderdi horiek guztiek zuzenean eragiten dute gure bizimoduan, eta
gure denbora, ahalegina, dirua eta energia banatzen ditugun moduan.

1
Appleyard, D. (1981) Livable
Streets. Berkeley. University of California
Press. Berkeley.
2
Gehl, J. (2006): La humanización
del espacio urbano. La vida social entre los
edificios. Reverté, Bartzelona. Liburu honetan Kopenhageko azterlan bat azaltzen da;
horretan, jarduera, klase eta maila bertsuko
bi auzo alderatu zituzten. Bien arteko aldea
zen batean etxebizitzek lorategia zeukatela
aurrealdean, eta bestean ez. Eta konklusioa
izan zen ezen berdeguneak zeuden lekuetan
auzotarren arteko harremanak % 30 gehiago
zirela.

Era berean, badira espazioaren itxuraketak oso eragin handia duen
gure bizitzako beste hainbat alderdi, nahiz oso gutxitan lotzen zaizkion elkarri; horietako bat dugu, esaterako, inguruak gure harreman
pertsonaletan eta gizarte giroan duen eragina. Non da errazen norbaitekin solasean hastea, edo zergatik sentitzen naizen seguruago
auzo batean beste batean baino, horiek ere kaleen diseinuarekin,
etxebizitzen eta kanpoaldearen arteko harremanarekin edo etxabeetan dendak egotearekin zerikusia duten alderdiak dira. Gauza aztertua da jada, zirkulazio eta zarata maila handiak dauzkaten kaleetan pertsonen arteko hartu-emanak laburrak eta urriak direla, hain
zuzen horietan zaila delako hitz egiten eta entzuten; horrenbestez,
biztanleen arteko ezagutza mailak eta loturak ahulagoak dira. Ildo
beretik, etxearen eta kalearen arteko trantsizio espazioak zainduta
daudenean eta elkartzeko zona atseginak daudenean, gizarte harremanak areagotu egiten dira, eta kasuan kasuko auzoko segurtasun
sentsazioa indartsuagoa da.
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Espazioa eraldatzeak eraldatzen gaitu
Gure inguruko baldintzetara egokitzea gizateriak bereganatu duen
estrategia bat da, hain zuzen ere mota askotako eremuetan, batzuetan atseginak eta beste batzuetan kontrakoak direnetan, biziraupena ahalbidetzearren. Dena den, egokitzeko gaitasun horrek ez du
lokartu edo ahuldu behar inguru eraikia eraldatzeko eta gure beharretara begira atsegin eta egokiago egiteko gizakiok dugun gaitasun
kritikoa.
Nerabe gazteak, hiri espazioaren jokoaren taulan sartu berriak izaki, aztertzen ari dira kaleko erregelak nolakoak diren, eta nola mugi
eta nola molda daitezkeen halaber erregela horiekin. Hazkunde eta
autoafirmazio prozesuan normala da erregela edo arau horietako batzuei itzuri egin nahi izatea, edo ez betetzea, eta ahalegina egiten
dute argi eta garbi helduena den espazioaren nagusitasun eta indarraren aurrean defendatzeko eta tokia bilatzeko. Baina ez da hain
gauza ohikoa izaten nerabeek antzematea hiri espazioa balio sozial
eta botere harreman batzuek mantendutako giza eraikuntza bat
dela, eta erabateko herritarrak izaki eskubidea dutela -partaidetza
politikorako ahalmenik ez badute ere oraindik- errealitate hori zalantzan jartzeko eta eraldatzea sustatzeko ere.
Espazio bat aztertzen, ikuspegi kritikoa sortzen, ideiak proposatzen,
irtenbideak itxuratzen edo ekintza zehatzetan parte hartzen hasteak
izugarrizko hezte indarra dauka. Beste hezkuntza-hurbilketa abstraktuago batzuen aurrean, espazioak pilare baten indarra du, murru
baten sendotasuna, edo gure errealitatea ulertzen lagun diezaguketen altzari batzuen materialtasuna. Hau da, errealitate ukigarri baten
gainean, ezagutzen eta habitatzen duten leku jakin baten gainean
lan egiteak lagundu diezaieke nerabeei gizartearekin duten harremanaren alderdi garrantzitsu zenbaiti forma eta bidea ematen, beste bide batzuetatik zailagoak baitira ulertzen alderdi horiek.
Nerabeen inguru hurbilaren gaineko begirada kritikoa lantzea nahikoa da nerabeei bizi diren gizartea hobeto uler dezaten laguntzeko. Hiri espazioa botere harremanen eta balio kolektibo nagusien isla
ona da; horregatik, “eszenaratze” hori tresna erabilgarria izan daiteke hainbat kontu lantzeko, esaterako gizarte aniztasuna -nor bizi
den kalean, nola erabiltzen den kalea, zer espazio dauzkaten kolektiboek-, genero berdintasuna -zer espazio erreal eta sinboliko dauzkate gizonek eta emakumeek-, edo nerabeen beren errealitatea -non
dauden, zergatik okupatzen duten gaua edo zer espazioz jabetzen
diren eta zergatik horiez eta ez beste batzuez-.
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Begirada horrek, gainera, aukera ematen die, ikusteko ezen egunero
aurre egin behar izaten dieten arazoetako batzuen atzean -konparazioa, leku jakin batzuetara iristeko zailtasun eta autonomia faltaren
edo elkartzeko espaziorik ezaren atzean- dagoena ez dela berei dagokien arazo bat, baizik eta behar horiek kontuan hartu ez izana, edo
behar horiei beste batzuen aurrean lehentasunik eman ez izana.
Gogoeta horrek lagundu diezaieke, era berean, ikusten ezen senti ditzaketen animo egoera batzuk, gogaitasuna edo bakardadea
kasu, lotuta daudela hiriak eta herriak eraikita dauden moduarekin.
Jakintza horrek lagundu diezaieke gizartearekin erlazionatzeko duten modua testuinguruan kokatzen, eta erruduntasunik ez sentitzen
zailtasun batzuk esperimentatzen dituztenean, ze gauza pertsonaltzat
bizi dituzte zailtasun horiek, baina egiaz sorburu sozialekoak dira
argi eta garbi.
Espazio batean eragiteko gaitasuna izateak -gaztelekuaren beraren
antolaera aldatuta besterik ez bada ere- laguntzen du gazteak ahalduntzen, eta kokapen berri batean jartzen ditu. Hasteko, nerabeek
paper aktiboa hartzen dute, eta laga egiten diote helduen munduak
eskainitako ondasun eta zerbitzuen hartzaile hutsak izateari. Gehiegizko babesaren testuinguruan, sarritan neska-mutil askok oso esperientzia pobrea dute emateari eta eskaintzeari dagokienez; aitzitik,
gainezka egiten dute jasotze esperientziari dagokionez, bai aginduak
eta informazioa direla bai kontsumoko produktuak eta maitasuna
direla, besteak beste. Proposamen bat egiteko, eraldaketa bat eragiteko eta zerbait aldatzeko ekarpena gauzatzeko aukerak lagundu
egiten die berek dauzkaten bitartekoekin konektatzen, irtenbideak
eskaintzen eta, horrenbestez, gai direla sentitzen eta ahalduntzen.
Erabakiak modu kolektiboan hartu behar izatea ere ariketa ona da.
Bere beharretatik abiatu arren, joko honetan inoren beharrak ere
jaso behar dituzte, negoziazioa eta kontsentsua landuz horretan.
Hiri proiektu erreal batek, duen neurria duela, kudeatzen ikasi behar
duten muga zehatz batzuen aurrean kokatzen ditu. Irudimena aktibatzen da, baina saihestu ezin duten esparru material zehatz batean
moldatu behar dute, neurriak, antolatu beharreko elementuak, aurrekontua, denborak eta abar direla eta. Fantasia hegakor eta iheskorren edo Errege Magoei zuzendutako gutunaren aurrean, horiek
dena jaso baitezakete, proiektu zehatz bat ariketa bikaina da herritarren partaidetza lantzen ikasteko.
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2. Aprobetxa ditzakegun aukerak eta uneak
“Honek hobeto funtziona lezake”
Gaztelekuko bertako espazioa laborategi ezin egokiagoa da espazio batek eskaintzen dituen aukerak entseatzeko. Jarduera berri
bakoitzarekin plantea daiteke une horren banaketa egokitzen zaion
nerabeek, neskek eta mutilek, behar dutenari, edo hobeto funtziona lezakeen. Jarduera berri bakoitzarekin gela eraldatzea edo besterik
gabe aukera berriak bilatzeko plazeraz aldatzea ariketa garrantzitsua
da, gauza desberdin bat irudikatzeko eta dagoena eraldatzeko duten
gaitasun hori esperimenta dezaten. Dena beti leku berean baldin badago, era berean eta erabilera estandarizatuak dituela, errealitatea
gauza mugiezintzat agertzen hasten da.

“Zerbait ari da aldatzen herrian”
Edozein hiri proiektu berri aukera bat izan daiteke beraren gainean
pentsatzeko. Parke berri bat, plaza bat birmoldatzeko lana edo kale
batean zertutako esku-hartze bat izan daiteke toki horren gainean
interesa jarri eta ariketa praktikoren bat edo lankidetzarako formaren bat planteatzeko arrazoia.
Nerabeek hiri proiektu batean landu ditzaketen hainbat inplikazio
maila daude: proposamenak egin ditzakete, beste edozein herritar
kolektibok bezalaxe; zuzeneko lankidetzan aritu daitezke kasuan kasuko obra egiten ari den udal arloarekin, ideiak ere emanez; eta birmoldaketa lanean partaidetza aktiboa ere izan dezakete. Azken kasu
honetan, plantea daiteke gazteek murru bat pintatuz laguntzea, edo
hiri altzariak eraikiz, edo landaketan lagunduz... Aukera horietako
edozeinek erantzukizuna eta konpromisoa dakartza berekin, eta horrela lagundu egingo du gazte horiek kasuan kasuko hiri espazioa eta
beste batzuk gehiago zaindu ditzaten.

3. Gara daitezkeen esku-hartzeak
Gaztelekuaren berrantolaketa
Jarduera berri bati ekin behar diozuen bakoitzean, pentsatu beharko
duzue espazioa egokia ote den horretarako. Aldi berean, urtean
behin edo urtaroz aldatzean, espazioa birmoldatzeko jarduera bat
plantea daiteke, hain zuzen nerabeek espazio hori bere bihur dezaten, apainduz eta altzariak tokiz aldatuz horretarako.
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Eraldaketa horretarako aukera bat:

1. pausoa

Espazioaren planoa

Seguruenik izango da eskura dezakezun gaztelekuaren plano bat.
Kopia handi bat egin, horixe izango delako lanerako oinarria. Planorik ez badago eskura, orri laukidun bat hartu eta bertan marraztu
gaztelekuaren banaketa, eskala bat finkatuta, esaterako lau koadro
= metro bat.

2. pausoa

Lantaldeak

5-8 pertsona inguruko lantaldeak egin. Gazteak banatu, eroso aritu
ahal izan daitezen.

3. pausoa

Neurketak

Neurketak. Talde bakoitzak, metroa erabiliz, espazioaren eta elementu garrantzitsuenen neurriak hartu behar ditu, hurrena planora
eramateko.

4. pausoa

Proposamenak

Orri laukidunak erabiliz, talde bakoitzak ebaki egingo ditu bolumen
handieneko elementuak (aulkiak, mahaiak, sofak, etab.), hainbat antolaera aztertuz, azkenean proposamen batera iristearren.

5. pausoa

Aurkezpenak

Aurkezpena egin eta bozeramaile bakoitzak proposamena erakutsiko die besteei, eta ahalegina egingo du besteak proposamenaren
abantailez eta izango duen funtzionamendu onaz konbentzitzeko.

6. pausoa

Botazioa

Pertsona bakoitzak hiru puntu dauzka, eta beste taldeen proposamenei botoa eman diezaieke, ez ordea bereei! Botazioaren ondoren,
aldeko gehien dauzkan aukera zein den ikusi eta horixe hartuko da
birmoldaketarako oinarritzat. Aldaketak edo hobekuntzak onar daitezke, beste taldeek egindako proposamenetatik abiatuta.

7. pausoa

Ekin lanari!

Ekin lanari! Egun bat finkatuko da, gogoz eta arropa erosoz ager daitezen, altzariak mugitu eta dekorazioa aldatzeko.

8. pausoa

Dekorazioa

Altzariak mugitzeaz gain, horma-irudi bat pintatzea plantea daiteke, edo lanparak edo beste eskulan batzuk egitea, leku hau nerabeen
leku bihurtzen lagundu baitezake horrek.
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Bizikletetarako espazioa
Mugikortasun ereduen aldaketa sustatu eta gazteak bere bizikleta
ekar dezaten bultzatu nahi baditugu, garrantzitsua da bizikletak babesturik eta toki seguruan uzteko txoko edo espazio bat sortzea. Eta
bizikletarako espazioa sortzeak hainbat gauza eska ditzake:
Gaztelekuan bertan aparkaleku bat eraikitzea edo instalatzea.
Bizikletak konpontzeko kit bat edukitzea.
Informazio interesgarria jartzeko panel bat uztea, bertan
jartzearren bizikletaz ibilbideak egiteko planoak, garraio pu
blikoaren ordutegiak, bizikletarekin lotutako jarduerei buruzko
informazioa.

1. pausoa

Leku bat

Bizikletak gorde ahal izateko moduko espazio bat aukeratzea gaztelekuan, ahal dela erraz iristeko moduko bat alegia, eskailerarik igo
edo jaitsi beharrik gabea eta zaindua, segurtasuna bermatzeko.

2. pausoa

Ongi dimentsionatzea

Gure ustez bertan bilduko den bizikleta kopurua hartzeko zenbateko
espazioa behar den aztertzea. Seguruenik kopuruak gora egingo du,
erabilera normaltzen doan neurrian. Horrek esan nahi du “hazi” daitezkeen aparkalekuak egin behar direla, ez baina neurriz gainekoak.
Beti izango dugu bigarren fase bat planteatzeko aukera.

3. pausoa

Aparkaleku eredua

Aparkaleku eredu bat aukeratzea. Sinpleenak bakarrik gurpilari
eusten diotenak dira, baina aldi berean ezegonkorrenak ere badira.
Aparkalekuak kanpoan egon behar badu, komeni da udalak berak
instalatzea, eta lurrean finkatuta dagoen eta bizikletaren koadroa
bermatzen duen modelo bat izatea. Barnealdeko aparkalekuetan alderdi horiek ez dira hain garrantzitsuak, baina kontuan hartu behar
da espazio antolatu bat beharko dela, bizikleta erraz sartu eta atera
ahal izatearren.

4. pausoa

Pertsonalizatzea

Aparkalekua pertsonalizatzeko moduren bat bilatzea. Bai erosia izan
bai gazteek berek egina izan, garrantzitsuena da kasu bietan gazteen
parte hartzea agerikoa izatea, eta egin beharreko lanaren parte bat
gazteek berek egina izatea: pintatzea, apaintzea, lorategi-ingurua
prestatzea...
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5. pausoa

Espazio bat inauguratzea

Aparkalekua inauguratzea. Inaugurazioa bizikleta festa bihurtzea
modu ona da hura ezagutarazteko, jarduera dibertigarri bat sustatzeko eta bizikletaren erabilera bultzatzeko.

Esplorazio ginkanak
Gaztelekuaren ingurua, auzoa edo herria aztertzea oso jarduera interesgarria izan daiteke, eta oso dibertigarria halaber. Proposatzen
dugun “esplorazio ginkanak” bi talderen parte hartzea eskatzen du.
Hasiera batean, talde bakoitzak ibilbide bat prestatzen du, bestearentzako probak jarriz, eta ondoren talde bakoitzak besteak prestatutako ibilbidea egiten du.

1. pausoa

Gaia

Gai interesgarri bat aukeratzea, ginkanaren helburua ingurua, herria
edo auzoa hobeto ezagutzea izan dadin. Adibidez, kalea nork eta
nola erabiltzen duen aztertzea.

2. pausoa

Taldeak

Gazteak bi taldetan banatzea, eta abiapuntua eta amaieran elkartzeko puntua finkatzea.

3. pausoa

Ibilbidea

Ginkana antolatzen duen pertsonak plano bat emango dio talde
bakoitzari, taldeak jarraitu behar duen ibilbidea adierazita bertan;
ibilbide horretan, taldeak beste taldearentzako probak eta aztarnak
prestatu behar ditu.

4. pausoa

Aztarnak uztea

Talde bakoitzak aztarnak utziko ditu ibilbide seinaleztatuan zehar;
proba kopuru bera izango da, ibilbide bien luzera antzekoa izan dadin. Aztarna bakoitzarekin, aztertzen ari garen gaiarekin zerikusia
duen proba bat izango da. Aztarna bakoitzak hurrengora eramango
gaitu era berean, hasieran adostutako amaiera puntura iritsi arte.

5. pausoa

Ekin jokoari!

Jokoaren unea da: talde biak elkartu, eta lehen aztarna eta planoa
emango dizkiote elkarri; planoan kokatuta daude talde bakoitzak asmatu dituen probak.

6. pausoa

Bateratze lana

Irabazlea ez da amaierara iristen lehena, baizik eta probak ondoen
egin dituena. Beraz, bateratze lan bat egingo da, eta egin behar izan
duten ibilbidearen emaitza azalduko dute guztiek horretan.
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Hiri espazio bateko partaidetzazko esku-hartzea
Hiri espazio batean esku-hartzea jarduera nagusietako bat da, ikaskuntza-prozesua izan baitaiteke bai nerabeentzat bai jardueran parte hartzen duten helduentzat.
Parte hartzeko hainbat maila egon daitezke, eta noraino eta nola
parte hartu erabakitzeko unean, kontuan hartu beharko ditugu abiapuntuko baldintzak, horiek lagundu egingo digute-eta zenbaterainoko inplikazio maila onar dezakegun erabakitzen; izan ere prozesu
konplexuago bati ekin diezaiokegu, edo bakar-bakarrik ekintza puntual bat egin.

1. pausoa Abiapuntuko baldintzak, laguntzak eta partaidetzarako
testuingurua ezagutzea.
Balorazio hori egiteko, hurrengo test sinplea proposatzen dizugu,
lagundu egingo dizu-eta esku-hartze puntual bati ekin edo prozesu
konplexuago batean murgildu erabakitzen.
Bete itzazu galderak 0 eta 5 bitarteko puntuazioak emanez. Balio txikienak esan nahi du baldintzak ez direla betetzen, eta 5ekoak, berriz,
betetzen direla. Emaitza orri-oinean dago.

Abiapuntuko baldintzak
Udalaren aldetik konpromiso handia dago, eta auzoan proiektua sustatzen duenak interesa du ahots tekniko hutsetatik haratago heltzeko.
Gazte talde kohesionatu bat dago, eta bada agertu ohi den nukleo
aktibo bat behintzat.
Udal administrazioaren arloen artean koordinazioa dago, eta arduradun politikoek eta teknikoek elkarrekin egin nahi dute lan, edo badakite elkarrekin lan egiten.
Udalerrian jada garatu dira hiri espazioarekin lotutako herritarren
partaidetzarako prozesuak.
Gazteek kalitatezko astia dute proiektuari eskaintzeko.
Emaitza3

2. pausoa

Aliantzak bilatzea

Partaidetza-prozesu batek entzuteko konpromiso politiko bat eduki
behar du sostengu, laguntza teknikoarekin batera inolaz ere, gazteen ideiak eta proposamenak behar bezala jaso eta proiektu teknikoan txertatu ahal izateko.

Puntuazioa
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3. pausoa

Proiektua definitzea

Laguntza horietatik abiaturik, partaidetzarako formula posiblea
prestatu behar da. Izan daitezkeen hiru proposamen adierazten ditugu hemen. Iradokizuntzat hartu beharko dira, kasu edo egoera
bakoitzera egokitzearren.

4. pausoa

Laneko ad hoc metodologia definitzea

Oso garrantzitsua da partaidetza-metodo on bat finkatzea, hain zuzen bermatzearren parte hartzen dutenek aukera izango dutela bai
entzuteko bai entzunak izateko, eta guztiek betetzen dituztela arau
adostuak, denborak egokitzeari, txandei eta emaitzen gardentasunari dagokienez. Garrantzitsua da, halaber, topaketak noiz izango diren eta zenbateko iraupena izango duten ezartzea eta aditzera
ematea.

5. pausoa

Partaidetza-prozesua gauzatzea

Partaidetzarako metodoa finkatu ondoren, saia zaitez laneko giro
atsegin eta emankorra sortzen. Leku irisgarri bat aukeratu eta altzarien kokapena zaindu, garrantzitsua da, partaidetzarako giroa sortzen laguntzearren. Adibidez, sekula ez eskola itxurarekin, horretan
batek hitz egiten eta beste guztiek entzuten baitute, baizik eta biribilean edo talde txikiak eginez jarrita.
Mokadutxo bat eskura izateak lagundu egiten du, beti, ideiak errazago atera daitezen. Denbora gutxi baldin badugu eta meriendak denbora gehiegi ez hartzea nahi baduzu, mahaietan gailetak, fruta eta
zukuak jarri, gogoa dutenean hartzen joan daitezen.
Garrantzitsua da konklusio orokorrak eta ideia nagusiak idatziz eta
denek ikusteko moduan jasota geratzea. Paper jarraitu batek eta
punta lodiko errotulagailu batzuek lagundu dezakete horretan.
Ez ahantzi argazkiak egitea, eta adin txikikoak direnez, aurrez baimena eskatu irudi horiek erabili ahal izateko.

6. pausoa
3
Testaren emaitza: emaitza 15
eta 25 bitartean baldin badago, egoera
onean zaude zure udalerrian gazteekiko
partaidetza-prozesu batean murgiltzeko,
testuingurua aldekoa dela ematen du eta.
Emaitza 10etik behera baldin badago, dirudienez laguntza gutxiago izango duzu,
eta gauza puntualagoren bat planteatzea
gomendatzen dizugu.

Emaitzak

Gazteekin dokumentu txiki bat landu, lantegi horietako emaitzak jasota bertan. Izan ere ideiak, nolabait jaso ezean, haizeak eramaten
ditu. Lantegiko irudiak erantsi dokumentuari. Jendaurrean azaldu
dezakegu gainera, prentsa gonbidatuta eta ideien sortzaileei horiek
azaldu ditzatela eskatuta.
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Parte hartzeko hiru modu posible

Izena

“Ideiak eskatzen dira”

Deskripzioa

Kontua da gazteei deitzea, gai edo hiri
proiektu zehatz baten inguruan dituzten iritzi, behar edo eskaerak banaka
adieraz ditzaten. Ideia-postontzi baten antzekoa da, baina modu sistematikoxeago batez egina.

Denbora

2/3 ordu

Materiala

Kartelak eta post-itak

Informazioa

Gaiari buruzko sarrera, edo tokian bertan ere egin daiteke, proiektua gauzatuko den lekuan.

Laguntza

Pertsona bat, proiektua azaltzeko edo
gaia kokatzeko.

Emaitza

Partaide bakoitzaren ideiak; ondoren,
koordinazio lana egiten duenak gaien
arabera bil ditzake horiek.

Zailtasuna

Txikia
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“Elkarrekin pentsatzen”

“Laguntzeko bidean”

Kontua da lantegi bat antolatzea, udalaren proiektu baten inguruan elkarrekin eztabaidatzeko. Gaia plaza baten
birmoldaketa izan daiteke, edo ibilbide
seguruak, parke berri bat, etab.
Kasu honetan emaitzak jada ez dira banakakoak, baizik eta eztabaida kolektibo baten fruitua. Aurreko aukerak baino
denbora gehiago eta begiraleen laguntza gehiago behar ditu, baina emaitza askoz landuago dago, eta hobeto islatzen
du kolektiboak sentitzen duena.

Hiriko proiekturen batean parte
hartzeko prozesu bat da, eta espazio
horretan ekintza motaren bat gauzatuta burutuko da, izan baitaiteke pintatzea, lorategi-ingurune bat
egokitzea, hiri altzariak, etab.

4/6 ordu (bi jardunaldi-erdi egin daitezke)

Oso aldakorra, zailtasun mailaren araberakoa da, baina egun, aste edo hilabete batzuetako denbora har dezake.

Paper jarraitua eta errotulagailuak taldeen ondorioetarako.

Ideiak jasotzeko eta gero aukeraren
bat diseinatzeko paperaz gain, agian
beharko dira pinturak, zurak edo beste
material batzuk ere.

Proiektuaren planoak, argazkiak, edota tokirako bertarako bisita. Eztabaidatu beharreko gaiari eta metodoari
buruzko sarrera bat.

Oinarrizko informazioa da abiapuntua,
baina taldea bera da informazio hori
sortzen duena, bai planoez bai partekatzen dituen aukerez.

Begirale bat komeni da taldeko. Ez
bada posible, pertsona arduradun bat
izendatu behar da taldeko.

Lantalde tekniko baten laguntza; udalekoa izan daiteke, edo partaidetzazko
hirigintzan lan egin nahi duen kolektiboren batekoa.

Eztabaida baten fruitu diren ideia edo
proposamen kolektibo batzuk

Hiri espazioko esku-hartze bat, gazteen partaidetza aktiboaz osatu bat.

Ertaina

Handia

36

4. Praktika onak
Gazteen partaidetza espazio publikoen diseinuan
“Fem un Jardí” Granollers (Bartzelona)
Granollerseko Udalak abian du parke txikiak partaidetzaren bidetik
diseinatuz auzoak birkalifikatzeko proiektu bat. Proiektuak lehen
hezkuntzako eskolekiko lankidetza-prozesu bat ezarri du; horretan, azken urteko ikasleek parte hartzen dute berdeguneen diseinuan. Hasieran ikasle bakoitzak bere proposamena egiten du, eta
gero, talde txikiak eginda, proposamenak adosten eta beste batzuk
prestatzen dituzte, harik eta gela osoaren proposamen kolektibora
iristen diren arte. Udal langileek hurbiletik jarraitzen dute prozesua,
eta aurkeztutako proposamenek dituzten aurrekontu edo teknika aldetiko mugak azaltzen dituzte. Obra egiteko fasean zehar, ikasleek
astean behin bisitatzen dituzte lanak, eta egin duten proposamena
gauzatzen ikusten dute.
Irudiko gazteek, ikusten dugun espazio publikoaren “egileak” baitira,
“bere parketik” igarotzen direnean edo bertan daudenean sentitzen
duten harrotasuna aipatzen dute. Udalak egiaztatu du horrelako
espazioek mantentze-lan gutxiago behar dutela hiriko beste parke
batzuek baino, eta bandalismoaren eragina ere txikia dela. Dirudienez, diseinu egokitu bat maila kolektiboan prestatzera bideratutako
hasierako inbertsioa eta herritarrekin lan egiteko hartutako denbora
erabat amortizatzen dira. Izan ere, auzotarren gogobetetasun maila
altua lortzen da, eta gainera gazte horiengan, eta gazte horien famili
eta gizarte ingurunearengan, herritar gisako kontzientzia handiagoa
sortzen da. Horren guztiaren emaitza espazio berri horiek konpontzeko eta mantentzeko kostu txikiagoa da.
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3.

atala

Mugikortasunaren abentura
1. Abiapuntuko testuingurua
Nerabe galduak?
Gaur egun belaunaldi berriak espazio publikoan sartzen direnean,
oso autonomia esperientzia gutxi dakarte berekin haurtzarotik. Oso
kontu garrantzitsua da, zeren eta haurren eta nerabeen mugikortasuna heldu arduradunen mugikortasun arauen mendekoa baita, gero
eta nabarmenago. Haurren eta nerabe gazteen -15 urte arte- autonomiari buruz 16 herrialdetan egindako konparaziozko azterketa batean, ikusten da oso hamarkada gutxiko epean distantziak oinez edo
bizikletaz eta helduen laguntzarik gabe egiteko aukerek beherantz
egin dutela, mundu mailan1 .

1
Shaw, B; Bicket, M.; Elliott, B.;
Faga-Watson, B.; Mocca, E.; Hillman, M.:
Children’s Independent Mobility: an international comparison and recommendations for
action (2015) Policy Studies Institute.
2
Alonso, F.; Esteban, C.; Calatayud,
C.; Alamar, B. (2009): Los niños, las ciudades
y la seguridad vial: una visión a partir de la investigación. Attitudes. Bilduma: Cuadernos de
Reflexión Attitudes.

Aztertutako 16 herrialde horietatik, Finlandia lehen tokian dugu, autonomia maila handienekoa baita, eta azkenak, berriz, Italia eta Portugal dira. Eta horrek esan nahi du ezen, adibidez, Finlandiako haur
gehienei 7 urte dituztenean uzten dietela auzoan oinez edo bizikletaz bakarrik joaten; 8 urte dituztenean kale garrantzitsuak zeharka
ditzakete, edo kalean geldi daitezke iluntzean, eta 10 urtekoak direnean bizikletaz ibil daitezke trafikoa duten kaleetan zehar, edo bakarrik joan daitezke autobusean. Portugal eta Italiako haurrek 3 edo 4
urteko atzerapena dute finlandiarrekiko, jarduera horiei dagokienez.
Hau da, Finlandian autonomia haurtzarotik bertatik lantzen da, eta
Italian eta Portugalen, aldiz, jada nerabe izan behar da baimen
batzuk lortu eta disfrutatu ahal izateko.
Espainian ez da egin mugikortasun autonomoari buruzko halako
ikerlan zehatzik, baina Attitudes2 fundazioak egindako azterketa batek erakusten zuen lehen hezkuntzako eskolaumeetatik % 70 ez zela
inoiz eskolara joaten heldu baten laguntzarik gabe; hots, Italiako zifren parean.
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Haur eta gazte populazioarengan hainbesteko eragina duten aldaketa sozial garrantzitsu horiek zuzenean lotzen zaizkio gure hiri eta herrien itxuraketari. Trafiko motorduna areagotzen joan den neurrian,
murrizten joan da haur eta gazteek espazio publikoari ematen dioten erabilera librea. Mugikortasun motordunaren mendean dauden
kaleak ez dira jolasarekin, aisialdiarekin, elkartzearekin edo elkartrukearekin bateragarriak. Herritar guztiek sentitzen dute hiriaren
bizitasunaren galera, baina hondatze hori bereziki larria da trafiko
inguruetan modu seguru batean moldatzerik ez dutela eta baztertuta edo kaletik kanporatuta geratu direnentzat, konparazioa haurrentzat, adineko pertsonentzat edo desgaitasunen bat duten
pertsonentzat3 .

3
Sanz Alduán, A. (2015): “¡Madres,
no dejéis que vuestros hijos jueguen en la
calle!”, Ciudades con vida: infancia, participación y movilidad liburuko kapitulua. Graó
argitaletxea.

Bizimodu sedentarioaren ondorioak
Mugitzeko eta ingurua modu autonomo batean esploratzeko zailtasunak ondorio fisiko, emozional eta sozialak dauzka, eta ez adin
goiztiarretan soilik, baizik eta bizitza osoan zehar. Ariketa fisikorik
ezak antsietatea, bizkarreko minak, isolamendua, abaildura, ondoeza eta gehiegizko pisua eragiten dizkie gazteei. Eta bizimodu sedentarioak, elikadura arau berriekin batera, ekarri du benetako obesitate epidemia batez hitz egin ahal izatea; Euskadiko nerabeen kasuan,
dagoeneko % 16 inguruko mailara iritsia da4.
Obesitatea hainbat gaitz izateko arriskuari lotuta egoteaz gain -2.
motako diabetesarekin, hipertentsioarekin edota arazo kardiobaskularrekin egon daiteke lotuta-, irudiari berari eta gizarte harremanei
ere eragiten die gehiegizko pisuak; eta hori oso kontu delikatua da
nerabezaroan zehar.
Gazte batzuen kasuan ikusten den oinarrizko trebetasun espazialen
garapen urriak -orientazioaren edo espazioaren ezagutzaren kasuan, esaterako- zerikusia du, halaber, bere ingurua txikitatik modu
progresibo batean esploratzeko izan dituzten zailtasunekin. Eta alderdi hori funtsezkoa da, ez bakarrik auzoan moldatzeko eta kale jakin batean orientatzen jakiteko, baizik eta gazteen beren ongizate
orokorrera begira.
Mapa mentalak egiteko aukera, non gauden jakitea eta espazio bat
menderatu ahal izatea funtsezkoak dira edozein adinetan ongizatea
eta segurtasuna sortzeko. Izan ere, “desorientatuta sentitzen naiz”,
“galduta nago”, “ez dakit non nabilen” edo “zeharo lekuz kanpo nabil” esaerak erakusle xume bat besterik ez dira, ondoez emozionalaren eta espazio baten gaineko kontrolik ezaren artean dagoen lotura
estuari dagokionez5.

4
Deia, 2012/10/16: “La tasa de obesidad infantil en Euskadi se acerca al 16%”.
5
Bidaia aktiboen irisgarritasuna
erakusteko modu ona dugu Apie oinezkoen
elkartearen “Activa Madrid” kanpaina bistaratzea.
http://www.asociacionapie.org/apie/ActivaMadrid-campana.html
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Lurraldearekiko loturak
Espazioaren gaineko ezagutza ez da soilik koordenatu geografiko
batzuk menderatzea; oso bestela, esplorazioak berekin darama,
era berean, loturak egiteko eta babesten zaituen komunitate baten
parte zarela sentitzeko gaitasuna. Segurtasun sentsazioak zerikusi
handia du gizakiok lurralde fisiko eta sozialarekin bilbatzen ditugun
pertenentzia lotura horiekin. Horregatik, haurrei eta nerabeei bere
erritmoan esploratzeko eta ezagutzeko aukera hori kentzeak, espazio hurbila bere pausoan eta bere eskalan ezagutzeko aukera
kentzeak nahi ez ditugun ondorioak dauzka haiek bere buruarengan
duten konfiantzan eta garapen pertsonalean.
Horregatik, kalera patinekin ateratzea, jolas egitea, ibiltzea, bizikletaz ibiltzea edo oinez batetik bestera libre mugitzea modu bat da
konexio espazialak ezartzeko eta inguru fisiko eta sozialarekin loturak sortzeko. Ezagutza eta afektu sare horrek ondorio positiboak
dauzka, gainera, segurtasun eta konfiantza pertzepzioari dagokionez, ez bakarrik gazteengan berarengan, baizik eta gizartean oro har.
Bilatze hori, ikaste eta esploratze hori sustatzen duten jarduera
guztiek lagundu egiten dute gazteak koka daitezen, beren ingurunearen gaineko kontrola beregana dezaten, eta beren gaitasunetan
gero eta konfiantza handiagoa izan dezaten.
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2. Aprobetxa ditzakegun aukerak eta uneak
“Eta zu, nola mugitzen zara?”
Topalekuraino iristeko moduan edo mugitzeko erabili ohi duten moduan fokua jartzea hasiera ona izan daiteke mugikortasunari buruzko
gogoeta zabalago bati ekiteko.
Mapak eta aireko argazkiak egitearekin eta erabiltzearekin, ibilbideak
egitearekin eta trazatzearekin, beren kontura eremu berrietan sartu
eta urrunxeago iristearekin zerikusia duen guztia ariketa bikaina da,
haiei kokatzen eta beren espazioaz gehiago jabetzen laguntzeko.
Joan-etorri aktiboak dira sasoian egoteko egin ditzaketen ariketarik
onenak: egunez eta gauez egin daitezke, doakoak dira, eta edozein
adinetan baliagarri. Zangoek eskaintzen dieten indarrarekin, askatasunarekin eta autonomiarekin konektatzea da atal honetako jardueren
helburua5.

“Kristoren motorra erosi behar dut”
Askatasun desirak motor edo auto bizkor-bizkor baten forma hartzen
du sarritan. Nolabait, mugikortasun motorduna gorenean jarri duen
hiri eta gizarte espazio batean logikoa da gazteak -eta gazteen artean
mutilak batez ere- “asfaltoko errege” bihurtzeko unearen zain egotea.
Horien nerabe gisako egunerokoan mugikortasun motordunak izan
dituen eta dituen ondorioen gaineko gogoeta bat egiteak lagundu
diezaieke desira hori birkokatzen edo birformulatzen. Toki
batzuetara bere kontura iristeko dauzkaten zailtasunak esplora
ditzakete; autoei eskaintzen zaien espazioa beren jarduera eta
jolasetarako dituzten espazioekin aldera dezakete; edo hiriko
distantzien areagotzea dela eta joan-etorrietan ematen duten
denborak aztertu, eta “jokoz kanpo” nor gelditzen den ikus dezakete.

5
Bidaia aktiboen irisgarritasuna
erakusteko modu ona dugu Apie oinezkoen
elkartearen “Activa Madrid” kanpaina bistaratzea.
http://www.asociacionapie.org/apie/ActivaMadrid-campana.html

41

3. Gara daitezkeen esku-hartzeak
Gaztelekura iristeko bizikleta bideak deskubritzea
Autoa eta beste baliabide motordun batzuk ohiz erabiltzeak sortzen duen mapan errepide eta bide azkarrak dira nagusi. Eta trafiko
handiko azpiegiturak ez dira, ez horixe, pedalei eragiteko edo oinez
ibiltzeko lekurik atseginenak. Auzo edo herriaren “beste mapa bat”,
bizikletaz edo oinez egiteko moduko ibilbide berriak jasotzen dituen
bat, argitara ateratzeko eta deskubritzeko aukera ariketa bikaina
da, gazteei beren lurraldearen gaineko ikuspegi osoago bat izaten
laguntzeko eta oinez ibiltzea edo bizikleta erabiltzea seguruago eta
erakargarriagoa gerta dakien.

1. pausoa

Herriko edo eskualdeko mapa bat eskuratzea

Jarduera honetarako garrantzitsua da kartografia egokia izatea. Interneten badira kartografia eta satelite-irudi gaurkotuak, eskala aldatzeko aukera ere ematen dutenak berak. Ondo egon daiteke laguntzako tresna hori edukitzea, baina paperezko mapa bat erabiltzea
eta horren gainean lan egitea gomendatzen da, hain zuzen talde-lanean aritu, hainbat puntu seinalatu, eta ondoren ongi ikusteko moduko leku batean utzi ahal izateko.

2. pausoa

Topalekua edo helmuga puntua kokatzea

Kolorezko puntuak erabiliz, gazteek deskubritu egin behar dute non
dagoen gaztelekua edo topalekua, eta kolorezko puntu batez markatu hurrena.

3. pausoa

Gazteen etxebizitzak kokatzea

Pertsona bakoitzak bere etxea aurkitu behar du, eta helmugako puntuaren koloreaz besteko batez markatu. Horrela, bata bestearen ondoren, gazte guztiek bere etxea kokatuko dute.
Norbait oso urrun bizi eta etxea ez bazaio mapan ateratzen, loturapuntuan jarriko du bere puntua, esaterako autobus edo tren geltokian.
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4. pausoa

Bide posibleak aztertzea

Mapa zabaldurik eta mapa gaineko puntuak adierazita, aztertu egin
behar da zein diren etxetik gaztelekura iristeko bide egokienak. Ez
du biderik ezagunen edo zuzenena zertan izan, baizik eta oinez edo
bizikletaz egiteko atseginago egiten duten irizpide batzuen araberakoa, esaterako:
Bizikletarako azpiegitura edota oinezkoentzako espazio egokia
duten kaleak.
Trafiko dentsitate txikiko kaleak, normalean bigarren mailakoak.
Ingurumen edo paisaia aldetiko erakarmena duten kaleak
zuhaitzak dituztenak, ibaitik hurbil daudenak, eraikin politak
edo bista onak dauzkatenak, etab.
Oso aldapa handirik ez duten kaleak, batez ere bizikletaz
egiteko ibilbideak direnean.

5. pausoa

Biderik egokiena aukeratzea

Planoaren gaineko analisia egin ondoren, eta gazteen etxebizitzak
kokatuta dauden lekuen arabera, gaztelekura bizikletaz edo oinez
iristeko bide onenak finkatuko ditugu -baliteke ibilbide biak bat ez
etortzea ere-. Interesgarria da ibilbidea ahalik eta pertsona gehien
konektatzen eta “jasotzen” joatea bidean zehar, hain zuzen tarte horiek taldean egin ahal izan daitezen.

6. pausoa

Ibilbidearen baldintzak tokian bertan egiaztatzea

Hurrengo pausoa izango da tokian bertan aztertzea nolakoa den
ibilbideetako bakoitza, planoan ikusterik ez dagoen hainbat kontu
argitzearren. Arakatze edo esplorazio irteera bat antolatuko da, arazo guneak -bidegurutzeak edo egoera txarrean dauden tarteak- non
dauden zehaztu eta horiek nola gainditu ikusteko, edo beste aukera
batzuk bilatzeko bestela.
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“Bizikleta tren” bat antolatzea
Bizikletaz taldean joateak, dibertigarria izateaz gain, konfiantza eta
segurtasun handiagoa sortzen du, taldea beti ikusgarriagoa delako
bakarrik doan txirrindularia baino. “Bizikleta tren” bat antola daiteke, hau da, aurrez finkatutako ibilbidean zehar igaro ahala taldekideak jasotzen dituen bat. Helburua da gazteak ibilbidearekin ohitzen
joatea eta, ondoren, bere kontura antolatu ahal izatea.

1. pausoa

Ibilbideak ongi aztertuta edukitzea

Bizikleta tren bat antolatzeko, komeni da aurretik aipatu dugun
ariketa egina izatea, hain zuzen ere ibilbide atsegin eta pedalei eragiteko baldintza egokiak dituen bat egin ahal izan dezagun.

2. pausoa

Ordutegiak eta jasotze puntuak antolatzea

Bizikleta trenak bakoitzaren etxetik hurbileko puntuetan jasotzen
ditu gazteak, ibilbidearen zatirik handiena lagunduta egin dezaten.
Elkartzeko puntu horiek eta ordutegiak finkatu behar dira. Begiralea
buruan joango da, taldeari ibilbide osoan zehar laguntzeko.

3. pausoa

Arreta handiagoa jarri beharreko tokiak zehaztea

Bizikleta trenak entrenamendu ona dira ibilbideak entseatzeko, eta
aldi berean ariketa praktikoa dira bizikletaz zirkulatzen ikasteko. Komeni da arakatze edo esplorazio bide horiek baliatzea, inguruneko
baldintzak direla eta -bai trafiko baldintzak bai trazatu baldintzak
izan- arreta handiagoz zirkulatzea eskatzen duten tarteak edo uneak
non egon daitezkeen adierazteko.

4. pausoa

Gazteak animatzea, bideak antola ditzaten

Neskak eta mutilak gaztelekutik etxeraino joateko ibilbide atseginenekin ohitzea da jarduera honen helburua. Eta jardueraren ondotik
ere bultzatu egin behar dira gazteak bere kasa etor daitezen, hasiera
batean taldean etor daitezen bultzatuta betiere.
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Garraio publikoz txangoa...
Jarduera honen helburua da gazteenei laguntzea, hain zuzen garraio
publikoa erabiltzen ikas dezaten berek aukeratutako eskualdeko
leku baterako txangoa antolatuta.

1. pausoa

Norakoa aukeratzea

Mapekin eta inguruko geografiarekin ohitzeak lagundu dezake leku
bat, hondartza bat, festak diren herri bat edo hurbileko herri bateko
kultur ekitaldi bat bisitatzera joateko interesa pizten. Garrantzitsua
da berek aukeratzea lekua, horrek bultzatu egingo dituelako antolaketaren ardura bere gain hartzera.

2. pausoa

Garraio publikoaren eskaintza ezagutzea

Gazteek ikasi egin beharko dute nola lortu, bai operadoreen bidez
bai informazio zerbitzu publikoen bidez, erabil daitekeen garraio publikoari buruzko informazioa. Garrantzitsua honako hau baita, berak
izatea bilatze lan hori egiten dutenak, eta ikastea informazio hori
non dagoen eta nola bilatu behar duten.
Bizikleta eta garraio publikoa konbinatzeko aukerak ezagut ditzaten
aprobetxatu behar da.
http://www.gipuzkoabizikletaz.eus/es/bizikleta-garraio-publikoan

3. pausoa

Baldintzak ezagutzea: tarifak, maiztasunak, ordutegiak
eta geltokiak
Garraio publikoa erabiltzen ikasteko, ohitu egin behar da garraio
sistema osoarekin, eta horrek eskatzen du jakitea txartelak zenbat
balio duen eta non erosten den, zerbitzuaren maiztasun eta ordutegiekin eta geltokien kokaguneekin batera. Gazteek beren txangoa
programatu beharko dute, jakinda ordea funtzionamendu arautua
duten zerbitzu batzuen mendean egongo direla eta funtzionamendu
horretara egokitu beharko dutela.

4. pausoa

Ibilbidea eta bidaiaren iraupena ezagutzea

Igotzeko geltokia non dagoen jakiteaz gain, gazteek mapa batean
ikusi beharko dute, aurrez, helmuga non duten, ibilbidearekin eta bidaiaren iraupenarekin batera. Zenbat eta autonomia handiagoz aritu
bidaiaren kudeaketan, hainbat eta gehiago ikasiko dute nola moldatu.
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5. pausoa

Itzulera aurreikustea

Antolatu beharko duten beste kontu bat itzultzeko modua izango
da; lehengo pauso berberak egin beharko dituzte, baina kontrako
norabidean.

6. pausoa

D. Bidaiaz gozatzea

Orain txangoan abiatzea eta nerabeek antolatu eta kudeatutako
egun on bat igarotzea besterik ez da falta.

Zer mugitzen da mugitzen garenean?
Proposatzen dugun jarduerak heziketa eta gogoeta helburu bat du:
nerabeei erakustea banakako erabakiek, eta kolektiboek, ondorio
desberdinak dituztela elkarrekiko bizitzaren, osasunaren, hiriaren,
segurtasunaren eta gizarte harremanen gainean, eta mugikortasuna
ez dela gauza bakartu bat, baizik eta erlazio sakona duela beste egitate batzuekin, nahiz zenbaitetan ez duen ematen horiek elkarrekin
lotuta daudenik.
Material honek mugitzeko modu desiratuen eta horien ondorioen
gaineko gogoeta prozesu horretarako balio dezake. Oinarrizko materiala taula bat da, horretan informazioa jasoko baita joan-etorri
mota desberdinei eta aukera horietako bakoitzak osasunaren,
ingurumenaren, hiriko bizitzaren eta segurtasunaren gainean dituen
ondorioei buruz.
Begirale bakoitzak bere erara erabil dezake, bai eztabaidan laguntzeko gidoi gisa bai joko-taula gisa.

1. pausoa

Erabilera modalitate bat aukeratzea

Taula erantsiak hainbat erabilera modalitate ahalbidetzen ditu, betiere nerabe kopuruaren eta dugun denboraren arabera. Forma guztiak
dira erabilgarri, kontua honako hau delako, neska eta mutilen artean
eztabaida, gogoeta eta kontzientzia hartzea eragitea, mugitzeko
moduek eguneroko bizimoduan dituzten ondorioen gainean.
Eta horretarako adibide, bi aukera planteatzen ditugu, jarduera hau
gidatzen dutenen irudimenari eta egokitzapenari aukera handiak
emango baitizkiete:
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Dagokion tokian jar ezazu. Begiraleak erantzun batzuk idatziko
ditu laukietan, eta beste batzuk hutsik lagako. Hutsik dauden
horietarako, erantzun zuzena duten paper batzuk prestatu eta
gazteen artean banatuko ditu. Bakoitzak bere erantzuna kokatu beharko du taulan, dagokion lekuan. Emozio handiagoa izan
dadin, taldeak antola daitezke, eta lehiaketa moduan aritu,
taula nork lehenago osatu.
Erantzunak azaldu. Denbora gutxi dugunean, begiraleak taula
osatua erakutsiko du, eta post-it edo kartoi mehe batzuk erabiliz emaitzetako batzuk estaliko ditu. Nerabeek asmatu egin
beharko dute ezkutuan dagoen informazioa, eta erantzunak
eman dituztenean, laukiak azaltzen joango dira, zuzen dabiltzan ikustearren.

2. pausoa

Joko-taula bat egitea

Taula bere horretan erabil daiteke, handiagotuta eta paretan itsatsita, edo bestela arbelean edo paper jarraitu batean marraz daiteke,
jarduera kolektibo gisa osatzen joatearren. Joko-taula gisa ere eraiki
daiteke, eta lehiaketak antolatu taldeka. Joko modalitatearen arabera, taula erabat hutsik, erdi osatuta edo informazio osoa jasotzen
duela egongo da.

3. pausoa

Ekin jokoari!

Arratsalde euritsu batean, txango bat antolatu eta nola iritsi nahi
dugun erabaki baino lehen, edo automobilen publizitatearen gaineko analisi kritikorako ariketa baten osagarri, jarduera honen helburua izango da begiak zabaltzea eta mugikortasunaren irismenari
buruzko eztabaida sistematizatzea.
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4. Praktika onak
STARS PROIEKTUA
STARS Europako bederatzi hirik eta lehen eta bigarren hezkuntzako
180 ikastetxe baino gehiagok parte hartzen duten proiektu bat da.
Haur eta gazteen artean bizikleta garraiobide gisa erabiltzea
sustatzea du helburu.
Madrilgo hiriarekin batera, proiektu honetan partaide izan dira honakoak: Londresko metropoli eskualdea eta bere Hackney barrutia, Holandako Noord Brabant eskualdea, eta Bielefeld (Alemania),
Budapest (Hungaria), Krakovia (Polonia), Edinburgo (Eskozia) eta
Milan (Italia) hiriak.
Proiektuaren helburua ikasleen artean bizikleta garraiobide gisa
sustatzea da, eta ikastetxera joateko ibilgailu motorduna erabiltzen
dutenak eskolara goizero oinez edo pedalei eraginez joan ahal izan
daitezen bultzatzea.
Proiektuaren alderdi originalenetako bat “peer to peer” metodologia
da, berdinen arteko konpromisoa. Bigarren hezkuntzako institutuetan gazte boluntarioen taldeekin egiten da lan; horiei “mugikortasunaren enbaxadore” esaten zaie. Gazte horiei bitartekoak eta tresnak ematen dizkie proiektuak, berak izan daitezen beren ikaskideen
artean mugikortasun iraunkorra sustatzen dutenak.
Komunikazio kanpaina horiek egiteko, gazte talde horiek bideoak
egiten dituzte, eta aurkezpenak eta kartelak, eta txangoak eta lehiaketak antolatzen dituzte oinez edo bizikletaz joatearen abantailak besteei erakustearren. Bizikletaren erabilera “gazteen artean” zabaltzeko erabiltzen dituzten lengoaia, metodoa, mezuak
eta komunikazio moduak eraginkorragoak dira, helduen munduak
prestatutako informazioa eta ohiko kanpainak baino. Pixkanakapixkanaka, ahaleginez, denboraz eta dedikazioz, proiektuak hainbat
emaitza lortu ditu.
Informazio gehiago: http://eustarsmadrid.blogspot.com.es/
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Zer mugitzen da
mugitzen zarenean?

Batez besteko abiadura

Erabiltzaileentzako
kostuak

Arriskuak

Oinez

4 km/o

Oinetakoak

Ez du besteentzako arriskurik sortzen. Ibilgailu batek
harrapatzea da arriskua.

Bizikletaz

8 km/o

Bizikleta erostea

Arazoak sor ditzake oinezkoekin, eta talkak, behar bezala erabiltzen ez
bada. Istripu arriskua.

Lineako autobusaz

15 km/o hirigunean

Ticketa edo txartela

Istripu batean nahastuta
gerta daiteke.

Automobilez

25 km/o hirigunean

Automobila erostea + gasolina + mantentzea

Istripu batean nahastuta
gerta daiteke.

Motorrez, ziklomotorrez

25 Km/o

Motorra erostea + gasolina
+ mantentzea

Istripu batean nahastuta
gerta daiteke, eta kalteak
handiagoak izan daitezke.
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Osasunaren
gaineko ondorioak

Gizarte bizitzaren
gaineko ondorioak

Autonomia ematen du, heldurik gabe joateko aukera

Osasunaren eta animo
egoeraren gaineko eragin
onuragarriak.

Lagunekin joan zaitezke,
herria edo auzoa ezagut dezakezu.

Gazteei aukera ematen die
heldurik gabe mugitzeko.

Osasunaren eta animo
egoeraren gaineko eragin
onuragarriak.

Lagunekin joan zaitezke,
eta hirian edo herrian moldatzen ikasten duzu.

Autonomia

Gazteei aukera ematen die
heldurik gabe mugitzeko.

Heldu batek joan behar du,
ezinbestean, gidari.

Heldu bat behar du, edo 16
urte izatea ziklomotor batzuk eramateko.

Ez du abantailarik, beste
une batean egin behar da
ariketa fisikoa.

Zure inguruan mugitzen
ikasten duzu.

Ez du abantailarik, beste
une batean egin behar da
ariketa fisikoa.

Ia-ia ez dago beste pertsonekiko harremanik, ez dizu
hiriarekin ohitzen laguntzen.

Ez du abantailarik, beste
une batean egin behar da
ariketa fisikoa.

Ia-ia ez dago beste pertsonekiko harremanik. Heldu
batek gidatzen badu, ez
dizu lurraldearekin ohitzen
laguntzen.

Ondorioak hirian

Ez du kutsatzen, ez du zaratarik sortzen, gizarte bizitza
eta jendearekin elkartzea
ahalbidetzen ditu, eta espazio publikoa segurua izan
dadin laguntzen du.
Ez du kutsatzen, ez du zaratarik sortzen, gizarte bizitza
eta jendearekin elkartzea
ahalbidetzen ditu, eta espazio publikoa segurua izan
dadin laguntzen du.
Kutsadura eta zarata sortzen
ditu, nahiz automobil pribatuan joateak sortzen duen
eragina saihesten duen.
Kutsadura, zarata eta auto-pilaketak sortzen ditu.
Espazio komun handia
behar du, bai aparkatuta
dagoenean bai martxan dagoenean.
Kutsadura eta zarata sortzen
ditu. Espazio komuna okupatzen du, ez baina automobilak adina.
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4.

atala

Arriskuak hartuz segurtasuna eraikitzea
1. Abiapuntuko testuingurua
Segurtasuna eta gazteak: gai konplexua,
gero eta konplexuagoa
Segurtasunaren gaia nerabeekin jorratu beharreko gai konplexuenetako bat da, bai nerabeen autonomia nola eta noiz baimendu
argitzeko prozesu zailarengatik, bai horiei segurtasuna erakusteko
moduaren inguruan sortzen diren zalantzengatik. Izan ere, beldurtu
egin behar al ditugu arduraz joka dezaten, edo bada beste modurik
bere burua zaintzen ikas dezaten?
Horri gehitu behar azken hamarkadetan sortutako gai bat, honako
hau baita, zaintzaren eta arretaren ardura dutenen erantzukizun zibilarena, are gehiago nahaspilatzen baitu gai korapilatsu hau. Orain
begiraleek ere “arrisku pertsonalak hartzen” dituzte bere gain, nerabeez arduratze hutsagatik, zerbait gertatuz gero baliteke-eta haiei
egokitzea istripuaren erantzukizuna.
Horrela, nerabeekiko lanerako jarduera-esparru mugatu eta biziatua
sortzen da, arazoek “judizializazioaren” bidea hartzeko posibilitate
horrengatik, eta ondorioa da gero eta nabarmenago mugatzea arriskuak hartzea. Haurrek eta gazteek aukera gutxiago dute gatazkak
eta arriskuak kudeatzen ikasteko; izan ere, helduek saihestu egiten
dute haiek horrelako egoeretan egotea, balitekeelako egoera horiek
nahi gabeko hainbat ondorio izatea erantzukizuna duten heldu horientzat.
Adin txikikoek arriskurik txikiena ere hartzeko gizarte fobiaren eraginez, haien zaintzaren ardura dutenak uneoroko bizkartzain eta zaindari suerte bat dira gaur egun. Betidanik helduek zaindu egin dute
gazteenen ongizate eta segurtasuna, baina orain aldea honako hau da, istripu kasuan erruduna bilatuko dela, bai maila sozialean bai judizialean.
Eta azkenean, gehien galtzen dutenak adin txikikoak berak dira, murrizturik ikusten baitituzte arrisku motaren bat duten jarduerak esperimentatzeko eta horrelakoetan parte hartzeko aukerak.
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Segurtasunaren gaineko kontu eta kontzeptu batzuk
Mugikortasunari eta hiri espazioari lotutako segurtasunaren gaiari
ekiteak lagundu diezaguke beharrezko eztabaida honetako kontzeptu batzuk argitzen, baina, ikusiko dugun moduan, ez da batere kontu
erraza.
Segurtasuna positiboan esperimentatzen da, ongizate sentsazio baten antzera, baina negatiboan definitu ohi da, gatazkarik ezarekin lotuta. Normalean aipatu ohi da kale bat segurua dela trafiko istripu gutxi
dagoelako edo delitu salaketa gutxi dagoelako, baina egia honako
hau da, indize horiek ez dutela segurtasunaren mamia atzematea
lortzen, non eta aldamenean ez dauzkaten testuinguruan kokatzen
eta hainbat ñabarduraz hornitzen dituzten beste batzuk. Adibidez,
autobide batean oinezko gutxi harrapatzen dituzte automobilek,
baina ezin dugu esan leku hori segurua denik oinezkoentzat; setio
egoeran dagoen hiri batean ez da batere deliturik gertatzen kalean,
baina ezingo dugu espazio segurua denik esan. Gatazkarik ezak ez
du balio, beraz, leku baten segurtasuna erakusteko, horrekin batera
ez baditugu beste faktore batzuk aintzat hartzen, esaterako
erabileren intentsitatea eta aniztasuna.
Dena den, gure gizarteak jarraitzen du segurtasuna gatazkarik ezarekin lotzen, eta horretarako mekanismo sorta oso bat jarri du martxan, jarduerak bereizteko, erabilerak murrizteko edo gizarte taldeak
banantzeko, hori omen delako espazio berean interes desberdinak
biltzea eta, horrenbestez, gatazkak sortzea saihesteko formula. Gazteak bereizi egiten dira heldu eta haurrengandik, eta funtzio urbanoak ere hiriko zonetan zehar banatzen dira. Irtenbide horrek talkak
murrizten ditu, bai, baina ahuldu egiten ditu aniztasuna, bizitza eta
harremanak. Hiri espazioa esterilizatzen laguntzen duen formula bat
da, eta ezer ez gertatzea ahalbidetzen du, ez onik ez txarrik.

Segurtasun pribatua + segurtasun pribatua + segurtasun pribatua = segurtasun falta kolektiboa
Gure gizarteak arriskuak hartzen dituen moduetako beste bat autobabesa eta defentsako erantzun pribatuak sustatzea da. Ikusiko dugun bezala, mekanismo horrek nahi dugunaren kontrakoa eragiten
du, zeren eta segurtasun sistema indibidualek, paradoxikoa bada
ere, segurtasun falta kolektiboa sortzen baitute. Automobilaren
adibideak lagundu diezaguke kontu hau ulertzen.

53
Sarritan automobila erabiltzen da haurrak eta nerabeak garraiatzeko,
uste dugulako trafiko handia dagoela eta, beraz, kalea arriskutsua dela
oinez edo bizikletaz joateko. Gureak “modu seguruan” eraman ditzagun, automobilek babes pasiboko gero eta sistema gehiago daukate:
segurtasun-uhala, airbaga, albo-bandak, ABS balaztak, etab.
Bidaiari-leku hiperbabestu horren barnean, gidariak erosotasun eta
segurtasun maila handiagoa sentitzen du, eta horrek bultzatzen du gidatze horretan arrisku handiagoa hartzera, badaki eta balaztek ez diotela hutsik egingo, eta motorrak indarra emango diola tarte gehiegirik
izan gabe aurreratzen hasten bada, edota airbagak kolpea motelduko
duela, horrelakorik gertatuz gero. Gidatze konfiantzazkoago horrek
arriskua eragiten du inguruan, batez ere autobabeserako sistema horiek ez dauzkatenentzat, hau da, oinezko eta txirrindularientzat.
Horrela, segurtasun falta kolektiboaren gurpil zoroan sartzen gara,
zeren eta oinez edo pedalei eraginez ibiltzeari laga eta ibilgailu motorduna erabiltzea erabakitzen duen pertsona bakoitzak bere ekarpena egiten baitu trafikoa jaun eta jabe den hiri espazioa sortzeko; eta
beste pertsona batzuk ere kotxea hartzera bultzatzen ditu, kalea leku
desatsegin eta arriskutsutzat ikusten baitute.
Arazoaren sustraira jo beharrean, gero eta ibilgailu gehiago dagoen
gure kaleetako benetako arrisku baldintzak moztu beharrean, jokoarau berriok ezartzen joan dira. Eta arau horiek, ikusi dugun bezala,
kanporatu egin dituzte haurrak eta egoeragatik edo adinagatik trafikoaren zurrunbiloan sartu ezin diren, edo sartzen ausartzen ez diren,
pertsona guztiak. Zirkulazio motordunaren neurrira egindako arau
horiekin arriskutsu ikusten da, eta arriskutsu jotzen, adin txikikoak
bakarrik joatea, edo adineko pertsona batek hiribide zabal bat motel
zeharkatzea, edo txirrindulari bat galtzadatik zehar joatea.
Izan ere bi kontzeptu nahasten dira, zehazki arriskubidea eta arriskua;
eta horren ondorioa izaten da biktimak errudun bihurtzea, leku desegoki batean traba egiten ari direla iritzita. Horregatik, gogoratu behar
da arriskubidea dela kalte edo gaitza eragiteko gai den guztia; arriskua, berriz, probabilitatea da, arriskubidea eta kaltea jaso dezakeen
elementu bat elkartzen direnean kalte hori benetan gertatzekoa. Hau
da, 50 km/h baino bizkorrago doan tonatik gorako autoa da arriskubidea eragiten duena. Espazio berean makina bizkor horiek oinezko edo
txirrindulariekin batera direnean gertatzen da, aldiz, arriskua.
Eta paradoxa dugu gurpil zoro hori desegiteko modu bakarra, segurtasun kolektiboa bilatzeko modu bakarra, hain zuzen ere arriskuak
hartzea dela. Oinez edo pedalei eraginez gabiltzanean, espazio publikora hirugarren bati kalte egin diezaiokeen blindajerik zein autobabeserako sistemarik gabe irteten garenean, geure gorputza jartzen
dugunean, orduan ari gara, benetan, benetako segurtasuna eraikitzen
laguntzen. Orduan hasten gara hiri giroa eraldatzen.
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Gazteak eta kaleko legea
Gazteek ulertzen dituzte espazio publikoan nagusi diren arauak, eta
asfaltoko errege berriak izan nahi dute. Heziera ez da portaera onaren arauen bidez transmititzen; oso bestela, egunero-egunero esperimentatzen dituzten gizarte balioen bidez jasotzen dute, eta ikasten dute ezen “kaleko lege” horretan indartsuenak ahulenen gainetik
daudela.
Egoera horri gehitu behar haurtzaroan zehar arrisku txikiak hartzeko
izan duten autonomia urria, bere burua zaintzen eta gatazka egoerak
kudeatzen ikasteko entrenamendu eskasarekin batera. Francesco
Tonuccik ongi azaltzen du arrisku, autonomia eta hazkuntzaren arteko harreman hori.1
“Arriskua garapenaren, hazkuntzaren funtsezko osagai bat da, ezin
gara heldutasunera iritsi oztopo, arriskubide, zailtasunari aurre egin
gabe, batzuetan gaindituko ez badugu ere. (…) Behar denean arriskuaren esperientzia bizitzeko aukerarik izan ezean, transgresio desira
bat metatzen da, gero eta indartsuago bat, eta ezin da erreprimitu, eta
askoz geroago lehertuko da nerabezaroan, eta sarritan benetako arriskua eraginez gainera. Bizikletaz ibiliz belauna urratzerik izan ez duen
pertsona batek aukera gehiago dauzka motor istripu larri bat izateko”.
Hildako pertsona kopurua, milioi biztanleko, sexuaren eta
adin taldearen arabera. 2013ko urtea
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Iturria: Trafiko Zuzendaritza Nagusia, 2013ko urtea.

1
Francesco Tonucci (2015): “Autonomía de movimiento de niños y niñas. Una
necesidad para ellos, un recurso para la ciudad y la escuela”. Ciudades con vida: infancia,
participación y movilidad liburuko kapitulua.
Crítica y Fundamentos 47. Graó argitaletxea.
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Berriro ere, istripuei buruzko datuek genero aldeak erakusten dituzte, agerian uzten baitute mutilek gehiago erabiltzen dituztela ibilgailu motordunak, arriskuak hartzeko joera handiago batekin batera. 2013ko urtean, trafiko-istripuz hildako emakume bakoitzeko 3,5
gizonezko hil ziren.
Hala eta guzti, esan behar trafiko-istripuak mugikortasun sistema
honen gizarte kostu itzelen parte bat besterik ez direla. OMEk planteatzen duenez, gaur egun airearen kutsadura dugu, berez eta besterik gabe, mundu osoan osasunak duen ingurumen arriskurik handiena, trafiko-istripuen gainetik baitago.

2. Aprobetxa ditzakegun aukerak eta uneak
Bizikletaz? Bai arriskua!
Esapide hau abiapuntu egokia izan daiteke “arriskubide” eta “arrisku”
kontzeptuak jorratu eta horiek biak bereizteari ekiteko. Gainera aukera
balia dezakegu, gazteekin komentatzearren nolako ondorioak dauzkan
biktimak, ahulenak, errudun bihurtzeak, segurtasuna arriskubideen
sorburua murriztera bideratu beharrean. Ulertu behar dute errepidean
zehar bizikletaz doazenak edo kalea zeharkatzen dutenak ez direla
“arriskubideen” sorburua.
Garrantzitsua da gazteek bere 13 eta 17 bitarteko gazte egoera eta esperientziarekin konektatzea, eta “kaleko legeak” beren mugikortasunari ezartzen dizkien mugak detektatu ahal izatea, heldutasunera iristen
direnean horiek iraunarazten saia ez daitezen.
“Nik ez dut kaskorik eraman nahi”
Kaskoaren gaia, eztabaida sutsuaren sortzaile bera txirrindulari komunitatearen eta trafikoko agintaritzaren artean, segurtasunaren inguruko solasaldi baten hasiera izan daiteke. Garbi dago eztabaida bero
hori ez dela konponduko, baina interesgarria da 16 urtez azpikoekin
sarritan sortzen den gai hori baliatzea -izan ere, gaur egun kaskoa erabiltzera derrigortuta daude, legez-, segurtasun kolektiboari eta segurtasun pertsonalari eta gazte horiek bere burua zaintzen duten moduari
buruzko gogoeta elkarrekin egitearren.
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3. Gara daitezkeen esku-hartzeak
Bizikletarako trebetasunak ikastea
Jardueraren helburua da gazteek ikastea segurtasunaren oinarrizko
alderdietako bat bizikleta eramaten eta trafikoan zirkulatzen jakitea
dela. Jarduera hau gutxienez hiru edo lau egunetan zehar gauzatzea
proposatzen dizugu, garatze progresiboago batez betiere.
Ariketa sinple batzuek lagundu dezakete trebetasun horiek lantzen
eta konfiantza irabazten, eta baita gazteek segurtasun handiagoz
mugitzen ikas dezaten ere. Zuk normalean ez baduzu bizikletarik
erabiltzen eta ez bazara ikastaroa antolatzeko gai sentitzen, proposatzen dizugu herriko txirrindulari elkarteren batekin, udaltzaingoarekin edo bizikleta-dendaren batekin koordinatzea. Seguru badela zuri laguntzeko prest dagoen norbait.

1. pausoa

Jarduera zure neurrira diseinatzea

Jarduera diseinatzeko, gomendatzen dizugu interneten diren bizikletarako trebetasunei buruzko eskuliburu eta materialetako batzuk
aurrez begiratzea. Batzuk “arauzkoagoak” dira, eta “malguagoak”
beste batzuk. Zeuk aukeratu segurtasuna ulertzeko duzun moduari
ondoen egokitzen zaiona.
Terrasako Udalak badu bizikletak eramaten irakasteko eskuliburu
bat, ikastetxeetan erabiltzeko bat, eta oso lagungarria izan daiteke
jarduera hau diseinatzeko unean; izan ere, irakurtzea errazten duten azalpen grafiko zehatz-zehatzak dauzka. http://www.magrama.
gob.es/es/ceneam/recursos/mini-portales-tematicos/MANUAL_de_
CONDUCCI%C3%93N_DE_BICICLETAS_CAST_tcm7-260837.pdf

2. pausoa

Datak gazteekin antolatzea, eta denek bizikleta
daukatela bermatzea
Gomendatzen dizugu gazteekin adostea noiz izango den jarduera
garatzeko unerik onena, bizikleta ekarri beharko dute eta.
Gazteren batek ez badauka bizikletarik, herriko dendekin, txirrindulari erakundeekin edo udalarekin hitz egitea gomendatzen dizugu,
mailegu gisa eskuratzearren jarduerarako bizikletaren bat.
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3. pausoa

Lehen eguna: bizikleta doitzea

Lehen eguna bizikleta doitzeko erabil daiteke. Funtsezkoa da nerabeek ikastea balazten egoera ona egiaztatzen, gurpilak puzten, argiek ongi funtzionatzen duten ikusten, edo eroso joan ahal izatearren zela behar duten altueran jartzen.

4. pausoa

Bigarren eguna: bizikletarako trebetasunak kirol pista

edo plazan

Oraingoan espazio zabal bat eduki behar da, zirkuitu bat diseinatu
ahal izatearren bertan. Zirkuitua diseinatzeko, udaltzainek, agian,
edo ikastetxeren batek, konoak edo beste material batzuk utziko
didizkizu, egin beharreko ibilbidea pistan markatzeko.
Helburua da Pauwelsen Test deituan argi eta garbi jasota dauden trebetasun batzuk lantzea ikasleek. Ariketa multzo bat da, eta batetik
ikasteko balio du, eta bestetik bizikleta erraz eramateko beharrezko
trebetasunak bereganatu ote dituzten ebaluatzeko.

5. pausoa

Hirugarren eguna: hiri barruko bide lasaietan zeharreko

zirkulazioa

Nerabeek bizikleta erraz samar eramaten ikasi dutenean, zirkuitu
bat plantea daiteke kale lasaiko auzo batean, hiri ibilgailu gisako
oinarrizko maneiua ikasteko. Horrek esan nahi du nondik zirkulatu
ikasi behar dutela, bidegurutzeetan nola kokatu, nola adierazi birak,
edo nola geratu ikusgai.
Hobe da ariketa hau talde txikiekin egitea, bakoitza nola moldatzen
den ikusi ahal izatearren.

6.

pausoa
zirkulazioa

Laugarren eguna: trafikoa duten bideetan zeharreko

Denek bereganatu dituztenean zirkulazio arauak, eta jada bizikleta
erraz daramatelarik, orduantxe planteatu behar da trafikoa duen bideren batean taldean joateko ariketa.
Lehen saio honetan, komeni da aurrean heldu bat joatea, eta beste bat taldearen atzean, hain zuzen aurrekoak erakutsi beharrekoa
erakuts dezan, eta atzekoak nerabeak zuzendu ditzan, bizikleta eramateko moduari dagokionez.
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Segurtasunaren mitoei buruzko eztabaida
Eztabaida honen helburua da nerabeekin segurtasunari buruzko gogoeta bat egitea, modu antolatu batean, eta gaiaren gainean duten
iritzia biltzea. Garrantzitsuena da kontzeptuak bereizten ikastea, gai
honen konplexutasunari ekitea, eta gazteak beren erabakiak argudiatzeko eta justifikatzeko gai izatea.

1. pausoa Gaztelekuko espazioan gelako alde bat OSO ADOS daudenena izango da, eta kontrako aldea ERABAT KONTRA daudenena.
Gazteek zutik jarri behar dute txoko bien artean, esaten diren esaldiekin ados edo horien kontra dauden:
Bizikleta oso ibilgailu arriskutsua da.
Airbagari, segurtasun-uhalari eta ABS balaztei esker, auto
mobilak oso garraiobide segurua dira.
Kaskoaren eraginez, nik arrisku gehiago hartzen dut, babes
tuago sentitzen naizelako.
Leku batera modu seguruan joan nahi badut, hobe da autoz
joatea bizikletaz baino.
Bizikletaz noanean lagundu egiten dut kalea seguruagoa izan
dadin.

2. pausoa

Aldeko eta kontrako puntuak

Paper edo arbel batean idatziko dugu erantzun bakoitzaren alde edo
kontra dagoen gazte kopurua.

3. pausoa

Eztabaida eta argudioak

Gazte bakoitzak adierazi behar du zergatik kokatu den dagoen tokian. Nerabeei eskatzen zaie lerroko puntu jakin horretan jarri izana
justifikatzeko.

4. pausoa

Tokiz aldatzea

Orain kontrako aldean jarri, eta beste ikuspegi horretatik argudiatu
behar dute.
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Kaskoak pertsonalizatzea
Gazte askok bizikleta erabiltzeari uzten diote, bai deseroso doazelako, orrazkera nahasten dielako edo kaskoa jarrita ez direlako bere
buruarekin gustura sentitzen. Jarduera honen helburua da kaskoak
onar ditzaten ahalbidetzea, hain zuzen bizikleta erabiltzeko anima
daitezen eta aurrerantzean kaskoa ez dadin faktore mugatzailea
izan.

1. pausoa

Jarduerarako deialdia egitea, beren kaskoak ekar ditzaten

Egun bat adosten da, kaskoa daukaten guztiek gaztelekura ekar dezaten.

2. pausoa

Kaskoa pertsonalizatzeko materialak

Materialak aukeratzeko unean garrantzitsua da erabakitzea pertsonalizazioa aldi baterako edo iraunkorra izango den.
Aerografoz gauza zoragarriak egin daitezke, baina urez garbitzen
diren errotulagailuak ere erabil daitezke (bakarrik efektua probatu
nahi izanez gero).
Festetan, esaterako halloween denean, inauterietan edo herriko festaren batean, kolorezko paperak, oihalak, lumak, zintak edo beste
material batzuk erabil daitezke kaskoak pertsonalizatzeko.

3. pausoa

Ekin lanari!

Sorkuntzako jarduera horiek guztiek lagundu egiten dute irudimena garatzen eta norberaren sormenarekin konektatzen. Seguruenik,
hasiera batean zail izango da ideiak ateratzea, baina aukerak probatu behar dira eta, agian, ideiaren bat bilatu kaskoak benetan bere
egin ditzaten.

4. pausoa

Kasko pertsonalizatuen erakusketa

Beste batzuetan bezala, jarduera hau aprobetxatu eta egindako lanen erakusketa bat egin dezakegu amaieran.
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4. Praktika onak
Komunitate iraunkor eta seguruak sortzen
bizikletaren bidez
Bikeworks 1996az geroztik Seattle-n (Washington, AEB) funtziona
funtzionatzen duen erakunde bat da, eta bere helburuen artean du bizikletaren sustapenaren bidez komunitate osasungarri, iraunkor eta seguruak sortzea. Garatzen dituen jarduera nagusien artean honakoak
nabarmentzen dira:
Gazteei zuzendutako programa bat; honetan, nerabe eta
gazteak gizarteratzeko eta ahalduntzeko elementutzat
hartzen da bizikleta.
Heldueentzako programa bat, boluntarioak inguratu eta
sustatze lana egiteko, bizikletak gero eta ohiko erabiltzaile
gehiago izan ditzan.
Bizikleta berrerabili edo emanak saltzen dituzten denda bat;
ez du enpresa-irabazirik, eta garraiobide hau biztanleriarentzat
eskuragarri eginez lor daitekeen gizarte onura bilatzen
ahalegintzen da.
Bizikletak konpontzeko eta birziklatzeko sistema bat,
hondakinak saihestu eta bizikletan bidaia gehiago eta autoan
gu txiago egin daitezen bultzatzeko.
Urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzea, komunitatea
sortzeko helburuz.
Erakunde honek antolatzen dituen jarduera guztien artean nerabe eta
gazteekin egiten den lana nabarmentzen da, “Earn a Bike” (bizikleta
bat irabaz ezazu) programa kasu, horretan, eskolaz kanpoko programa batean, gazteek ikasi egiten baitute bizikletak konpontzen. Komunitatearentzako bizikletak konpontzen 8 aste egin dituztenean,
erakundeak bigarren eskuko bizikleta bat eskuratzen die, neska eta
mutil bakoitzak bere bizikleta konpondu ahal izan dezan.
Ikustekoa da, halaber, bizikleta nola bihurtu duten komunitate seguru eta elkartasunezkoak eraikitzeko ekarpen aktiboa egiteko elementu.
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5.

atala

Gizartean mugitzea
1. Abiapuntuko testuingurua
Diskurtso kontraesankorra

Nerabeen munduaren eta helduen munduaren artean ezarri nahi dugun solasean, gogoratu behar dugu harreman biziatu samar batetik,
are eskizofreniko samar batetik, abiatzen garela, gure gizarteak izugarri maite baitu gaztetasuna, baina ezin ditu ikusi gazteak.
Ikusi besterik ez iragarkiak, agerian geratuko baitzaigu autoak, arropa edo freskagarriak baino gehiago iragarleek saldu nahi dutena denok bila gabiltzala dirudien betiko gaztetasunaren elixirra dela. Aldi
berean, iragarki alai eta ausart horiekin batera oso ikuspegi negatiboa dugu nagusi, gazteak aipatzean. Edo hezigabe eta basatitzat erakusten dituzte - botiloia, kaleko bandak, bandalismoa- edo
moldakorregi eta motelegitzat erakusten dituzte -eskola porrota,
absentismoa, edo “ni-ni” deituak, ez ikasten ez lan egiten dutenak
alegia-.
Gazteak nahasturik sentitzen dira diskurtso kontraesankor horren
aurrean ezen, alde batetik, goratu egiten ditu gazteek ordezkatzen
dituzten balioak eta, bestetik, duten portaera eta jarreragatik errudunesten ditu. Gazte horiek, horrela, kontsumoko objektuen uholdea jasaten dute txikitatik, are objektu horiek imajinatu edo desiratu
baino lehen ere, baina horrekin batera objektuak baloratzen ez jakiteagatiko kritika ankerra jaso behar izaten dute. Eta azkenean gazte
horiek balio urrikotzat dute bere burua, ez dakitelako daukatena edo
helduek gazteengatik berengatik egiten dutena estimatzen edo baloratzen. Hau da, irteerarik gabeko puntu batera iristen dira.
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Dantzan egingo al dugu?
Komunikazio bat parekidetasun eta berdintasunezko posizioan ezarri edo sortzeko, utzi egin behar diogu gazteak “besteak” gisa definitzeari, eta ulertu ezen elkarbizitzaren dantza ez dela soilik iritsi
berriak moldatzea eta jada markatuta dauden pauso batzuk ikastea.
Elkarbizitzaren dantzak eskatzen du koreografia berri bat sortzea,
gazteak aintzat hartuko dituen, lekua egingo dien, eta zuzenbidezko
subjektutzat jasoko dituen bat alegia. Herritar guztiek pauso berriak
ikasi behar dituzte, ez soilik gazteek.
Gazteak hiri bizitzan sartzearen kontuari heltzeko, mugikortasuna
eta espazio publikoen erabilera azter ditzakegu, horiek baitira gazteak komunitatean txertatzeko era aktiboa pizteko formula. Zenbat
eta kode gehiago erabili auzotarrekiko, tokiko botereekiko edo inguruko gizarte erakundeekiko harremanean, hobeto jakingo dute
gizartean libre eta begirunearen bidetik mugitzen.
Baina, berriro ere, hori posible izango da beste parte bat baldin badago, hau da, beste aldean norbaitek hartzen baditu eta hiri dantza horretan sartzeko aukera ematen badie. Elkarbizitzen ikastea
ez da soilik gazteen eginkizuna, helduen munduari ere eskakizun bat
ezartzen baitio; izan ere gazteak aintzatetsi behar dira, lekua egin
behar zaie, eta beraiekin dantzan egiteko “prest” egon behar dugu,
behin baino gehiagotan hanka zapalduko badigute eta talkaren bat
izango badugu ere.

Familia eta hezkuntzako profesionalak
gizarte babesik gabe
Dagoeneko ikusi dugu “gizarte abandonu” une batean gaudela; horretan, badirudi bakarrik familiek eta hezkuntzako profesionalek
hartuko dutela haur eta gazteen gaineko ardura. Gero eta arraroagoa da haien zaintzan modu espontaneo batean parte hartzea, ez
auzotar huts gisa ez hiritar arrunt gisa. Orain, ez baduzu titulu homologaturik erantzukizun zibileko aseguru batekin batera, edo senide
zuzena ez bazara, badirudi ez dagokizula inolako eginkizunik zeure
gain hartzea, haurrak edo nerabeak zaintzeari dagokionez.
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Bizirik dirau, baina, haien heziera txarraren kexa egiteko eskubide
unibertsalak, horrelako aipamenek ez baitakarte inolako erantzukizun edo konpromisorik, haiek dauzkaten arazoak konpontzeko. Berriro ere familiek edo hezitzaileek jasotzen dituzte kritika guztiak, eta
berak dira gatazkaren bat sortzen denean presioa jasaten dutenak.
Eta kontua da haur edo gazteei eragiten dieten arazoetako askoren
sorburua, hain zuzen ere, gizarte-huts horretan datzala, gizarteak
oro har zaintzarik, mugarik, laguntzarik edo arretarik ez eskaintze
horretan alegia.

Gaztelekutik hegan abiatzea
Gaztelekuek eta gazteei publikoki espazioa ematen dieten eta etapa bikain eta asalduzko honetan zehar laguntzen dieten beste ekimen batzuek aukera dute herritarren integrazio lan hori bultzatzeko.
Ez da hainbeste hezitzaileek edo gaztelekuetako begiraleek berek
bakarrik hartzea bere gain eginkizun itzel hori, baizik eta ateak irekitzea eta etenda edo urratuta dagoen laguntzako sare hori atzera
bilbatzen lagunduko duten beste kolektibo, entitate edo pertsona
batzuekiko elkarrekintzan aritzea; izan ere sare hori osatu egin behar
da atzera, herritar guztion artean erantzukizunak, lorpenak eta arriskuak partekatzearren.
Seguruenik, gizartearen parte batek uste du, edo nahi du, gaztelekuak nerabeentzako “zaindegiak” izatea, eta ez da zaila eginkizun
hori bere gain har dezaten, zeren eta ongi egokitzen baitzaio gizarte itxaropen askori, tartean da-eta haurren gainean helduek zertzen
duten itxialdi eta kontrola nerabezaroko lehen urteetan zehar luzatu
nahia. Horregatik, gazte zentro horiek bere baitan bildutako ekipamendu itxi bihurtzen direnean, kaletik aparteko jarduera programa
batez eta gizartearekiko harremanetatik at, galdu egiten dute beren
eraldatze indar guztia.
Gaztelekuek mundu publikora sartzeko kanal gisa funtzionatzea sustatzeko modu bat, hain zuzen ere, zera dugu, ateak kalera zabaltzea
eta lokaletik beretik haratago espazio berriak okupatzea. Bileralekua
gordezulo ona izan daiteke berdinekin elkartzeko eta norberaren
identitatea definitzen joateko, baina kalera begiratzen segitu behar da, oinak prest betiere hegan abiatzeko. Gaztelekuak jauzi-ohol
bikaina izan daitezke, jauzi hori egiteko.
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2. Aprobetxa ditzakegun aukerak eta uneak
“Aspertzen ari naiz”
Nerabeak aspertzearen parte batek zerikusia du eman diegun rolarekin.
Badirudi bakarrik jasotzea dagokiela, egiten zaizkien eskaintzen artean
aukeratzea eta proposamen horiek onartzea edo atzera botatzea, bezero zorrotzen antzera. Teknologia berriek, mugikorraren bidez, eskura
jartzen diete entretenimendurako aukera sorta izugarri eta kontsumitzen duten bat. Aldiz, bere proposamenak imajinatzeko, sortzeko eta
eskaintzeko, eta proposamen horien sustatzaile gisa agertzeko aukera
gutxi daukate.
Aspertze adierazpen hori gogoeta baten hasiera izan daiteke, horren
gaia izango baikenuke familian, inguruan eta komunitatean betetzen
duten eta betetzea gustatuko litzaiekeen papera. Egiten dakitenari edo
eskaintzea gustatuko litzaiekeenari buruzko galderen bidez, ahalegina
egin daiteke haiek buru diren ekimen baten sorburura iristeko.

“Utzi tokia, banoa eta!”

Bizikletan ibiltzen diren gazteen ohiko kexa batek zerikusia du oinezkoek bidegorria okupatzearekin. Egoera hau haria izan daiteke,
elkarbizitzako arauei eta espazio urri eta tirabiraz bete batean interes
desberdinak moldatzeko eta kontziliatzeko modu desberdinei buruzko
eztabaida baterako.
Arau idatziez gain, hiri eszenatokian dagoen indar aniztasunak eta erabiltzaile bakoitzak segurtasun eta askatasunez mugitzeko dituen aukera eta posibilitateek zerikusia dute horretan. Eta kontua da gogoeta bat
egitea eta bide segurtasunari buruzko arauen gaineko ikuspegi zabala
edukitzea, saihestearren gazteek ere betikotzea bizkorrenek motelenen
gainean, edo indartsuenek ahulenen gainean ezartzen duten jokoa.
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3. Gara daitezkeen esku-hartzeak
Zerbait komunitatearen alde, zerbait gure
geure alde
Esku-hartze honen helburua da bizi diren komunitatean ondorio positiboak izango dituen jardueraren bat gauzatzea lortzea. Kontua da
ekintzaren bat asmatzea, hau da, hartzailea biztanleria oro har edo
kolektibo jakin bat -haurrak, adinekoak, desgaitasuna duten pertsonak, etab.- izango den eta gazteei bere burua probetxuzko eta garrantzitsu sentiaraziko dien ekintzaren bat.

1. pausoa

Gure bitartekoak detektatzea: zer dakigun egiten

Garrantzitsua da gazteek beren gaitasun guztiak bistaratzea, sarritan ezkutu eta ikusezin geratzen baitira. Jarduera hasteko, galde
dezakegu zer dakiten egiten. Une honetan edozein gauzak balio du,
berdin txikia edo handia izan, garrantzitsuena delako gazteek beren
bitartekoekin konektatzea eta osoko pertsonatzat bizi izatea. Hain
zuzen ere gabeziaz beteta dauden eta ikasi beharrean diren pertsonatzat hartzen dituzten ohiko hurbilketez zeharo bestela.
Egin ditzakeen eta gustura sentiarazten duten bost gauza behintzat
idatzi behar ditu bakoitzak. Horietako bakoitza post-it batean idatzi
behar du. Garrantzitsua da ariketa hori banaka egitea eta ondoren
talde osoarekin partekatzea. Jarduera hau gidatzen duenak gaika
bilduko ditu adierazten dituzten trebetasun eta ekarpenak.
Seguruenik batzuek musika-tresnak joko dituzte, beste batzuek
sukaldean jakingo dute, bizikletan ibiltzen, batzuek pazientzia handia izango dute edo entzuteko gaitasun handia, edo matematika
erakustea gustatuko zaie ongi ulertzen dutelako... Zerrenda hori idatziz jasota geratuko da gaztelekuan.

2. pausoa

Herrian edo auzoan beharrak detektatzea

Hurrengo pausoa izango da orri zuri batean idaztea gazteen inguruko beste pertsona edo kolektibo batzuek dituzten beharrak, gazteek ezagutzen dituztenak. Oraingoan binaka egin daiteke lan, bikote bakoitzak detektatutako gutxienez hiru behar definitzeko.
Honetan ere ez da marra edo mugarik izango ekarpenetarako.
Begirale edo hezitzaileak taldearen aurrean idatz ditzake behar horiek, gaika bilduta.
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3. pausoa

Ekintzaren geziak

Orain hiru edo lau pertsonako taldeak eginda arituko dira; helburua
izango da detektatu dituzten behar sozialak, “ekintza” gezi baten bidez, gazte taldeak dauzkan bitartekoekin lotzen ahalegintzea.
Horretarako, kartoi mehe batean marraztu behar dute kartel bata
bestearekin lotzen duen gezia, eta gezi horretan idatzi beharko dute
egin dezaketen jardueraren bat. Une honetan ez da mugarik ezarri
behar, aukerak zabaldu baizik.
Talde bakoitzak bere gezia edo geziak bi paper handien artean jarriko ditu, eta besteei azalduko dizkie pentsatu dituen jarduerak.

4. pausoa

Balorazioa eta botazioa

Epaimahai baten antzera, talde bakoitzak beste taldeen ekarpenak
baloratu eta puntuatuko ditu. Ez da soilik puntu kopuru bat, baizik
eta ebaluazio horren arrazoiak azaltzea. Hainbat irizpide hartu behar dituzte gidari, hala nola: detektatutako behar horren eskaera edo
premia, ekintza bat garatzeko dauzkaten bitartekoak, edo ekintza
hori abian jartzeko bideragarritasuna. Garrantzitsuena da argudiatzea, erabakia zentzuz eta jakinaren gainean hartu ahal izateko.

5. pausoa

Aukeratzea eta definitzea

Orain zehatzago definitu behar da balorazio onena jaso duen gezia,
abian jartzeko aukera planteatzearekin batera.
Puntu kopuru bera jasotako ekintza bat baino gehiago baldin badago, bigarren boto txanda bat egin beharko da -banaka oraingoan-,
aukeratzeko eta ahaleginak jarduera batean biltzeko.

6. pausoa

Abian jartzea

Orain abian jarri behar da. Aukera sorta izugarria denez, zaila da egin
beharreko pauso zehatzak zein diren ezartzen. Dena den, beti jarraitu beharreko hurrenkera bat bada:
Zehatz definitzea
Programatzea
Koordinatzea eta hartzaileei aditzera ematea
Gauzatzeko behar den guztia antolatzea eta prestatzea
Gauzatzea
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Herriko festetan parte hartzea
Nerabeek herrietako festetan parte hartze aktiboa izateak konnotazio asko ditu, bai maila sinbolikoan bai maila errealean. Gazteen
gaineko ikuspegi positiboa sortzen da, gazteek beren partaidetza
publikorako unea izaten dute, eta herriko gizarte bizitzako une garrantzitsuenetan ere bertan dira.
Sarritan nerabeak leku definitu gabe batean egoten dira, ihes egiten
baitiete haurrentzako jarduerei, iristeke baina gazte edo helduentzat
pentsatutakoetara. Horregatik, berariaz kontuan hartzen ez baditugu, ospakizun edo ekitaldi horietatik kanpo geratzen dira.

1. pausoa

Partaidetzarako espazio eta une bila

Beste urte batzuetako programazioa berrikusteak lagundu diezaguke normalean zer jarduera eskaintzen diren gogoratzen, eta
pentsatzen zein izan daitezkeen egokienak, gazteen parte hartzea
ere izan dadin.
Argi eta garbi parte har dezaketen jarduerarik ez bada ikusten, beti
egongo da aukera dagoeneko baden batean beste kategoria bat
eransteko, esaterako lasterketa edo lehiaketetan, edo modalitate
berri bat bilatzeko nerabeei egokitzearren.

2. pausoa

Aliantzak bilatzea eta koordinatzea

Garrantzitsua da aldaketa hori gauzatzeko aliantzak bilatzea. Komeni da festak antolatzeko ardura duen udal atalarekin aurrez koordinatzea jarduera, partaidetza hori planteatzeko modurik onena aztertzearren.

3. pausoa

Partaidetza prestatzea

Neurri honek aukera anitz dauzka, eta duen irismenaren arabera antolaketa errazago edo konplexuagokoa izango da. Atal honexetan
bertan, praktika onei buruzkoan, hainbat adibide jaso ditugu, dagoen
aukera aniztasunaren erakusgarri; izan ere, kaleko joko bat prestatu
eta plaza batean instalatzetik uretako lasterketa batean parte
hartzeko baltsa bat egiteraino irits gaitezke.
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Interesgarria litzateke talde jarduera bihurtu ahal izatea, eta talde
batek ekitaldi honen prestakuntzan parte hartzea. Lehen urtean
gazte gutxik hartuko dute parte agian, baina esperientzia batzuek
erakusten duten moduan, behin abiatuz gero indar hartzen hasten
dira eta ohiko programazioan txertatutako jarduera bihurtzen dira,
eskaera handia dagoelako benetan.

4. Pausoa Festez gozatzea
Dagoeneko ikusi dugu zein garrantzitsua den komunitate baten parte izatea. Festak une ona dira heldu, txiki eta nerabeen arteko elkarbizitzarako eta mundu guztiak espazio eta denborak partekatzeak
dakarrenaren gaineko esperientzia ona izateko. Izan ere, sorburuan
belaunaldien arteko nahasketa hori dago, herriko festen esentzietako bat bera.

4. Praktika onak
Ondoren, Gipuzkoako gaztelekuetan garatutako jarduera batzuk
azaltzen ditugu. Izan ere nerabeak herriko bizitzan txertatzeko
bokazio hori dute, eta esperientzia inspiratzaileak izan daitezke. Esperientzia horietan ia-ia guztietan, aurretik aliantzak bilatzeko lana
egin da beste entitate, administrazio, edo herriko edo auzoko elkarte edo kolektibo batzuekin. Ekimen horiek agerian lagatzen dituzte
gaztelekuek, kokatuta dauden komunitateak aberastera begira, dituzten aukera izugarriak.

Bizikletak birziklatzea Martutenen
Proiektua 2014ko azaroaren eta 2015eko maiatzaren artean
garatu zen. Gaztelekuak bizikleta batzuk zeuzkan, eta horiek
berrerabiltzeko plan bat jarri zuten martxan. Helburuetako bat zen
Martutene osoari eskaintzea bizikleta zerbitzu hori.
Gazte talde batek, oso profil askotarikoak ziren bertan, hartu zuen
jardueraren ardura. Gazteak proiektuan murgildu eta, gorabehera
batzuk izan baziren ere, emaitza bikaina izan zen, eta egindako ahalegin eta lanagatiko ezagutza jaso zuten.
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Gazteak garraio publikoa hobetzen laguntzen Ataunen
Ataunen, Gipuzkoako herri luzeena da, nerabe asko baserrietan edo
herrigunetik urrun bizi dira, eta beraz bizikletaz edo oinez mugitzen
dira bertan. Autobus zerbitzuak ez zebilen ondo, eta eguraldi txarra
zenean gurasoek ibili behar izaten zuten garraio lan horretan.
Foru Aldundiak galdetegi bat igorri zebilen, herrigune txikietako autobus zerbitzuari buruzko iritziak jasotzeko, eta gaztelekuan gazte
askok beren iritziak eman zituzten galdetegian. Gaur egun ordutegia zabaldu egin da, eta itzultzeko zerbitzua ere badago orain asteburuetan. Gazteak aldaketa horren parte sentitzen dira.

Autobus publikoan bidaia Usurbildik
Gasteiza
Ekimen honen sorburuan gaztelekuko neska-mutil batzuek egindako proposamen bat dago, Gasteizko Gamarrako igerilekuetarako
txangoa egitea proposatu baitzuten. Autobus publikoan egindako
benetako txango bat izan zen, eta garraio kolektiboko zerbitzuekin
ohitzea bilatzen zen. Ia-ia lau ordu behar izan zituzten iristeko, eta
joateko hiru autobus eta itzultzeko beste hiru hartu behar izan zituzten.
Esperientzia interesgarria, begiraleetako batek kontatzen duen moduan: “Nerabe batzuek oso ongi pasatu zuten autobusean, musika
entzuten, selfieak egiten, kantuan... beste batzuk aspertu egin ziren,
eta amorratu eta haserretu ere egin ziren batzuk! Bidaiei eta bizitzari buruz hizketan aritu ginen: leku batera iristeko batzuetan itxaron
egin behar da, ustekabeak sortzen dira, egokitu egin behar da eta bidean disfrutatzen ikasi. Pentsatu genuen, halaber, garraio publikoan
bidaiatze horrek lagundu diela Gasteiza beren aukeren arabera joan
ahal izateko modu erreal bat ikusten”
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Olatu Talkan parte hartzen Martutenen
Festa udaberri hasierarekin bat dator, eta urtero ospatzen dute
Haurtxoko, Gazteleku eta Etxarrienek. 2015ean Olatu Talka programan sartu da, eta auzoko beste eragile batzuk ere inplikatu ditu (Sorginzulo, El Pilar eta Txapel Haundi gastronomi elkartea, Martuteneko
zikloturista taldea, Txomin Eneko ludoteka, Martuteneko auzotarren
elkartea eta Arantzazuko Ama ikastola), eta horrela oihartzun handiagoa izan du.
Birziklatu proiektuan denek hartu zuten parte: gastronomi elkarteek
bazkaria prestatu zuten; txirrindulari elkarteak postu bat jarri zuen
bere jarduerak aditzera emateko; auzotarren elkarteak antolaketan lagundu zuen; eta ikastolak, Berdintasun Departamentuarekin
koordinatuta, jolas-lekuko murru batean horma-irudi bat margotzea
kudeatu zuen. Adin guztietako auzotar guztiek disfrutatu zuten, eta
paregabeko aukera izan zen haurrek eta nerabeek egindako lana jendaurrean erakutsi eta merezitako ezagutza adierazteko.

Gurpil gaineko ibilbidea Karmengo festetan,
Irunen
Auzoetan Sasoi IrunKirol-en “Auzoa kurpil gainean ezagutzen Elitxu
2015” udal programan sartu da. Aurten gaztelekua izan du buru, eta
beste eragile batzuk ere izan dira, hala nola: Irungo Udala, ElitxuLapitze auzotarren elkartea, Osasun Zerbitzuak, auzoko gazteak eta
IrunKirol.
Auzoko biztanle guztientzako jarduera bat da, eta Elitxu-Lapitzeko
Karmengo festetan egiten dute. Auzo osoan zeharreko ibilbide bat
egiten dute, gurpil gainean (scoota, patinak, skatea, longa, bizikleta), eta sei zona instalatzen dituzte, ibilbide horretan zehar hainbat
jarduera ludiko garatzeko.
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Mahai-joko erraldoia Egian
Gaztelekuko gazteek mahai-joko erraldoi bat sortu zuten: twister
bat. Helburua zen hiriko beste ekipamenduei eskaintzea, gaztelekuan bertan disfrutatzeaz gain inolaz ere. Auzoarekiko interakzioan
jarduteko aukera horrek bultzatu egin zituen gazteak, eta talde-lanean gogo handiagoz aritzeko indarra eman zien.
Aurretik zurarekin lanean arituak zirenez, gazteek erabaki zuten gezi
birakari batez hornitutako taula bat egitea. Gainera, marrazkiak diseinatu, koloreak aukeratu eta joko-taula oihal handi batean estanpatu zuten.

Baltsa lasterketa sanpelaioetan,
Zarautzen
Ekimen hau Zarauzko festarik herrikoienetan, sanpelaioetan, gazteentzako programaziorik ez izateagatik sortu zen. Festetan baltsa
lasterketa bat antolatu ohi dute, portutik hondartzaraino. Lasterketa
hau aukera paregabea izan zen, gazteak herriko festetan murgiltzeko talde-lanerako proiektu bat aurrera ateratzeko. Udaleko jai teknikariarekiko elkarlanean zertu zen jarduera.
Lehen aldian neska talde batek hartu zuen parte, eta oso gustura
geratu ziren esperientziarekin. Hurrengo urtean, 2015ean, baltsak
prestatzeko deialdi bat egin zen. Gazteek materiala aurkitu behar
zuten baltsak pertsonalizatzeko, eta ekimen horrek kuadrilla bakoitzetik haratagoko ilusioa piztu zuen, gaztelekuan gazteek materialak
trukatu baitzituzten elkarrekin, prestatze lanetan lankidetzan
aritzeaz batera.
2015eko ospakizunean 5 baltsa abiatu ziren gaztelekutik porturantz.
Taldea pozarren zihoan, “Haize-orratz gaztelekua!” oihu egiten zutela. Herria zein gazteak harro eta pozik zeuden izandako parte hartzearekin, eta izugarrizko ilusioa egin zien bi sari eskuratzeak, baitziren orekatuarenarentzako saria eta iristen azkenarentzako saria.
Lortutako sariak gaztelekuko bulegoan daude.
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