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1. SARRERA, HELBURUAK ETA METODOLOGIA
Gipuzkoako gaur egungo Plan Estrategikoan planteatu diren erronketako biri erantzun nahirik (alde
batetik, jarduera fisikoak bzintaleen artean % 5 gora egitea1 eta, beste alde batetik, Gipuzkoa berdintasun eta gizarte kohesiorako politiken erreferente bihurtzea), jarduera fisiko eta kirolaren sustapenean
zuzentasun ikuspegi hau txertatzeko helburua duten hainbat politika jarri ditu martxan Gipuzkoako
Foru Aldundiak 2017. urterako.
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuak Eguía-Careaga Fundazioari egin dion enkargua
testuinguru honen barruan txertatzen da, gizarte eta ekonomia bazterketa egoeran dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzera bideraturiko printzipio eta esperientziei buruzko berrikuspen
bat nazioarte mailan egitea izanik helburua.
Aipatu eskaerari erantzun bat eman nahi dion honako dokumentu honek ondoko helburuak bilatzen
ditu:
-

-

Gizarte eta ekonomia kalteberatasun egoeran dauden gizataldeetan jarduera fisikoa zein faktorek baldintzatzen duten jakitea.
Baztertze egoeran dauden gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzeko orduan zer nolako jarduketa-printzipioak aplikatzen diren jasotzea, praxi ona eta txarra laguntzen duten elementuak
zehaztuz.
Nazioartean zein ekimen mota garatzen ari diren jakitea eta bazterketa egoeran dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeko jardunbide egokiak deskribatzea.

Azterketaren gai eremuari dagokionez, lehendabizi zehaztu beharra dago zer ulertu den "gizarte eta
ekonomia bazterketa egoeran dauden gizataldeei buruz". Alde horretatik, OME Osasunaren Mundu
Erakundearen Europarako Eskualde Bulegoak gizarte desabantaila egoeran dauden taldeen artean jar-

1

% 3 gizonetan eta % 7 emakumeetan
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duera fisikoa sustatzeari buruzko azterketan ezarri duen definizioari jarraitzen dio honako txosten honek2. Aipatutako azterketan, OMEk honela definitu zuen "gizarte desabantaila": Gizarte desabantailak
erreferentziatzat hartzen ditu bai alderdi sozioekonomikoak (diru sarrerak, enplegua, hezkuntza, estatus
sozioekonomikoa) bai gizarte eta kultura alderdiak (besteak beste, generoa, etnia, erlijioa, kultura, etorkinaren estatusa, kapital soziala...) bai alderdi soziogeografikoak (adibidez, bazterturiko auzoetan bizitzea) bai adinari lotutako alderdiak. Gizarte eta ekonomia kalteberatasun egoeran dauden gizataldeek
dimentsio horietako bat baino gehiago jasatea normala izaten da.
Bestalde, literatura berrikusteko fasean egiaztatu ahal izan denez, gizarte eta ekonomia bazterketa
egoeran dauden pertsonen artean jarduera fisikorik eza baldintzatzen duten faktoreak askotan komunak badira ere, gizatalde jakin batzuen kasuan kontuan izatea merezi duten berezitasun batzuk izan
ohi dituzte hauek. Hori dela eta, gizarte desabantaila egoeran dauden ondoko biztanleria-taldeen arabera egituratu da txostena, talde horiek berezko premiak dituztela kontsideraturik eta, ondorioz,
modu berezi batez jorratu behar direla:
-

Gizarte eta ekonomia bazterketa egoeran dauden pertsonak (oro har)
Gizarte kalteberatsun egoeran dauden emakumeak
Gizarte desabantaila egoeran dauden gazteak
Gizarte bazterketa egoeran dauden haurrak eta gazteak
Bizitegi bazterketa egoeran dauden pertsonak
Etorkinak edo gutxiengo etnikoetako pertsonak
Kalteberak diren adineko pertsonak
Aniztasun funtzionala edota gaitz kronikoak dituzten pertsonak
Sexu eta genero identitatea
Landa eremuan bizi diren pertsonak
Askatasuna gabetutako pertsonak

Aztertutako esku hartzeen enfokeari dagokionez, komeni da argitzea ezen berrikuspenak oinarri izan
duela jarduera fisikoaren sustapena egoera ahuleko gizataldeetan, kirolaren bidezko gizarteratze jardueretan ez ordea. Hau da, jarduera fisikoa sustatzea eta zabaltzea helburu dituzten esku hartzeak
bildu dira; gizarteratzea kirolaren bidez lortzea helburu zuten ekintzak, berriz, alde batera utzi dira,
jarduera fisikoa modu iraunkorrago batez sustatzeko asmorik ez bazuten.
Erabilitako metodologiari dagokionez, ondoko iturrien bidez hautemandako literaturari eta esperientziei buruzko berrikuspen batean oinarritu da azterketa:
-

SIIS dokumentazio eta ikerketa zentroaren literaturan espezializaturiko datu basea.
Nazioarteko literatura zientifikoaren base datua: Web of Sciencie.
Jarduera fisiko eta kirolaren arloko jardunbide egokien katalogoa berrikustea.
Jarduera fisiko eta kirolaren arloko politikak, planak eta programak berrikustea.

Testuan zehar hainbat erreferentzia egiten dira kontsultatutako dokumentuen testu osoari buruz, eta
atal bakoitzaren bukaeran dagokion bibliografia eskaintzen da. Gainera, dokumentazio hau interes berezikoa zela iritzitako kasuetan, dokumentuzko fitxa deskribatzaileak prestatu eta atal bakoitzaren
bukaeran sartu dira, kontsultatutako gainerako erreferentziekin batera.

2

Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.
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2. GIZARTE ETA EKONOMIA BAZTERKETA EGOERAN DAUDEN
PERTSONEN ARTEAN JARDUERA FISIKOA SUSTATZEA
2.1. Jarduera fisikoa eta jarduera fisikorik eza sozialki kalteberak diren gizataldeetan
Gai honetan, ebidentzia zientifikoa argi eta garbi dago: jarduera fisikoa garrantzitsua da osasunerako,
gizarte harremanetarako, gorputzaren eta buruaren ongizaterako eta aukera-berdintasunerako, oro
har.
Hala ere, literatura zientifikoak agerian jarri du jarduera fisikoetan parte hartzea ala parte ez hartzea
estu loturik dagoela faktore sozioekonomikoei, adibidez, diru sarrerei, hezkuntza mailari, enplegurik
ezari, adinari, generoari edota gutxiengo etnikoei. Labur esanda, gizarte eta ekonomia desabantailan
dauden gizataldeetan jarduera fisikoaren mailak nabarmen baxuagoak dira.
Espainiako kirol ohiturei buruzko bost urtez behingo inkesten arabera, laurogeiko hamarkadaz geroztik kirol zaletasunak gora egin du eta bilakaera nabarmena izan du; hala ere, joera hau ez da gizartearen
esparru guztietan berdin gertatu: maila sozioekonomikoa zenbat eta txikiagoa izan, kirol jareduera
mailak orduan eta baxuagoak dira (García Ferrando, M.)3.
Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, Eusko Jaurlaritzak egindako azken Osasun Inkestak (2013)
utzi dizkigun datuen arabera4, gizarte klasean jaitsi ahala pertsona aktiboen batezbestekoak behera
egiten du: ondo bizi diren gizonen % 78 eta emakumeen % 71 aktiboak dira; hain ondo bizi ez diren
gizonen eta emakumeen proportzioa jaitsi egiten da ordea, % 73ra gizonen taldean eta % 65era emakumeen taldean. Halaber, unibertsitate ikasketak dituzten pertsonak lehen mailako ikasketak dituztenak
3

4

García Ferrando, M. Veinticinco años de análisis del comportamiento deportivo de la población española (1980-2005). Revista Internacional de Sociología, 2006, 64. alea, 44 zk., 15-38 orr.
Eusko Jaurlaritzaren Osasun Inkesta (2013), Osasun Saila, 2017, 83 orrialde
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baino aktiboagoak dira: unibertsitate ikasketak dituzten gizonen % 79 eta emakumeen % 71 aktiboak
dira; aldiz, lehen mailako ikasketak dituzten gizonak eta emakumeak % 71 eta % 65 dira, hurrenez hurren. Azkenik, Inkestaren datuek erakusten dutenez, jarduera fisiko osasungarriari eutsi dioten gizonen eta emakumeen arteko aldeek gora egin dute azken urteetan: gizon aktiboen proportzioak gora
egin du (% 68tik 2007an % 73ra 2013an); aldiz, emakumeen proportzioak bere horretan jarraitu du (% 65
2007an eta % 66 2013an).
Jarduera fisikoaren maila baxu hauek gizarte berdintasunik eza okerragotzen dute: osasun okerragoa,
gizarte bakartasun handiagoa, enplegagarritasun txikiagoa, e.a.
OME Osasunaren Mundu Erakundeak egindako kalkulu batzuen arabera, Europan soilik, urtean milioi
bat heriotza lepora dakioke jarduera fisiko nahikoa ez egiteari. Osasunari dagokionez, jarduera fisikoaren onurak egiaztaturik daude gaitz batzuk (gehiegizko pisua eta obesitatea) prebenitzeko, gaixotasunak (diabetesa, gaixotasun koronarioak...) murrizteko eta ongizate psikologikoa (estresa, antsietatea, depresioa) areagotzeko... Hori dela eta, tabakismoaren hilkortasun arriskua eta sedentarismoarena parekoak direla uste da gaur egun.
Gai honetan aditu guztiak bat datoz: "kirol bazterketa benetakoa da eta zio nagusia pobrezia da"5. Ezegonkortasun ekonomikoak zenbait arlo mugatu egiten ditu, besteak beste, astialdia, haurtzaroko zerbitzuak, ekipamenduak eta garraioak, horiek guztiak izanik kirol jarduearekin estu lotuta dauden elementuak. Jakina, jarduerarik ezari eragiten dioten alderdi guztiak ez daude pobreziarekin nahitaez lotuta; badaude beste batzuk, esaterako, arrazakeria, edadismoa, genero berdintasunik eza edota desgaitasuna. Hala ere, gizatalde hauetan ere, bazterketa larriagotu egiten da arrazoi ekonomikoengatik.
Izan ere, kirolaren ikuspegitik, bazterketa-arrisku handiagoan dauden gizataldeak, ezegonkortasun
ekonomikoa eta faktore hauetakoren bat batzen dituztenak dira: generoa, desgaitasuna, herritartasuna, jatorri etnikoa, adin handia...6.
Horri beste zerbait gehitzen zaio: gizarte desabantailan dauden gizataldeek bizitzako alderdi askotan
jasaten dute desabantaila; eta horren ondorioz, kasurik gehienetan, jarduera fisikoaren mailak ez dira
lehenetsi beharrekoak izaten gizatalde horientzat. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak 2017an
ateratako Anuario de Estadísticas Deportivas izeneko argitalpenaren arabera, diru sarrera txikiagoak
dituzten familiek kirolarekin zerikusia duten ondasun eta zerbitzuetan egiten duten gastua proportzionalki txikiagoa da; beraz, hilean 1.000 euroko baino gutxiagoko diru sarrerak dituzten familiek ondasun eta zerbitzuen guztizkoan % 0,4 eskaintzen diete kirolarekin zerikusia duten gaiei; diru sarrera handiagoak dituzten familiek, ordea, portzentaje hori % 1,2raino igotzen da. Datu honek argi frogatuko
luke jarduera fisikoa ez dela lehenetsi beharreko zerbait familia hauen kasuan, oinarrizkoagoak edo
urgentzia handiagokoak diren premiak behin eta berriro konpondu behar dituztelako.

5
6

Collins, M., Kay, T., Sport and social exclusion, 2nd ed.. Londres, Routledge, 2014, 318 or.
Haudenhuyse, R. “Sport, social exclusión and the forgotten art of researching poverty”, Journal of Social Inclusion, 3. alea, 3
zk., 2015, 153-157 orrialdeak.
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2.2. Egoera ahulean dauden gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzeko printzipioak
Gizarte egoera ahulean dauden gizataldeetan jarduera fisikorik ezari buruz eta kirola sustatzea helburu
duten politika publikoei buruz gaur egun dagoen literatura zientifikoa berrikusiz gero, kirol jarduera
maila txikiago hauen azpian elementu komun batzuk daudela ikusiko dugu. Faktore hauek aztertuz
gero, printzipio, oinarri edo gomendio jakin batzuk ezarri ahal izango ditugu, gizarte egoera ahulean
dauden gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzea helburu duten ekintzak finkatzeko orduan kontuan
hartzea komeni direnak eta honela laburbil genitzakeenak:

2.2.1. Ikuspegi komunitarioa
Literatura bat dator: gizatalde baten (gizarte babes ahuleko pertsonek osatutako gizatalde batean)
jarduera fisikoa baldintzatzen duten ohituretan aldaketa bat sustatu nahi bada, landu behar den ekosistema komunitatearena da, azken finean hortxe azaltzen baitira bai faktore indibidualak bai faktore
sozialak, ekonomikoak eta kulturalak.


OME Osasunaren Mundu Erakundearen Europarako Eskualde Bulegoak egindako Physical Activity and Networking PHAN7 ikerketari esker, egoki jarduteko printzipio eta irizpide katalogo
bat ezarri ahal izan zen, printzipio erta irizpide horiek izanik gizarte egoera ahulean dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzera zuzendutako esku hartzeak gidatu beharko lituzketenak8. Literatura zientifikoaren berrikuspen zabal batean oinarritua eta egoki jarduteko 29
esperientzia-hautaketa batean oinarritua, PHAN proiektuak dio nahitaezkoa dela parte hartze
komunitarioak eta egoera ahulean dauden gizataldeei zuzendutako kirola sustatzeko programak bateratzea, baldin eta horien ondorioek epe ertain eta luzean iraungo badute.
Era berean, eta ingurunearen eta ekintza komunitarioaren garrantzia kontuan hartuta, egoera
ahulean dauden gizataldeekin gauzatu beharreko esku hartzeek tokiko ikuspegia izan behar dutela frogatutzat jotzen du proiektuak. Hartzaileen parte hartze maila handiarekin batera, esperientzia arrakastatsuek badute ezaugarri komun bat: tokiko eragile askoren presentzia (pertsona ez profesionalen, lankideen edo/eta boluntarioen inplikazioa barne). Denboran iraungo
duen ohitura-aldaketa bat lortzeko, inplikazio hau funtsezkotzat jotzen da, jarduera fisikoaren
kasuan ezinbestekoa izanik.

 Ildo beretik, Europar Batasunaren MOVE Proiektuak9 gomendatuta, egoera ahulean dauden gizataldeetan jarduera fisikoa jorratzeko orduan, komeni da ikuspegi komunitario bat hartzea.
Horretarako, komunitateko ahalik eta kiderik gehienen parte hartze aktiboa sustatu behar da,
dauden jarduerak ezagutu behar dira, komunitatean parte hartzen duten gainerako eragileen
inplikazioa erraztu behar da, eta komunitate mailan autoantolatzeko gaitasuna babestu behar
da.
7

8

9

Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.
Burutu den berrikuspena oso sakona izan bada ere, egileek argi eta garbi utzi nahi dute ezinezkoa dela inongo dudarik gabe
esatea zeintzuk diren funtzionatzen duten esku hartze motak eta zeintzuk ez duten funtzionatzen.
MOVE handbook. A tool for promoting psysical activity in socially disavantaged groups, International Sport and Culture Association, 2014, 88 orrialde. Gizarte bazterketa egoeran dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeko Europa osoan
egindako proiektuak bildu zituen MOVE proiektuak. Esperientzia hauek ebaluatu eta puntuaziorik altuena jaso zutenak sakonago aztertu ziren, ekimenen arrakasta ziurtatzeko giltzarri ziren faktoreak hortik ondorioztatzeko asmoz. Arrakasta-faktore
hauek, literatura zientifikoaren berrikuspenarekin batera, egoki jarduteko printzipioak eman dituzte emaitza modura (ikus
dokumentuzko fitxa).
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 Michael Frank Collins-ek eta Tess Kay-ek, gizarte bazterketan eta kirolaren arloan aditu handitzat joak biak, batez ere haien "Sport and social exlusion"10 obrari esker, gizarteratzea jarduera
fisikoaren eta kirolaren bitartez sustatzeko orduan, zazpi elementu giltzarri daudela uste dute,
eta horietako lehena esku hartzearen ikuspegi komunitarioa dela diote.

2.2.2. Ingurunearen eta irisgarritasunaren baldintzak
Jarduera fisikoak garatzeko aukera-irisgarritasuna erraztea funtsezkoa da jarduera fisiko hauek eguneroko jardueren parte izatera igaro daitezen eta horien onurak denboran iraunkorrak izan daitezen.
Sozialki kalteberak diren gizataldeak aurre egin beharreko gainerako zailtasunak direla eta, irisgarritasunaren aldetik berdintasuna bermatzea berez funtsezko elementuetako bat da biztanleria-talde
horretan jarduera fisikoa sustatzekoa orduan.
OMEk burututako PHAN proiektu aipatuak agerian utzi zuenez, esku hartzerik arrakastatsuenetako
batzuek kirola egiteko aukerak hobetu egiten dituzte, ia kosturik gabe eta egoera ahulean dauden
gizataldeetatik hurbileko ingurunean, nahikoa da irisgarritasuna bai fisikoki bai ekonomikoki hobetzea
edo/eta mezuak talde hartzailearen berezitasun sozial eta kulturaletan zentratzea11. Irisgarritasuna
hobetzea helburu duten esku hartzeak hiru mailatakoak dira:
 Ingurunearen baldintzak hobetzea, baita jarduera fisikoa sustatu dezaketen aisialdiko guneak
ere, eta bereziki ondoko gaiak: garbitasuna, argiztapena, segurtasuna, irisgarritasuna, estetika...
Egoera ahulean dauden gizataldeei zuzendutako jarduera fisikoa sustatzeko esku hartzeen
eduki esklusiboa osatzen dutenak ingurunean egindako aldaketak izatea salbuespena izan
arren, inguruneari buruzko aldaketak ere kontuan hartzen dituzten osagai anitzeko esku hartzeak badirudi eraginkorrenak direla. Ingurunea aldatzea helburu duten esku hartzeak jarduera fisikoa sustatzeko baliagarriak direla literatura zientifikoak frogatu duela ematen badu ere,
esku hartze horiek gauzatu behar dira beste jarduera batzuekin batera, esaterako, jarduera
bereziak sustatzeko orduan sentsibilizazioa edo ohituren aldaketa bezalako jarduerekin. Edo
beste era batean esateko, egoera ahulean dauden gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzea
helburu duten beste esku hartze batzuen eraginkortasuna babestu eta hobetu egiten dute aldaketek, baina nekez lortuko dute helburua euren kasa soilik.
 Espazio publiko, hurbil eta irisgarrien erabilgarritasuna12 hobetzea gizarte egoera ahuleko aldeetan jarduera fisikoa sustatzeko (eskola-jardueratik kanpoko ordutegietan ikastetxeen instalazioak gehiago erabiltzea eta jolas guneak, parkeak, berdeguneak, bidegorriak, e.a. egitea). Kirol Kontseilu Gorenak berak Jarduera fisikoaren eta kirolaren Plan Integralean esku hartze programa urbano bat ezarri du, "kirol instalazio eta espazioen parkea biztanleriaren eskari berrietara egokitzeko" helburuarekin.

10
11

12

Collins, M., Kay, T., Sport and social exclusion, 2nd ed.. Londres, Routledge, 2014, 318 or.
Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.
Ildo honetatik, Bartzelonako udalak, bere Kirol plan estrategikoan, hiriko edozein etxetatik 10 minutura oinez, kirol gune 1
egotea bermatzen du.
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Egurats zabaleko inguruneak garatzea, kirolarekin nahitaez lotuta egon behar ez duten jarduera fisikoak egiteko; esaterako, garraio baliabide aktiboak sustatu, lorazaintza-jarduerak edo
izadia zaintzeko jarduerak bultzatu (Woodlands projets. Active England).

 Garraioa berez baldintzatzaile estruktural bat da aukera-berdintasunerako, pobrezia egoeran
bizi diren pertsonen kasuan. Ibilgailu propiorik ez izatea ohikoa izateaz gain, litekeena ere bada
garraio publikoa ere ez izatea eskura, edota jarduera jakin batzuetan parte hartu ahal izateko
ordutegiarekin ezin bat etortzea. Areago, hurbiltasun eta ordutegi arrazoiengatik garraio publikoa eskuragarria izanik ere, litekeena da diru aldetik eramanezina izatea edota ordu jakin
batzuetan segurtasunik ezaren sentsazioa handitzea. Oztopo hauek are handiagoak dira adineko pertsonen kasuan edo desgaitasuna duten pertsonen kasuan.
 Kirol instalazioetan kirola egitea kultura-artekotasuna eta sentsibilizazioa errazten ditu gizarte
mailan, baina, aldi berean, instalazio horietara sartzeko baldintzak oztopo bilaka daitezke bai
irisgarritasun fisikoaren aldetik bai irizpide jakin batzuk ez betetzearen aldetik bai kostu ekonomikoaren aldetik.
 Aniztasun funtzionalari dagokionez, aukera-berdintasuna bermatzea ezinbestekoa da oztopoak ezabatzeko eta ingurunera egokitzeko (ikus aniztasun funtzionala duten pertsonen artean jarduera fisikoa sustatzeari buruzko atala, 133-149 orrialdeak).
 Izaera ekonomikoko oztopoak gutxitzea. Literaturak aditzera ematen duenez, jarduerak doan
edo oso merke eskaintzea berez ez da formula magikorik desberdintasun egoeran dauden pertsonen jarduera-mailak handitzeko, baina badirudi frogaturik dagoela jarduerak eskuratzeko orduan sor daitezkeen oztopoak minimizatzeko balio duela.
-

Klubetan eta kirol elkarteetan kuotak jaistea. Gipuzkoako kirol elkarteei eta klubei zuzendutako diru laguntzak emateko 2017an egin zuen deialdian, Foru Aldundiak dio nahitaezkoa dela, diru laguntzak jaso ahal izateko, klubek eta kirol elkarteek konpromisoa
hartzea indarreko kuotaren % 75eko hobaria egiteko bere jardueretan parte hartuko dutenei baldin eta egiaztatzen badute beraien familia-unitateak DBE laguntza jasotzen duela, ondoko mugarekin: plaza 1, 15 kirol lizentzia bakoitzeko.

-

Aisialdi txartelak, kirol jardueretarako hobariak egiten dituzten karnetak edo txartelak
dira, eta osagarri gisa, kultur ekimenetarako edo aisialdirako ere balio dezakete, oro har.
M. Collins-en eta horrelako beste egile batzuen iritziz, bazterketa egoeran dauden gizataldeetan kirol jarduerak sustatzeko orduan, arrakasta-faktoreetako bat da. Gomendagarria da txartel edo bonu hauekin batera hartzaileei zuzendutako informazio kanpaina
egokiak egitea eta jarduera osagarriak ere antolatzea.
Kirol txartela , udal kirol instalazioak arrazoizko prezio baten truke eskaintzen dituen
txartel bat da; hala eta guztiz ere, familia batzuentzat ez da nahikoa tarifan egindako
beherapen hau. Horregatik, Donostiako udalak, Kirol txartel modalitate berezi bat atera
du, txartel "soziala" esaten zaio eta sartzeko kuota (49 €, eskuarki) ordaintzea ez da beharrezkoa, eta urteko kuota 23,9 €-an ateratzen da (urteko ohiko kuotak, berriz, 195 €
balio du).
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Ermont-eko Udalak Pass'port laguntza sortu du, Franzian (ikus jardunbide egokia, 27.
orrialdean zehaztua), diru sarrera baxuak dituzten familietako seme-alabeei diru laguntzak eskaintzen dizkie, kirol jarduerak eskura izan ditzaten. Baimen (Pass'port) honen bidez, 6 eta 18 urte arteko haurrek klubetako kirol jardueretan eman dezakete izena, eta %
50erainoko beherapenak izan ditzakete kuotetan. Ikasleak oporretan daudenean, udalak
kirol anitzeko koloniak ere eskaintzen ditu. 8 eta 11 urte arteko adin tartean, kirol koloniek egun osoa irauten dute, bazkaria eta askaria barne sartuta daude, eta diru sarrerarik
gutxieneko familiek deskontuak izaten dituzte (30 €/astean; tarifarik altuena, berriz,
109,60 €-koa da). 11 eta 17 urte arteko adin txikikoen kasuan, koloniak arratsaldean izaten
dira, animatzaileak dituzte eta guztiz doakoak dira.
Ikus lerro honetan bertan Leisure Cards delakoei buruzko Jardunbide egoki bereziak (25
orrialdea) eta Gym for free/Be active esperientzia, Birmingham-goa (22 orrialdea)

2.2.3. Arauak malguak izatea eta pertsonen eta gizataldeen premietara egokitzea
Egoera ahuleko gizataldeekin aritzeak eskatzen du batzuetan ingurune konplexuetan lan egitea, eta
horrek bere aldetik malgutasun jakin bat eskatzen du, ekintzak pertsonen, gizataldearen eta ingurunearen beraren premia berezietara egoitzeko. Denboran iraungo duten emaitza onak lortu nahi badira, jarduerarako sarbidea oztopa dezaketen alderdi guztiak egokitu beharko dira helburuko gizataldearen lehentasunetara eta premietara.
 Ildo horretatik, MOVE Proiektuak13, jarduera fisikoa bazterturiko gizataldeen artean sustatzeko
orduan, arauak egokitzeko malgutasuna eta gaitasuna azpimarratzen ditu egoki jarduteko
printzipoen artetik. Hori praktikara eramateko momentuan, gomendatzen da taldea sakon ezagutzea, kide batzuk bitartekari izatea eta esku hartzeko orduan sormena erakustea. Ekimenak
kudeatzeko egituraketak malgua izan behar du, sortuz doazen aldaketetara egokitu ahal izateko. Malgutasun hau ziurtatu ahal daiteke hartzaileen eta eragile komunitarioen inplikazioa
sustatuz. Halaber, talde arduraduna bere eskumenetan eta trebetasunetan balioaniztuna izatea
gomendatzen da.
Komeni da kontua izatea, ezen, pertsona batzuek pertsonalizazio hau –eta "ohiko" arauetatik
aldentzea– segregazionistatzat jo dezaketela, eta komeni da arrisku hori ekiditea.
 PHAN azterketak14, bere aldetik, pertsonalizazioa jotzen du egoki jarduteko irizpidetzat, gizarte
egoera ahulean dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeari begira. Literaturaren berrikuspenak agerian jartzen du, ezen, erabiltzaile talde batek zenbat eta zailtasun gehiago izan,
orduan eta emaitza hobeak ematen dituztela pertsonalizazio eta babes maila handiagoa ekartzen duten hurbilketek. Logikoa denez, esku hartzeak talde jarduera gisa diseinatzen badira ere,
tarte bat utzi behar dute parte hartzaileek euren helburuak finkatu ahal izan ditzaten malgutasunez eta euren ahalmenen eta lehentasunen arabera.
 EAEan toki mailako hainbat ekimen jarri dira martxan; ekimen hauetan, kirol orientatzaile profesionalek, elkarrizketa pertsonalizatu baten bitartez, pertsonaren osasun ohiturak eta lehentasunak ebaluatzen dituzte, eta haren lehentasunak eta baliabideak kontuan hartuta, jarduera
13

14

Gizarte bazterketa pairatzen duten gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeari buruz Europa osoan egindako esperientziak
bildu zituen MOVE proiektuak (ikus dokumentuzko fitxa).
Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 p.
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maila fisiko handiagoak lortzeko aholku ematen diote. Osasun zerbitzuetatik gehienbat bideratutako pertsonez arduratzen diren profesionalak dira (gizarte zerbitzuetatik, hezkuntzatik eta
beste leku batzuetatik bideratutakoez ere arduratu arren). Udal batzuek badituzte jarduera fisikoari buruz eta kirolari buruz orientatzeko bulegoak; jarduera fisikoa sustatzeko orduan, bulego hauek duten eraginkortasuna ebaluatua eta frogatua izan da (adibidez, ErmuaMugi! proiektua). Gipuzkoan, Foru Aldundiarekin elkarlanean eta udalen eskutik, badaude 13 kirol orientatzaile profesional, 10 udalerritan (2017) egiten dute lan eta udalerri kopurua pixkanaka handituz
joatea espero da.
Malgutasun eta egokitzapen handiagoa eskatzen duten beste kasuetako bat gutxiengo etnikoetako emakumeei eta neska gazteei zuzendutako kirol programak dira, gizonezkoekiko harremanak zein gorputzaren esposizioa mugatzen duten erlijio edo kultur kodeak egon daitezke
eta. Ekimen hauek (emakume langileak kontratatzea, ordutegi jakin batzuetan gizonezkoei sarrera murriztea...) hainbat herrialdetan ezarri dira, esaterako, Alemanian, Frantzian edota Erresuma Batuan, eta ika-miken iturri izan dira (ikus Emakume kalteberen artean jarduera fisikoa
sustatzeari buruzko atal berezia, 36-48 orrialdeak).

2.2.4. Ahalduntzea eta parte hartzea
Gizarte desabantaila egoeran dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeko testuinguruan,
ahalduntzea elementu giltzarri bat da parte hartzea sendotzeko eta esku hartzearen onurak epe ertain eta luzean finkatzeko; osasunaren aldetik ez ezik, baita enplegugarritasun, aukera-berdintasun
eta gizarteratzearen aldetik ere.
 Ildo honetatik, MOVE proiektuak15 printzipo gidari gisa hauxe ezartzen du: ahalduntzea bai antolakundeari berari (barne autodeterminazioa) bai komunitateari (kanpokoa) aplikatu behar
zaiela. Horretarako, erabiltzaileek oso garbi izan behar dute nolakoa den antolakundearen funtzionamendua eta nolako harremanak izan ditzaketen harekin. Gizarte eskumenak eta praktikak helburuko gizataldearen barruan garatzera zuzendutako ekintzak bere baitan jaso behar
ditu esku hartzeak. Taldeko kide batzuk programaren lider gisa jartzea estrategia ona izan ohi
da autodeterminazioa sustatzeko; erabiltzaileek eta eragileek erabakiak hartzeko prozesu guztietan inplikatzea ere onuragarria izaten da.
 Collins-ek eta Kay-k16, "Sport and social exclusion" liburuan, jarduera fisikoa eta kirolaren bidezko gizarteratzea sustatzeko orduan, elementu giltzarritzat jotzen dituzte bai pertsona onuradunen ahalduntzea bai beraien Parte hartze aktiboa.
 Estatuan, berriz, Kirol Kontseilu Gorenak 2016. urtean zehar babestutako ekimenetako batzuk
argi frogatzen ari dira nola hasiak diren gizarte kiroletik esku hartzen autoeraikuntzako kirol
instalazioak garatu nahian ere, kirolaren erabilerari eta kirolak parte hartze prozesuetan izan
dezakeen loturari aukera berriak zabalduz. Balio beza adibide gisa Centro Deportivo Autogestionado. Todo por la praxis izeneko ekimenak, Madrileko Malasaña auzoan gauzatua.

2.2.5. Motibazioa: sentsibilizazioa, informazioa eta harreman iraunkorrak
15

16

Gizarte bazterketa pairatzen duten gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeari buruz Europa osoan egindako esperientziak
bildu zituen MOVE proiektuak (ikus dokumentuzko fitxa).
Collins, M., Kay, T., Sport and social exclusion, 2nd ed.. Londres, Routledge, 2014, 318 or.
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Bestalde, lehenago aipatu bezala, jarduera-maila altuak erdiestea ziur aski ez da lehentasuntzat jo behar gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen artean. Dena den, jarduera-maila baxuek gizarte
berdintasunik ezaren egoerak okerragotu egiten dituzte, hau da, osasun txarragoa, gizarte bakartasun
handiagoa, enplegugarritasun eta produktibitate txikiagoak ekartzen dituzte, e.a. Hori dela eta, jarduera fisikoa egiteak berekin dakartzan zuzeneko onurak (osasuna eta ongizatea) eta zeharkako onurak
(sozializazioa, lan aukerak...) gizatalde hauei azaltzea ezinbestekoa da, ohiko lehiaketa-balioetatik oso
urrun egoten diren onura horietaz kontziente izan daitezen. Alde horretatik, zeharkako onura mota
hauen hartzaile diren taldeak sentsibilizatzera zuzendutako kanpainek argi eta garbi frogatu dute motibaziorako oso onuragarriak direla.
Informazio kanpainei dagokienez, orain arte egin diren azterketek badirudi aditzera ematen dutela
ezen kanpainak beraiek eta dimentsio bakarreko mezuak, ez-eraginkorrak izateaz gain, egoera ahulean dauden gizataldeek pairatzen dituzten desberdintasun egoerak okerragotu egin ditzaketela biztanleria orokorarekin alderatuta. Hori hala da mota honetako esku hartzeek askoz emaitza hobeak
ematen dituztelako heziketa- eta autodeterminazio maila hobeagoko beste biztanleria talde batzuekin. Azterketan zehar aukeratu diren jardunbide egokietako batzuek gai hau jorratzen dute:
 Birmingham-eko udalaren Be active proiektuan (ikus jardunbide egokia, 22. orrialdea), desabantaila egoeran egon ohi diren 3 familia mota hauteman ziren (Familia ugariak eta gutxiengo etnikoak, Lanik ez duten edo lan ezegonkorra duten gazteak, eta Haurrak dituzten Familiak) egoera
ahuleko etxeetan bizitzen. Bakoitzaren premiak eta ohiturak kontuan hartuta, harremanetarako bide jakin bat ezarri zen: telemarketin bidez, elkarte komunitario edo erlijiosoen bidez, interneten egindako kanpainen bidez, ohiko postaren bidez, posterren eta liburuxken bidez...
 Harremanetan jartzeko eta pertsona hartzaileak kontzientziatzeko bidea pertsonalizatzea bereziki garrantzitsua da kultur eta gizarte ezagutza jakineko gizataldeekin lanean ari garenean.
Horrelako kasuetan haiek bizi diren lekura joan eta zain gelditu behar dugu, haiek gurekin bat
egin arte. Haien parte hartzea sustatzeko, beharrezkoa da gainerako biztanleriarekin erabiltzen
ez ditugun aukerak martxan jartzea, esaterako: komunitatean erreferentziazkoak diren pertsonak erabiliz, harreman pertsonalak landuz, jarduerak espezifikoki kokatuz, ezohiko bideetatik
informatuz, e.a. Helsinkiko Women on the move together programa emakume etorkinei zuzenduta dago eta izaera ibiltaria duten informazio saioak bultzatzen ditu monitoreen bitartez.
Informazioaren ostean, motibazioaren bigarren zutabea hauxe da: saioen artean harreman pertsonalak eta erregularrak izatea parte hartzaileekin, haiek nahiago duten moduan –posta elektronikoz, telefonoz, komunitateko taldeen bidez–. Harreman hau baliagarria izan daiteke etorkizuneko jaduerei buruz informatzeko, parte hartzen jarraitzera haiek animatzeko, eta esku hartzeak berbideratzeko aukera ematen duen feedback bat lortzeko.
PHAN proiektuaren17 barruan Osasunaren Mundu Erakundeak literatura zientifikoaz egin duen berrikuspenak zera ondorioztatu du: babes eta pizgarri sistema bat ezartzea baliagarria dela, denborarekin
agertu ohi den joera (jarduerak bertan behera uztea eta jardueretan inplikatzeko gogorik eza) minimizatu ahal izateko. Horien artetik azpimarratzekoak dira egunkarietako mezuak, zuzeneko komunikazioa, pizgarrien erabilera eta batez ere, babes pertsonalizatua monitoreen edo kideen aldetik.

17

Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.
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2.2.6. Integraltasuna, dimentsioaniztasuna eta ez lehiakortasuna
Egoera ahulean dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeko OMEk egindako PHAN18 azterketaren harira ezarri ziren printzioetan Integraltasuna aipatzen da, eta "Oztopo pertsonalak, oztopo
sozialak eta helburuko gizataldeen ingurunean dauden oztopoak aldi berean gutxitzen saiatzen diren
esku hartze integralak arrakastatsuenak direla" ziurtatzen da aipatutako azterketan. Oro har, desabantailan dauden gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzeari buruzko literatura espezializatuak badirudi
ondorioztatzen duela beharrezkoa dela ikuspegi guztiak osorik jorratzea, ekimenak arrakastatsuak
izango badira: egoera ahulean dauden gizatalde bakar batean ez da oinarritu behar, eta ez du jarduera
fisiko bakarra sustatu behar; aitzitik, bi faktoreek estu loturik joan behar dute. Ildo beretik, Collins eta
Kay19 adituek, "Sport and social exclusion" liburuan, argi eta garbi uzten dute, ezen, kirola egiteko aukera-zuzentasuna oztopatzen duten zailtasunak ezin direla bakoitza bere aldetik jorratu. Kirol klubek,
toki erakundeek eta estatu erakundeek gizarte zibilarekin aritu behar dute elkarlanean dimentsio anitzeko ekimenak abian jartzeko, non jorratuko baitira hainbat eta hainbat alderdi, esaterako, hezkuntza, garraioa, kaleko esku hartzea, e.a.
Orobat, bazterturiko gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzeko MOVE 20 proiektuaren harira identifikatu ziren arrakasta-faktoreen artean dimentsioanitzeko enfokea aipatzen da, zeina honela definitzen
den: jarduera fisikoaren, gizarte alderdien, kulturaren eta heziketaren arteko orekaren bilaketa. Alde
horretatik, jarduera hauek garatzen direneko testuingurutik eta balioetatik eratorriak diren arazoez
ohartarazten da, enfoke oker batek gizarte arazoak eta oztopoak indartu egin ditzake eta. Hori bera
gertatzen da, esaterako, lehiaketa-balioetan oinarritzen direnean, gizarteratzea bilatu ordez. Lehiatzearekin zerikusia duten alderdi horiek murrizteko, funtsezkoa da dimentsioanitzeko endroke bat egitea,
kulturari, gizarteari edo/eta heziketari dagozkien alderdiak indartuz.
Beharrezkoa da parte hartze kirolari lehentasuna ematea, errendimendu kirolari eman ordez, gaur
egungo joerari buelta emateko, non baliabide asko pertsona bakan batzuei –errendimendu kirola– eskaintzen zaizkien; pertsona askori –parte hartze kirola– askoz baliabide gutxiago eskaintzen zaizkien
bitartean. Gaitasun eta balio jakin batzuetan oinarrituriko kirolaren irudi bat erreproduzitzen du horrek, eta horren ondorioz, irudi horrekin identifikatzen ez dena eta kirol mota horretara egokitzen ez
dena autobaztertuta gelditzen da kirola egitetik, oro har. Coalter-rek21 eta beste egile batzuek argudiatzen dutenez, kirolaren inguruko politikak askotan kirolari buruzko mitoetan oinarritzen dira; hortaz,
baztertzaileak dira eta alderdi lehiakorrak lehenesten dituen kirolaren irudi idealizatua betikotu egiten
dute.
Labur esanda, kirolarekin lotura duten erakundeetan kultur aldaketarik egon ezik, berdintasun eta
parte hartze balio demokratikoak ezin izango dira gizarte osora zabaldu, oro har. Kirol jardueratik tradizionalki bazterturik egon diren gizataldeak erakarri nahi baditugu, funtsezkoa da kirola beste modu
batez planteatzea, sistema ireki baten modura planteatu behar da, denbora luzez hegemonikoa izan
den lehia-izaeratik urrun.

18

Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.
19 Collins, M., Kay, T., Sport and social exclusion, 2nd ed.. Londres, Routledge, 2014, 318 or.
20 Gizarte bazterketa pairatzen duten gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeari buruz Europa osoan egindako esperientziak bildu zituen MOVE proiektuak (ikus dokumentuzko fitxa).
21
Coalter, F., A wider social role for sport. Who’s keeping the score? Routledge, 2007.
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Umeä-ko (Suedia)22 Unibertsitateak egindako azterketa kualitatibo zabal batean, non eskatu baitziren
hainbat kirol Federaziotako adituen iritziak, oso garbi geratu zen, ezen, eskuarki baztertuak izan diren
gizataldeak kirol mundura erakartzeko orduan, ohiko jarduerak ez baizik eta bestelako eskaintza bat
behar dela, betiko esku hartzeez harago. Gaur egungo enfokea aldatu ahal izateko, kirolgintza tradizionalaren kulturaren egitura erabat aldatu behar dela aldarrikatzen dute adituek, gaur egungo enfokea
oinarrituegi baitago lehiakortasunean.
Joera hau egiaztaturik dago espainiar estatuan, datuek argi eta garbi erakusten baitute arauturiko lehiaketetako parte hartzea jaitsi egin dela, lehia-dimentsiorik gabeko kirol jarduera indarturik atera den
bitartean. Egia esan, kirola helburu fisiko osasungarri bezala ulertzen dutenak gero eta gehiago dira
azken hamarkadan, kirola egiten duten hamar pertsonetatik zazpik gehien aipatzen duten arrazoia
hori bera izanik, Espainiako kirol ohiturei buruzko Inkestaren arabera23.

2.2.7. Normalizazioa versus espezifikotasuna
Ekitatea kirolean jorratzeko orduan sortzen zaizkigun oinarrizko beste auzietako bat da ea esku hartzeak zuzendu behar zaizkien gizatalde zehatz hauei –segregazioa indartzeko arriskuarekin–, edo biztanleriari oro har zuzendutako kirola sustatzeko programetan sartzeko aukera eman behar ote zaien
egoera ahulean dauden gizatalde hauei –espezifikotasuna galtzeko arriskua egonda ere.
Aldez aurretik adierazi den bezala, pertsonalizazioa egoki jarduteko irizpidetzat jotzen da, babes sozialik gabeko gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeari begira. Literaturaren berrikuspenak agerian
jartzen du, ezen, erabiltzaile talde batek zenbat eta zailtasun gehiago izan, orduan eta emaitza hobeak
ematen dituztela pertsonalizazio eta babes maila handiagoa ekartzen duten hurbilketek. Hala ere, bazterturiko gizataldeen premiak eta eskariak kontuan hartzearen garrantzia gorabehera, gizatalde zehatzei zuzendutako programa jakinak sustatzeak eta finantzatzeak berekin ekar dezake ondorio perbertso hau: osasunaren onurekin estu loturik dagoen helburu nagusitik oso urrun dagoen lehiakortasun
kontzeptu bat "ohiko" kirolaren barruan iraunaraztea. "Integraltasuna" izeneko puntuan adiearazten
zen bezala, kirolarekin lotura duten erakundeetan kultur aldaketarik egon ezik, berdintasunaren eta
parte hartzearen balio demokratikoak ezin izango dira gizarte osora zabaldu, oro har.
Hainbat azterketak frogatu dutenez, gizatalde jakin batzuetan jarduera fisikoa sustatzera espezifoki
zuzendutako esku hartzeak oso korapilatasuak izaten dira eta onurek ez dute luzaro irauten. Beste
muturrean, berriz, literaturak erakusten du, ezen, ekintza generiko batzuek, nahiz eta berariazko osagairik gabeak izan, parte hartzearen aldetik oso emaitza gorabeheratsuak lortzen dituztela eta, beraz,
aldez aurretik bazeuden ezberdintasunetan sakondu egiten dutela, bazterketa-faktoreak aurretiaz ez
hartzeagatik kontuan24.
Labur esanda, bazterketa egoeran dauden gizataldeei zuzendutako esku hartzeek, ahal den neurrian
behintzat, jadanik badauden jarduera orokorretara sartzeko bidea erraztu beharko liekete gizatalde
hauei, berariazko esku hartzerik antolatu gabe; baina hori bakarrik egin daiteke esku hartzeak aldatu
edo egokitu egiten badira, gizatalde horien premia bereziei erantzun diezaieten. Beraz, enfokeak bai

22

Aggestal, A., Fahlén, J., Managing sport for health: approaching contemporary problemas with traditional solutions, Journal
of Social Inclusion, 3,3,2015, 108-117 orr.
23
Encuesta sobre los hábitos deportivos en España, 2015 [2017ko uztailaren 24an kontsultatua: http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/encuesta-habitos-deportivos.html]
24
Currie C et al., eds. (2012) Social determinants of health and well-being among young people: Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe
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inplementazioa bai intentsitatea izan behar ditu oinarri: helburuko gizataldea eta bere premiak nola
identifikatzen diren alegia, edo nola inplementatzen den programa eta zenbateko intentsitatez bidera
daitekeen lortu nahi diren emaitzak erdiestera talde hartzailearen baitan. Horrek guztiak berekin dakar
ahalegin handiago bat egitea baliabide jakin batzuetan eta, ondorioz, argi eta garbi egon behar du,
ezen, esku hartzearen onurak handiagoak izango direla helburuko taldean gainerako biztanlerian
baino.
Ebidenziak badirudi mezu garbi bat bidaltzen digula: bai iraunkortasunari eta esku hartzeen iraupen
luzeari, eta ez zehatzegiak diren eta bide laburrekoak diren proiektuei.

2.2.8. Talde multiprofesionalak eta espezializazioa
Egoera ahulean dauden gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzeko ekimenak arrakastatsuak izango badira, diziplina anitzeko lantalde bat sortzea funtsezkotzat jotzen da. Diziplina aniztasun hauxe da aukera ematen duena aldez aurretik deskribatu diren printzipioetako batzuei –besteak beste, malgutasun edo integraltasun printzipioei– erantzuteko.
Ildo honetatik, Europar Batasunaren MOVE Proiektuak25 gomendatu egiten du diziplina anitzeko lantaldeak osatzea, kideen artean elkarrekiko errespetua bermatuz elkarlana eraginkorra izango dela bermatzeko, eta haietako bakoitzaren erantzukizunak eta zereginak argi eta garbi uzteko. Horrez gain,
gatazkak konpontzeko komunikazio eta kudeaketa bide errazak finkatzea eta elkarlana indartzeko
denbora nahikoa izatea ere gomendatzen da.
Egoki jarduteko aukeratu diren eta errepikatzen diren arrakasta-faktoreetako beste bat erreferentziazko kideen edo/eta eragileen inplikazioan datza, zeren, gizatalde gutxiengodunen kasuan, egin beharreko egoitzapenei buruz ekartzen duten ezagutza ezinbestekoa baita. Taldearen kultur nortasun
espezifikoa kontuan hartzea arrakasta-faktoreetako bat da: adineko pertsonen kasuan gizarte harremanak finkatu nahia, muga soziokulturalak emakume musulmanen kasuan, edo pertsona latino eta
afroamerikarren kasuan musikak astialdian duen garrantzia, adibidez, kontuan hartu ohi ez diren faktoreak dira eta, hala ere, programen arrakasta erabat baldintzatzen dute.
Ildo honetatik, jarduera fisikoa eta kirolaren bidezko gizarteratzea sustatzeko orduan, Michael Collins-ek eta Tess Kay-k26 identifikatzen dituzten elementu giltzarrien artetik bi hauek gailentzen dira:
pertsona arduradunen espezializazioa eta prestakuntza.
Programa monitorizatzen duten pertsonek, profesionalak izan ala ez, prestakuntza egokia jaso behar dutela gomendatzen du literatura zientifikoak, ondoko gaiak ardatz hartuta: kirolaren osasun
onurak eta onura osagarriak (gizarteratzea, enplegugarritasuna...), esku hartzearen bidez bilatzen
diren onurak, alegia.

2.2.9 Erakundeen arteko lankidetza

25

26

Gizarte bazterketa pairatzen duten gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeari buruz Europa osoan egindako esperientziak bildu zituen MOVE proiektuak. Esperientzia hauek ebaluatu eta puntuaziorik altuena jaso zutenak sakonago aztertu
ziren, ekimenen arrakasta ziurtatzeko giltzarri ziren faktoreak hortik ondorioztatzeko asmoz. Arrakasta-faktore hauek, literatura zientifikoaren berrikuspenarekin batera, egoki jarduteko printzipioak eman dituzte emaitza modura (ikus dokumentuzko fitxa).
Collins, M., Kay, T., Sport and social exclusion, 2nd ed.. Londres, Routledge, 2014, 318 or.
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OMEren PHAN27 azterketan ezarritako printzipioen artean, kirolean ekitatea lortzeko arrakasta-faktoreetako bat eragile askoren inplikazioa da, proiektua beren baliabideetatik eta beren ezaupideetatik
bertatik planifikatu dezaketeelako eta denboran luzatu dezaketeelako. Printzipio honek bat egiten du
integraltasunaren printzipioarekin, entitate edo administrazio bakoitzak dagozkien gaietan izan dezaketen inplikazioagatik: osasunean, hirigintzan, eskolan, gizarte zerbitzuetan, garraioan, irabazi-asmorik gabeko erakundeetan, e.a.
Ildo beretik, Europar Batasunaren MOVE28 programak, bazterturiko giztaldeetan kirola sustatzeari begira, jardunbide egoki gisa finkatuta utzi zuen hainbat sektoretako eragileen arteko lankidetza. Denbora eta higadura dakartzan jarduera bat izan arren, premia konplexuak dituzten eta, ondorioz, dimentsio anitzeko premiak dituzten gizataldeei zuzendutako esku hartzeetan lankidetza hau bereziki
beharrezkoa gertatzen da. Hainbat arlotatik –gizarte eta osasunetik, hezkuntzatik, enplegutik, hirigintzatik...– datozen ekimenak konbinatzen dituen esku hartze batek soil-soilik erantzun ahal izango die
egoki bai gizabanakoenak diren bai ingurunearenak diren premiei. Lankidetza hau gauzatzeko tokiko
eragileen premiak aztertzea beharrezkoa dela ondorioztatzen du proiektuak, ondoko hiru galderei
erantzun ahal izateko: zer egin dezakegu elkarrekin, nork bere aldetik egin ez dezakegunik?, norekin
ari gaitezke elkarlanean hori egiteko? nola aritu beharko genuke elkarlanean?
Jada martxan diren hainbat ekimenek eragileen arteko koordinazio hau aintzat hartzen dute, batez
ere osasun zerbitzuen eta udal zerbitzuen (gizarte zein kirol zerbitzuen) artekoa. "Practica" programaren kasua hori bera da; Bartzelonako udalak martxan jarrita, pertsona jakin batzuei zuzenduta
dago, gomendio mediko bati jarraituz (gomendio hau Lehen Mailako Asistentzia Zentroek ematen
dute, baldin eta pazientean gehiegizko sedentarismoa edo arrisku kardiobaskularreko faktoreak detektatu badira...), eta arreta eta aholkularitza pertsonalizatua eskaintzen die, lortu nahi diren osasun
helburuak lortzen haiei laguntzeko, bai udal kirol guneetan bai kirol gune pribatuetan. Gipuzkoako lurraldearen kasuan, eta Aldundiaren eskutik, erreferentziazko 13 profesional daude 10 udalerritan lanean (2017) eta kopuru hori pixkana-pixkana handitzea aurreikusita dago. Profesional hauek, jarduera
fisikoa egiteko ingurunean dauden aukerei buruz aholkatzen diete, askotan osasun zerbitzuetatik
edota gizarte zerbitzuetatik deribatzen diren pertsonei.

2.2.10. Esku hartzearen jarraipena eta ebaluazioa
Esku hartze eraginkorrak erdiesteko orduan, jarraipena eta ebaluazioa giltzarriak dira biak, beraien
mende baitago erabaki egokiak hartu ahal izatea. Prozesua baloratuz eta esku hartzea egokituz joateko aukera ematen dute biek; batak jarraipena egitea ahalbidetzen du, eta besteak emaitzak egiaztatzea bai jardueran zehar bai jarduera amaitu ondoren.
Ildo honetatik, Europar Batasunaren MOVE29 programak gomendatzen du: helburu neurgarriak eta
azpimarragarriak ezartzea eta emaitzak eta arrakasta ebaluatzeko adierazle egokiak finkatzea. Adierazleei buruzko definizio honetan funtsezkotzat jotzen da parte hartzen dutenen inplikazioa.

27

28

29

Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.
Gizarte bazterketa pairatzen duten gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeari buruz Europa osoan egindako esperientziak bildu zituen MOVE proiektuak (ikus dokumentuzko fitxa).
Idem
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M. Collins-ek30, "Sport and social exclusion" liburuan zazpi elementu giltzarri identifikatzen ditu jarduera fisikoa eta kirolaren bidezko gizarteratzea sustatzeko orduan, besteak beste, "horiek kualitatiboki
ebaluatzea eta duten eraginkortasunaren arabera ere ebaluatzea".
Bestalde, lehen aipatu dugun PHAN proiektuak31 –OME Osasunaren Mundu Erakundearen Europarako
Eskualde Bulegoak aurrera eramanak–, bere ekintzen printzipioen artean honako hauek ezartzen ditu:
 Ebaluazio errealista: esku hartzeen emaitzak ebaluatu behar direla eztabaidaezina da, esku hartze horien eraginkortasuna bermatu ahal izateko. Hala ere, arrakasta-esperientzia jakin batzuetatik ateratako irakaspenak hartzea eta irakaspen horiek ezarri nahi ditugun tokiko premietara
eta taldearen premia berezietara egokitzea ez da hain erraza.
 Errepresentazio ikerketa: horrez gain, jarduera fisikoa sustatzeari buruzko ikerketetan, gizarte
eta ekonomia desabantaila egoeran dauden gizataldeak behar bezala errepresentaturik egotea
ere gomendatzen da. Horretarako, ezinbestekoa da enfoke parte hartzaile batetik abiatzea.

2.3. Egoera ahulean dauden gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzeko praxi oneko
eta praxi txarreko elementuak
Physical Activity and Networking PHAN ikerketa, OME Osasunaren Mundu Erakundearen Europarako
Eskualde Bulegoak32 burutua, zeina zabal erreferentziatua izan baita, literatura zientifikoaren berrikuspen zabal batean eta egoki jarduteko 29 esperientzia hautatutan oinarritu zen; horri esker, hainbat
lorpen egon ziren, besteak beste, babes sozialik gabeko gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzeko
praxi oneko eta praxi txarreko elementu hauek identifikatu ahal ziren:

Gako auziak
Nola definitu beharko lirateke egoera ahulean dauden gizataldeak?

 adierazle ofizialak (sozioekono
 tokiko entitateak inplikatzea
 desberdintasun estrukturalak e

Nola inplika daitezke egoera ahulean dauden gizataldeak programen garapenean?








esku hartzearen fase guztietan
BGak ahaldundu eta prozesuan
komunitateko eragileen bitarte
Esku hartzearen xede diren GBe
Proiektuak era irisgarri, erakarg
Biztaleriari, oro har, zuzendutak

Gako auziak

30

Collins, M., Kay, T., Sport and social exclusion, 2nd ed.. Londres, Routledge, 2014, 318 or.
Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.
32
Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.
31
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Zein esku hartzek sustatu dezakete arrakastaz jarduera fisikoa egoera ahulean dauden gizataldeen artean?

 esku hartzeak garatzeko iradok
lehen mailako arreta zerbitzuak
 programaren ezaugarriek BGen
 sarbideak parekotasunez eta er
 gizarte premiak eguneroko erru
 eskariei erantzun bat ematea
 diru sarreren arteko desberdint
 era guztietako eragileak inplika
 ebidentzian oinarrituriko ekintz

Zein neurrik ziurta dezakete esku hartzeak eraginkortasunez gauzatuko direla?











esku hartzeak planteatzea erra
sektore anitzeko enfokeak egte
lana proiektuan zehar ebaluatz
helburu errealistak eta neurgar
BGen ekarpenak fase ezberdine
jardueren egokitzapena fase ez
profesionalak, erabiltzaileak, to
toki, erkidego edo estatu maila
metodo mistoak aplikatzea

Nola garatu daitezke lankidetza eta koordinazio egoki batzuk?









Balizko eragile parte hartzailea
antzemandako eragile guztiak b
entitate publikoak, erakunde pr
rolak eta erantzukizunak argitz
lankidetzaren interesak eta onu
adin txikikoen kasuan familiak i
eragileek fase desberdinetan d

Gako auziak
Zer helburu ezarri beharko lirateke?

Honelako helburuak:
 jarduera fisikoaren mailak hand
 ahalduntzea ardatz dutenak, b
rakzio sozialetan hobekuntzak
 helburu errealistak, neurgarriak
 emaitza bakar bati ez baizik em
 BGentzat interesgarriak direnak

Egoera ahuleko Gizataldeetan, esku hartzeen arrakastaren jarraipena nola egin daiteke?







parte hartzen dutenei ondo aza
adierazleak zehaztu eta erregu
jarduera fisikoa ebaluatzeko me
abiapuntuko neurketa bat inple
emaitza jakin batzuk lortzeko e

Zer ebaluazio mota behar dira?









BGaren parte hartzea ebaluake
esku hartzea ebaluatzeko irizpi
emaitzak ez ezik, programa ber
ebaluazio adierazleak hainbat m
kostua/eraginkortasuna ebalua
emaitzak beste talde batzuei he
esku hartzearen fase desberdin
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 kanpoko eta barneko ebaluatza
 esku hartzea berdifinitzeko eba
Iturria: Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action azterketatik abiatuta
eginiko itzulpen librea. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.

2.4. Jardunbide egokiak
2.4.1.

Gym for free/Be active (Birmingham, Erresuma Batua)

Izena

Gym doan/izan aktiboa

Jatorrizko izena

Gym for free/Be active

Gizatalde hartzailea

 Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonak
 Etorkinak eta gutxiengo etnikoetako pertsonak

Irismen geografikoa

 Auzoa
 Lokala

Eremu geografikoa

Birmingham (Erresuma Batua)

Iraupena

2008- gaur arte

Testuingurua

Erresuma Batuko hiri nagusien artean Birmingham zen jarduera fisiko mailarik txikienak (% 16,9) zituena, II motako diabete indizerik altuenak (% 4,6) zituena eta
haur obesitate bigarren indizerik handiena (% 21,5) zuena.
Zehatz esanda, Ladywood auzoan (100.000 biztanle) zeuden txirotasun indizerik
altuenak eta gutxiengo etnikoetako eta egoera ahuleko pertsona-kopururik altuenak: etxe guztien % 48 ez zen iristen urtean 15.000 libera irabaztera (hirian, batez
beste, 25.600 libera irabazten zen ordea); gizonen bizi itxaropena 71 urtekoa zen
(SuttonColdfiel barrutian, berriz, 79koa); eta langabezia eta delinkuentzia indize
oso altuak zituen.
Panorama honen aurrean, hiriak, 2008an, gizarte desberdintasun horiek murriztera bideraturiko hainbat ekimen jarri zituen martxan, geroago hiri osora zabaldu
zen proiektu pilotu batean oinarrituta.

Helburuak

 Bizi itxaropena hobetzea
 Eragileen arteko elkarlana sustatzea
 Kostuarekin lotuta zeuden sarbide oztopoak murriztea gimnasioak, fitness eskolak eta igeriketa eskolak doanik eskainiz.
 Denboran ohikoa eta iraunkorra izango den jarduera fisiko bat eskaintzea
 Urtean 150 - 175 bizi salbatzea.

Deskribapena

Desabantaila egoeran zeuden hiru familia mota gehiago detektatu ziren:
 Familia ugariak eta gutxiengo etnikoetakoak,
 Lanik ez zuten edo lanpostu ezegonkorrak zituzten gazteak, eta
 Haurrak zituzten familiak, egoera ahuleko etxeetan bizi zirenak.
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Bakoitzaren premiak eta ohiturak kontuan hartuta, harremanetarako bide jakin
bat ezarri zen: telemarketin bidez, elkarte komunitario edo erlijiosoen bidez, interneten egindako kanpainen bidez, ohiko postaren bidez, posterren eta liburuxken bidez...
Proiektu pilotua 2008ko otsailean jarri zen martxan, gimnasioa erabiltzeko kuota
urtebetez doakoa izango zela abisu bidez iragarriz. Horren truke, erabiltzaileek
hilean gutxienez 4 aldiz joan behar zuten gimnasiora.
2009ko irailean proiektuak 50.000 erabiltzaile zituen. Hiriak dituen milioi biztanle
pasatxori ekimena zabaltzea erabaki zen, beste gizatalde batzuk barruan sartu ziren (adibidez, diru sarrera gutxiko familiak, gizarte etxebizitzetan bizi ziren adineko pertsonak) eta Be active izena hartu zuen.
Kirol jarduerak eta eskolak zabaldu egin ziren eta ez ziren gimnasiora eta igerilekuetara mugatu, baizik eta mota guztietako zentro komunitarioetara zabaldu zirela, baita egurats zabaleko programetara ere (Active Parks programa, Run Birmingham runningerako aholkularitza, e.a.).
Erabiltzaileek Leisure Card txartela eduki behar dute (ikus fitxa espezifikoa 2.4.2
Jardun Egokian) eta sendagilearen edo erizainaren agindua behar dute hiru hilabetez; jarduera-programa pertsonalizatu bat eta 3 eta 6 hilabete arteko jarraipen
bat eskaintzen zaizkie, jarduera egiten jarraitzen dutela egiaztatzeko. Aisialditxartel hau doakoa da Birmingham-en bizi diren eta udal zergak ordaintzen dituzten pertsona guztientzat. Jardueren doakotausna ordutegiaren araberakoa izaten da:
 Igerilekuak (egun osoan)
 Running-a eta taldeko ibilaldiak, adostutako irteera-ordutegian, konpainian egin nahi bada.
 Gimnasioa (lanegunak, 17:00ak baino lehen; asteburuak, 13:00a baino lehen)
 Gimnasia-eskolak/fitneesa (lanegunak, 17:00ak baino lehen; asteburuak,
13:00a baino lehen).
Eragile inplikatuak

 Birmingham-eko Udala
 Osasun zerbitzuak
 Kirol klubak

Egoera

Aktiboa

Ebaluazioa

Proeiktuak gutxienez hiru alditan ebaluatu da, eta ondoko emaitzak eman ditu:




Sarbiderik zaileneko taldeak, esaterako, emakumeak (parte hartzaileen % 45)
eta gutxiengo etnikoetako pertsonak (% 74) programan inplikatu ziren. Azpimarratzekoa da parte hartzaileen % 30 lehenago ez zela inoiz joan gimnasioetara edo/eta igerilekuetara.
Kirol ekipamenduez baliatzeko oztopo nagusia ordura arte prezioa izan zen
(50 libera hilean).
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Jarduera fisikoa erregulartasunez egiteak ongizate sentsazioa handiagotu
zien, erabiltzaileen beraien esanetan; horrez gain, pisua galtzen, kemen sentsazio handiagoa izaten, eta jan neurriak eta gizarte harremanak hobetzen
ere lagundu zien.
Programan parte hartzearen ondorioz, bizitza-ohiturei buruzko, alkohol desintoxikazioari buruzko edota erretzeari uzteari buruzko aholku eskariek gora
egin zuten.
Doako sarrerak jarduera fisikoa egiteko pertsonen irrika handiagotu zuen.
Kexarik handiena puntako orduetan gertatzen zen saturazioarekin lotuta
egon zen (hori dela eta, eskaintza zabaldu egin zen ikus gaur egungo ekipamendu eta jardueren zerrenda eta gimnasioaren doakotasuna arratsaldeko
bostetara arte mugatu zen; igerilekuetan eta gainerako guneetan, berriz, ordutegiek ez zuten egun osoan aldaketarik izan).
Batez besteko erabilera: hilean 3 bider, hau da, heren bat igerilekuetan, bi heren fitnessean eta % 6 jarduera aerobikoetan.

Osasun Sailaren arabera, jarduera fisikorik ezak hiriari ekartzen zion kostua 13,2
milioi liberakoa zen urtean; beraz, inbertsioak egiteko aukerarik ere bazegoen.
Programaren kostua 9,3 milioi liberakoa zela kalkulatu zen (batez besteko kostua
ez da iristen 4 liberakoa izatera erabiltzaileko/hileko).
Aintzatespenak

Programak, gutxienez, 9 sari jaso ditu, besteak beste:
 World Leisure. Nazioarteko Berrikuntza Saria
 Health Service Journal Sariak
 Local government chronicle. Bikaintasun sariak
 The Guardian, Zerbitzu Publikoari emandako sariak

Esperientziaren tamaina

Proiektu pilotua martxan jarri eta handik sei hilera, 7.000 lagun izen emanda zeuden; hori dela eta, sarreretan jende ilara nabarmenak sortzen ziren. 2013rako,
370.000 biztanlek hartzen zuten parte programan, guztira 1.074.000 biztanle dituen hiri batean.

Informazio gehiago

http://beactivebirmingham.co.uk/
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2.4.2.

2018ko otsaila

Leisure Cards (Erresuma Batua)

Izena

Aisialdi txartela

Jatorrizko
izena

Leisure Cards

Gizatalde hartzailea

Gizarte bazterketa egoeran edo/eta pobrezia egoeran dauden pertsonak: langabetuak, desgaitasuna duten pertsonak, guraso bakarreko familiak, adineko pertsonak, zaintzaile informalak, e.a.

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

Erresuma Batuko hainbat udalerri

Iraupena

1985-gaur arte

Testuingurua

Aisialdi txartelak, kirol jardueretarako hobariak egiten dituzten karnetak edo txartelak dira, eta osagarri gisa, kultur ekimenetarako edo aisialdirako ere balio dezakete, oro har.

Helburuak

 Egoera ahulean dauden gizataldeei kirol jardueretarako sarbidea erraztea
 Kirol ekipamenduen erabilera ordutegi-mota guztietan sustatzea

Deskribapena

Txartelak doakoak dira –baldin eta zenbait baldintza betetzen badiria– eta doako
sarrera (ordutegien arabera; esaterako, Birmingham aldean) edo % 50erainoko
deskontuak (Leicester aldean) eskaintzen dituzte udal ekipamendu eta eskoletan.
Udalerri batzuetan txartela berritzea ez da doakoa. Kirol ekipamenduak erreserbatzeko aukera ere ematen dute.
Hiririk gehienetan, leisure card izeneko txartelek hiriko beste zenbait jardueratan
(liburutegi, antzoki, jatetxe eta abarretan) ere deskontuak eskaintzen dituzte, kirolerako gehienbat erabiliak badira ere (jarduera guztien % 92, Leicester-ren eta
horren antzeko hirietan).
Birmingham-en eta antzeko beste hiri batzuetan, puntu sistema bat ere jarri dute
abian; txartela zenbait eta gehiago erabili, orduan eta puntu gehiago lortzen dira
ordainduzkoak diren zenbait jarduera abonatzeko.
Txartelak programa orokorragoen barruan sartzea ere ohikoa izaten da, Birmingham-eko Gym for free/Be active 2.4.1. Jardunbide Egokiaren fitxan deskribatzen
den bezala.

Eragile inplikatuak

Toki erakundeak

Egoera

Aktiboa

Ebaluazioa

Collins eta Kay33 eta horrelako egileen iritziz, bazterketa egoeran dauden gizataldeetan kirol jarduerak sustatzeko orduan, arrakasta-faktoreetako bat da. Gomendagarria da txartel hauekin batera hartzaileei zuzendutako informazio kanpaina
egokiak egitea eta jarduera osagarriak ere antolatzea.
Hainbat hiritako datuek erakusten dutenez, gizarte egoera ahuleko herritarrek
ohiko erabilera ematen diete aisialdi txartelei (astean behin gutxienez, Leicester-

33

Collins, M., Kay, T., Sport and social exclusion, 2nd ed.. Londres, Routledge, 2014, 318 or.
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ren eta horren antzeko hirietan). Izan ere, hiri honetan, udal kirol instalazioen erabiltzaileen % 61 aisialdi txartelaren erabiltzaile dira. Eta % 61 hauetatik % 54 emakumeak dira eta % 25 gutxiengo etnikoetako pertsonak dira; beraz, horrek argi eta
garbi frogatzen du oso eraginkorrak direla iristen zailak diren gizataldeak erakartzeko.
Birmingham-en eta horrelako hirietan, non txartelak doako sarbidea eskaintzen
duen jardueretako asko –denak ez– egiteko, neurria benetan eraginkorra dela frogatu da (ikus Gym for Free 2.4.1. Jardunbide Egokia).
Aisialdi txartelen alde onen artetik, literaturak honako hauek nabarmentzen ditu:
 Baldintzak eta deskontuak, iristen zailenak diren gizataldeen ezaugarrietara
egokitzeko aukera.
 Burokrazia gutxi eta erabiltzaileak estigmatizatzeko arriskurik gabe teknologia
berriei esker.
 Horien erabileraren jarraipen osoa egitea ahalbidetzen dute, posible izanik bai
esku hartzea ebaluatzea –gizataldeen, ekipamenduen, ordutegien eta abarren
arabera– bai beste zerbitzu batzuekin interaktuatzea (esaterako, osasun zerbitzuetatik datozen preskripzioak).
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2.4.3.

2018ko otsaila

Programme citoyenneté par le sport (Ermont, Frantzia)

Izena

Herritarren kirol programa

Jatorrizko izena

Programme citoyenneté par le sport (Ermont, Frantzia)

Gizatalde hartzailea

• Biztanleria, oro har
• Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonak
• Haurtzaroa eta nerabezaroa

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

Frantzia

Iraupena

2007-

Testuingurua

Ermont 30.000 biztanleko udalerri bat da eta Paris inguruetan dago. 2007an, hiriak
programa bat jarri zuen martxan «Herritarren kirolaren aldeko hitzarmena» izenpean.

Helburuak

• Herritarren nortasun kolektiboa sustatzea
• Inplikazio komunitario eta solidarioa hobetzea
• Gizarte egoera ahuleko gazteen artean kirol jardueretarako irisgarritasuna sustatzea

Deskribapena

Udalak «Herritarren kirolaren aldeko hitzarmena» sustatu du, zeinarekin bat egin
baitute hiriko kirol elkarterik garrantzitsuenek; sei dira hitzarmenaren jardun-ildo
nagusiak:
 kirol jarduerak diru sarrera baxuko familietako seme-alaben eskura jartzeko
diru laguntzak, Pass'port. Baimen honen bidez, 6 eta 18 urte arteko haurrek
klubetako kirol jardueretan eman dezakete izena, eta, haien familiek dituzten
diru sarreren arabera, % 50erainoko beherapenak izan ditzakete kuotetan.
 kirol anitzeko koloniak ikasleak oporretan daudenean. 8 eta 11 urte arteko adin
tartean, kirol koloniek egun osoa irauten dute, bazkaria eta askaria barne sartuta daude, eta diru sarrerarik gutxieneko familiek deskontuak izaten dituzte
(30 €/astean; tarifarik altuena, berriz, 109,60 €-koa da). 11 eta 17 urte arteko adin
txikikoen kasuan, koloniak arratsaldean izaten dira, animatzaileak dituzte eta
guztiz doakoak dira.
 elkarteei zuzendutako diru laguntzen ildoa, pertsonen garapenean eta kirol
hezitzailean oinarritua.
 prestakuntza-programa, Univers Cité Sport, zeinaren bidez elkarteen arduradunek, animatzaileek eta epaileek gizarte eta kirol alderdietan oinarriturik dauden prestakuntza-edukiak eskuratzen baitituzte.
 presoak birgizarteratzeko programa. Neurri hau udalerriaren eta Osny-ko presondegiaren arteko akordio baten emaitza da eta «Bigarren aukera bat presoentzat» programa martxan jartzea du helburu; kirol elkarteek presondegian
antolatutako ping-pong, badminton eta saskibaloi txapelketetan hartzen dute
parte presoek. Paraleloki, preso talde batek futbol arbitrajeari buruzko ikastaro ofizial bat egiten du. Neurri hau osatzeko, zigorra bete ostean zenbait
preso kontratatu egiten dituzte kirol ekipamenduak zaintzeko. Lan neurri
hauek, sei hilabeteko baino gutxiagoko kartzela-zigorrak jaso dituzten presoei
aplikatzen zaizkie.
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 auzoen arteko futbol txapelketa, Paris Saint-Germain futbol taldearen Fundazioarekin elkarlanean. Txapelketak 96 nerabe biltzen ditu. Futbol taldeek gutxienez bi neska sartu behar dituzte jokalarien zerrendan eta gazteak eurak arduratzen dira partidak arbitratzeaz, Udaleko kirol hezitzaileen erantzukizunpean. Finala Parc des Princes-eko futbol zelaian jokatzen da, Paris SaintGermain taldearen egoitzan alegia. Aurreko txapelketaz gain, beste futbol txapelketa bat antolatzen da: Euronations Txapelketa. Ekimen honek Ermont-en Europako bost hiri bikiak biltzen ditu: Lampertheim, Maldegen, Loja, Wierden eta
Banbury. Hiri hauek guztiek, Ermont hiriaren eta Sport sans Frontières elkartearen laguntzaz, beren gazte taldeak bidaltzen dituzte udal kiroldegian egiten
den txapelketara.
 «Kirolak, gazteria eta hiritargoa» prestakuntza-programa, zeinaren bidez antolatzen baita informazio jardunaldi bat kirol animazioaren alorreko lan irtenbideei buruz. Programa hau Val-et-Forêt auzo xumeari zuzenduta dago eta gazteen informazio zerbitzuen lankidetza ere badu.
Eragile inplikatuak

• Ermont-eko Udala
• Irabazi-asmorik gabeko entitateak

Egoera

Aktiboa

Aintzatespenak

 Espainiako Kirol Kontseilu Gorenak programa hau kirol eta gizarteratze alorreko
jardunbide egokitzat jo du34.
 «Presoentzako bigarren aukera» programak Frantziako Senatuaren Lurralde saria jaso zuen 2007an.

Informazio gehiago

http://www.ermont.fr/pratique/sport/sport-pour-tous.htm
http://www.ermont.fr/fileadmin/ermont/MEDIA/Services_municipaux/Sports/pdf_Sport/Pass_sport_16-17.pdf

34

Carranza, M., (coords.), Maza, G., Deporte, actividad física e inclusión social: una guía para la intervención social a través de
las actividades deportivas. Madril, Kirol Kontseilu Gorena, 2011, 95 or.
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2.4.4.Get walking Keep walking (Erresuma Batua)

Izena

Hasi eta segi ibiltzen

Jatorrizko izena

Get walking Keep walking

Gizatalde hartzailea





Irismen geografikoa

Egoera

Eremu geografikoa

Erresuma Batua

Iraupena

2007-gaur arte

Testuingurua

"The Ramblers" Britainia Handiko irabazi-asmorik gabeko erakunde bat da, 80 urte
daramatza xendazaletasuna sustatzen pertsonen osasuna eta ongizatea hobetzeko bide gisa.

Helburuak

Hasierako bultzada bat ematea ahalbidetuko duen eredu berritzaile bat sortzea
du helburu nagusi, jarduera-maila baxuak dituzten gizarte egoera ahuleko pertsonek maila horiek pixkana-pixkana igo ditzaten.

Deskribapena

2007an Get walking Keep walking programa jarri zen martxan, gizarte desabantaila
egoeran dauden pertsonen artean jarduera fisikoa sustatzeko. Jarduera-maila baxuak dituzten pertsonak hartzen ditu jomugatzat programa honek, eta gutxiengo
etnikoetako pertsonei, buruko gaixotasunak dituzten pertsonei, seme-alaba txikiak dituzten familiei eta egoera ahuleko auzoetan bizi diren pertsona guztiei ematen die lehentasuna.

Gizarte bazterketa
Gutxiengoak. Migrazioa.
Buruko gaixotasuna.

Estatu mailan lehendik zegoen ibilaldi laburren (2 eta 5 km artekoak) aldeko programa osatzeko eta aipatu pertsonak bertan integratzeko diseinatu zen.
Get walking Keep walking 12 bat aste dirauen plan pertsonalizatu batean oinarriturik dago, eta babes material ugari ditu, besteak beste, koaderno bat, mapak, podometroak eta on line jarraipena. Aurreneko 6 asteetan hainbat jarduera antolatzen dira, esaterako, xendazaletasunaren onurei eta oztopoei buruzko lantegi informalak, ibilaldiak hainbat bidetan zehar (entrenaturik dauden langileek eta boluntarioek lagunduta), zeinetan erabiltzaileen gertueneko ingurunea lehenesten
saiatzen diren. Horren ostean, langileek beste 6 asteko laguntza ematen diete era
informalago batez.
A posteriori, programak baditu atxikita beste zenbait jarduera, esaterako, bideen
seinaleztapena, erabiltzaileekin harremanetan egoten diren "enbaxadoreak", tokian tokiko xendazaletasun sareak, e.a.
Eragile inplikatuak

 The Ramblers elkartea
 Herri administrazioen bidezko finantzaketa, Big Lottery Fund, eta enpresa laguntzaileak.

Egoera

Aktiboa
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Ebaluazioa

300 pertsona helduei egindako talde kontrol batean oinarriturik, programaren
ebaluazioak argi eta garbi frogatu zuen Get walking Keep walking programa oso
eraginkorra dela bazterketa egoeran dauden gizataldeekin harremanetan jartzeko
eta ohitura sedentarioak aldatzeko:
 Erabiltzaileen % 43k jarduera fisikoa handiagotu zuen programa hasi eta handik
3 hilabetera.
 % 56k handitze horri eutsi egin zion handik 12 hilabetera.
 Inbertitutako libra bakoitzeko, programak 3.61 libera jaso zituen bueltan, osasun eta gizarte onura kontzeptupean.

Aintzatespenak

 Europar Batasunaren MOVE proiektuaren barruan jardunbide egoki gisa aukeratua.

Esperientziaren tamaina

73.500 pertsona Ingalaterra osoan.
750 boluntario.

Informazio gehiago

www.ramblers.org.uk
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2.5. Bibliografia
Dokumentuzko fitxak
Titulua

Babesik gabeko taldeetan jarduera fisikoa sustatzea: ekintza-printzipioak

Gizataldeak

Gizarte bazterketa. Gazteria. Migrazioa. Emakumea. Gutxiengoak.

Eremu geografikoa

Europa

Laburpena

Osasunaren Mundu Erakundearen Europarako Eskualde Bulegoaren dokumentu honek PHAN proiektuaren emaitzak aurkezten ditu, gizarte egoera ahulean dauden gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzeko helburuz. Azterketa hau literatura zientifikoa eta
politika nazionalak berrikustean datza, bai eta asmo horrekin eratu diren aditu taldeen
arteko ondoriozko eztabaidak berrikustean ere.
Prozesuan zehar ateratako ondorio nagusiak laburbildu egiten ditu dokumentu honek, eta estatuko eta tokiko politikak garatzeko hainbat gomendio ere ezartzen ditu,
faktore sozioekonomikoengatik batez ere jarduera-indize baxuagoak agertzen dituzten gizataldeen artean kirol jarduerarako sarbide parekotasuna sustatze aldera. Berrikuspenaren osagarri, egoera ahulean dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeko 29 kasu arrakastatsu hautatu dira, Europar Batasuneko 9 herrialdeetatik hartuak.
Labur esanda, egoera ahulean dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeko
orduan zein esku hartze gertatzen diren eraginkor eta zeintzuk izan behar diren zehaztea xede duten politikak gidatuko dituzten ekintzen printzipioak jakite aldera hainbat orientabide ematen ditu dokumentuak.

Erreferentzia

Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action.
Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.

Titulua

Gizarte egoera ahulean dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeko gidaliburua

Gizataldeak

Gizarte bazterketa. Gazteria. Migrazioa. Emakumea. Gutxiengoak.

Eremu geografikoa

Europa

Laburpena

International Sport and Culture Association-en gidaliburu hau, gizarte desabantaila
egoeran dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeko babes erreminta bat
da. Gizatalde hauen gorputz jarduera-mailak gainerako biztanleena baino baxuagoa
izateko joera du, era askotako oztopoak direla medio.
Europar Batasunaren MOVE ekimenaren barruan sartuta, gidaliburu honek aipatu oztopoak aztertu eta horiek gainditzeko hainbat bide erakusten ditu. Horretarako, gizarte egoera ahulean dauden gizataldeetan jarduera fisikoaren sustapena gidatu behar duten 8 printzipio gidari ezartzen ditu dokumentuak eta egoki jarduteko aipatu
printzipioekin bat datozen 18 esperientzia deskribatzen ditu.
Gizarte bazterketa pairatzen duten gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeari buruz Europa osoan egindako esperientziak bildu zituen MOVE proiektuak. Esperientzia
hauek ebaluatu eta puntuaziorik altuena jaso zutenak sakonago aztertu ziren, ekimenen arrakasta ziurtatzeko giltzarri ziren faktoreak hortik ondorioztatzeko asmoz. Arrakasta-faktore hauek, literatura zientifikoaren berrikuspenarekin batera, egoki jarduteko printzipioak eman dituzte emaitza modura.

Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

32

Gizarte eta ekonomia bazterketa egoeran dauden gizataldeen artean kirola sustatzea

2018ko otsaila

Ondorioak

Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

33

Gizarte eta ekonomia bazterketa egoeran dauden gizataldeen artean kirola sustatzea

Erreferentzia

2018ko otsaila

MOVE handbook. A tool for promoting psysical activity in socially disavantaged groups, International Sport and Culture Association, 2014, 88 orrialde.
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Titulua

Gizarte esku hartzearen gida kirol jardueren bitartez

Gizataldeak

Gizarte bazterketa. Gazteria. Migrazioa. Emakumea.

Eremu geografikoa

Espainia. Europa.

Laburpena

Gizarteratzerako balio handikoa den erreminta baten modura kirola planteatzen duten ekimenen alor gero eta zabalagoa argitzen laguntzen duen tresna eraginkor bihur
dadin helburuarekin sortua da Kirol Kontseilu Gorenaren honako gidaliburu hau.
Dokumentua, zeina parte hartze prozesu baten bidez burutua den, gizarteratze eta
kirol kontzeptuak beraien testuinguruan jartzen hasten da. Europan kirolari buruz eta
gizarteratzeari buruz gauzatu diren ekimenik nabarmenenei egindako berrikuspena
aurkezten du jarraian: zabalkundeari eta ikerketari lotutako ekimenak, udal eta lurralde politikak, gizatalde bereziei zuzendutako gizarte eta kirol programak eta ekimen zehatzak; eta, horrez gain, egoera ahulenean dauden gizataldeak labur ere deskribatzen ditu: emakumeak, gazteak eta etorkinak.
Gidaliburuaren atalik mardulena gizarteratzean eta kirola oinarri dituzten proiektuak
martxan jartzeko hainbat jarraibide praktiko ematean datza, besteak beste, testuinguruaren eta gizataldeen diagnostikoa egin eta proiektuak diseinatu, ebaluatu, komunikatu eta ikusgai jartzeko.

Erreferentzia

Carranza, M., (coords.), Maza, G., Deporte, actividad física e inclusión social: una guía
para la intervención social a través de las actividades deportivas. Madril, Kirol Kontseilu Gorena, 2011, 95 or.

Titulua

"Deporte para la inclusión social: análisis crítico y tendencias de cambio"

Gizataldeak

Gizarte bazterketa. Gazteria. Migrazioa. Emakumea. Haurtzaroa. Desgaitasuna.

Eremu geografikoa

Nazioartekoa

Laburpena

Journal of Social Inclusion aldizkariak ale monografiko bat eskaini dio gizarteratze eta
kirolaren gaiari. "Sport for social inclusion: critical analyses and future challenges"
izenburua duen ale bereziak, kirolaren eta gizarteratzearen arteko lotura jorratzen duten hainbat artikulu biltzen ditu, zeinak hiru gai multzotan banatzen diren. Lehen zatiak gaia jorratzen du ikuspegi orokor batetik, eta kirolak aldaketarako eragile gisa
duen gaitasunari, austeritate politiken inpaktuari eta gazte kirolean gertatzen den
bazterketari ematen die arreta bereziki.
Bigarren zatiak, gaietan oinarriturik dauden zenbait artikulu (aukera-berdintasuna, boluntariotza, osasun publikoa...) eta talde bereziak (babesik gabeko neska nerabeak,
desgaitasuna duten pertsonak, bazterketa egoeran dauden gazteak...) jorratzen ditu,
beti ere kirola egitearekin duten lotura bistatik galdu gabe. Hirugarren zatiak, berriz,
migrazioak eta kultura aniztasunak kirolean duten garrantziari buruzko hainbat gai aztertzen ditu.

Erreferentzia

Sport for social inclusion: critical analyses and future challenges.Journal of Social Inclusion, 3. alea, 3. zk., 2015, 171 orr.
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3. KALTEBERATASUN EGOERAN DAUDEN EMAKUMEAK
3.1. Kalteberatasun egoeran dauden emakumeak eta jarduera fisikoa
Kirolak egunerokotasunaren barruan sartu da, biztanleriako segmentu gero eta gehiagotan gora egin
du kirolaren praktikak, kirol jarduera motak ugaldu dira eta, oro har, kirola jendarteratu egin da. Hala
ere, gizatalde batzuk kirol "demokratizazio" honetatik kanpo gelditu direla esan genezake. Gizartean
babesik gutxien duten taldeak, zeinean emakumeak sartu ohi diren, ez datoz bat kirolak osasun, aisialdi, nortasun eta josteta sortzaile gisa berekin ekarri duen aurrerapen honekin. Bi taldeen parte hartze
indizeak batez bestekoaren azpitik daude.
Orain dela gutxi arte, gutxi gorabehera, ez zen generoaren, kirolaren eta gizarteratzearen arteko lotura aztertzen. Generoaren ikuspegitik kirolari buruz egin diren ikerketek emakumeen parte hartze
baxuan jartzen zuten arreta, emakumeek jasan zitzaketen gizarte desabantaila egoeretan jarri ordez.
XXI. mendeko azken hamarkadan, berriz, egoera hau aldatu egin da eta kirolaren eta gizarteratzearen
arteko lotura aztertzen hasi da bi ardatz abiapuntutzat hartuta: genero femeninoa kirolean sartzea eta
genero femeninoa kirolaren bitartez gizarteratzea.
"Gizarte kalteberatasun egoeran dauden emakumeak" kontzeptuari berari dagokionez, honek oso
heterogeneoa den emakume talde bat adierazten du, haien kalteberatasun egoeran eragina duten
aldagai motak kontuan hartuta: gizarte eta ekonomia faktoreak, etnia eta kultura faktoreak, eta familia faktoreak: egoera zibila eta familia egitura –familia gurasobakar amadunak–.
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Emakumeen egoera ez da nabarmen aldatu azken urteetan, ez kirol jardueraren aldetik ez gizarteratzearen aldetik: gizartean, oro har, adin guztietako emakumeak gizarte eremu guztietatik (baita kirol
eremutik ere) diskriminatzen dituen genero ideologiak bere horretan dirau. Collins-en eta Kay-ren35
erreferentziako obran, kirolean gertatzen diren desberdintasun patroiak emakumeen azpitaldean aldatu egiten direla defendatzen dute egileek, eta emakumeek jasandako txirotasun eta gizarte bazterketarekin estu loturik dagoela diote: kirol jardueran faktore sozioekonomikoen eragina handiagoa da
emakumeen artean gizonen artean baino.
Gipuzkoako Foru Aldundiak ateratako Lan bizitza eta familia jarduera fisikoarekin bateragarri egitea36
txostenak agerian jartzen ditu 25 eta 44 urte arteko adin taldean jarduera-indizeetan oraindik irauten
duten genero desberdintasunak. Gizonen % 40,6k dio jarduera fisiko maila altua praktikatu izan duela;
hori dioten emakumeak, berriz, % 28,8 baino ez dira. Bai kasu batean bai bestean gorputz jarduera
maila nabarmen jaisten dela egiaztatu da aurreko adin taldearekin (15-24) alderatuta, adin handiagoko
taldea (45-64) baino altuagoa bada ere.
Kalteberatasun egoeran dauden emakumeentzat, familia ingurunetik kanpo kirol jardueretan parte
hartzeak berez onura indibidual eta sozial ugari izan ditzake –etxetik kanpo egon, olgeta-jarduera batean parte hartu edota gizarte harremanak izateko aukeraz baliatzea–. Alor honetan egin diren ikerketek agerian jarri dutenez, kirola gizarte egoera ahuleko egoeran dauden emakumeekin aplikatzeak aukera handiak eskaintzen ditu. Horren dimentsiorik indibidualenari helduz, kirolak aukera ematen du
autoestimua areagotu, ohitura osasungarriak bultzatu, gorputza hobeto ezagutu, astialdiak okupatu
eta norberaren bizipenei zentzu positibo bat emateko. Kirolaren talde dimentsiorik nabarmenean, kirolak aukera ematen du adiskide berriak egin, topalekuak sortu, desberdintasunak onartzen lagundu
eta soziabilitatea indartzeko.
Labur esanda, gizarte egoera ahuleko emakumeekin erabilitako kirola lau zailtasun hauen konponbide
izan liteke:





Norberaren balorazioa indartzea.
Gorputza ezagutu eta zaintzea.
Harreman berriak egin eta lagun talde bat finkatzea.
Gizarteratze profesionala erraztea.

3.2. Kalteberatasun egoeran dauden emakumeen oztopoak kirola egiteko
Emakumeek pairatzen dituzten bazterketa egoerei dagokienez, kirola egiteari begira emakumeen
mendeko posizioa baldintzatzen duten estereotipo negatiboen iraunkortasuna eta desberdintasun
pautak kirolean ere islaturik daude. Santos Ortegak37 emakumeen kirol jarduera oztopatzen duten ondoko joera estrukturalak identifikatzen ditu:
a) Kirolaren identifikazioa eta gizontasuna
35

36

37

Collins, M. Kay, T. Gender, sport and social exclusion. Hemen: Sport and social exclusion, 2nd ed. Londres, Routledge, 2014,
90-106 orr.
Murua, Conciliación de la vida familiar y laboral con la actividad física. Promoción de la actividad física y reducción del sedentarismo entre los 25 y 44 años = Familia bizitza eta lan bizitza jarduera fisikoarekin bateratzea. 25-44 adin tartean jarduera
fisikoa sustatzea eta sedentarismoa murriztea. Donostia-San Sebastián, Gipuzkoako Foru Aldundia, 2017, 19, 19 or.
Santos Ortega, A. et al., Deporte, mujer y exclusión social. Experiencias europeas de inserción a través del deporte. Hemen:
Turismo, ocio y deporte: VIII Congreso Español de Sociología: transformaciones globales: confianza y riesgo, grupo: turismo,
ocio y deporte, Alacant, irailaren 23tik 25era / Koord.: Antonio Álvarez-Sousa, 2004, ISBN 84-9749-121-1, 413-424 orr.
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Nagusiki, kirolak tradizionalki maskulinotzat jo izan diren balioak zabaltzen jarraitzen du. Komunikabideek eta kirol ikuskizunaren interesek temaz jarraitzen dute indar fisikoaren erakustaldia egiten, lehiakortasunari garrantzi gehiegi ematen eta lehia fisikoa harro erakusten, kirolaren adierazpide loriatsuak izango balira bezala. Gehiegizko lehiakortasun hau urrundu egiten da emakumeen kirol idiosinkrasiatik, horren lehiakorrak eta mediatikoak izaten ez diren
adierazpideen alde egiten baitute, oro har.
b) Sexu praktiken iraupena
Emakumeentzat ia erabat debekatuta dauden kirol espazioak existitzen dira. Oso esanguratsua den modu batez, espazio horiek bat datoz nortasun eta berrespen esfera maskulinoekin,
zeinek ukiezin irauten duten eta harridura proiektatzen duten, emakumeek espazio horiek
praktikatzea erabakitzen dutenean.
c) Parte hartze tasaren jaitsiera nerabezaroan
Gaur egun ere, nerabezaroa rol femeninoak indartzen diren garai bat da neskentzat, eta kirol
jardueratik bereizitako femeninotasunarekiko presioa gehitu egiten da. Oso estereotipo negatiboak sortzen dituzten identifikazio hauek zabaltzen laguntzen dute komunikabideek, zeinetan kirol balioak funtsean ezaugarri maskulinoekin lotuta dauden. Eskolan gutxi gorabehera gorde egiten diren kirol berdintasunaren pautak eten egiten dira nerabezaroaurrean, eta
galdu egiten dira nerabezaroan.
d) Estetika femeninoarekiko kezka gisa batez ere ulertzen den kirolaren nagusitasuna
Kirola egiten arestian hasi diren emakumeen kasuan, garrantzi handiegia eman zaio silueta
zaintzeko bakarrik balio omen duen kirolari, kirola balitz bezala sasoian egon eta silueta zaintzeko zerbait. Instrumentalizazio hau dela eta, emakumeen artean entrenamenduen alderdirik gogaikarrienak eta sakrifikatuenak nagusitu dira lehiakortasunaren berezko emozioen eta
alderdi pozgarrien gainetik, zeinek toki txikiagoa hartzen duten.
e) Denbora erabiltzeko aldeak
Etxeko lanetan batez ere jarduten duten emakumeen artean bereziki agerikoak dira genero
desberdintasunak kirolean. Haien parte hartze baxua baldintzatzen duten arrazoiek denboraren erabilerarekin dute zerikusia. Emakumeen astialdiak batez ere familiako premiak ditu jomuga, erabateko prestasun moduko zerbait da, zeinak oztopatu egiten baitu aurreikuspen
jakina eskatzen duten jardueretara astialdi hori bideratzea, non erabil zitekeen jarduera fisikorako planifikaturiko denbora jakin bat. Soldatapeko lanposturik ez baduzu –etxekoandreen
kasuan gertatzen den bezala–, norberaren astialdiarekiko eskubidea badirudi etenda-edo gelditzen dela eta, beraz, astialdi hori beste jarduera batzuetan (kirolean, esaterako) erabiltzeko
aukera ukatu egiten dela.
f)

Egoera sozioekonomikoa
Aurreko joera guztiak larriagotu egiten dira emakume talde jakin batzuetan, noiz, haien generoaz gain, beste zenbait desberdintasun ere gehitzen baitira, zeinek kaltebera bilakatzen dituzten eta bazterketa egoeretan erortzeko arriskua handiagotzen duten: errenta baxuekiko
emakumeak, zama familiarrak dituzten familia gurasobakar amadunak edota emakume etorkinak. Haietan guztietan bildu egiten dira diskriminazio ezaugarri berriak, zeinek erakundeen
aldetik eskatzen baitute ahaleginak handitzea eta esku hartzerako bide berriak asmatzea, batez ere gizarte egoera ahuleko emakumeei zuzenduak.
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3.3. Kalteberatasun egoeran dauden emakumeen artean kirol jarduera sustatzea
Sarri askotan, politika publikoek emakumeak jotzen dituzte gizatalde baztertutzat, auzi femeninoa gizarte arazo bihurtuz, zeina jorratu izan baita diskriminazio positiboaren aldeko politiken bitartez –emakumeen lehiakortasun altuko kirol femeninoa sustatuz, zuzendaritza-karguetarako sarbidea haien artean bultzatuz, parte hartze mailak handituz, eta abar–. Aldiz, euren sexu kondiziotik eratorriak ez
diren kirola praktikatzeko oztopoak ezabatzera bereziki zuzendutako esku hartzeak ez dira horren
ugariak; aitzitik, gizarte klasetik, etniatik edo familia-egoeratik eratorriak izan ohi dira 38 . Emakume
hauek, beraz, haien gizarte posizioa baldintzatzen duten bi faktore multzo pilatuko lituzkete: generoa
eta beraien kontrakoak dituzten baldintza sozioekonomikoak.
Gizarte babesik gabeko emakumeen kasuan kirolerako sarbide berdintasunik eza jorratzera bideraturiko politikak eta esperientziak berrikusi izanak, bereziki eraginkorrak kontsideratzen diren ondoko
estrategiak identifikatzeko aukera ekarri du:
a) Jardueren kostua azpimarratu
Gizatalde honek kirola praktikatzeko duen oztopoetako bat egoera ekonomikoa izanik, jardueren
prezioa azpimarratzeak oztopo hau arintzen laguntzen du.
Active Women programak, Sport England erakunde publikoak martxan jarriak, kirol jarduera sustatzera orientaturiko tokian tokiko proiektuak finantzatzen ditu ondoko gizataldeen artean:
- eremu behartsuetan bizi diren emakumeen artean, edo
- 16 urtetik beherako haurrak dituzten emakumeen artean.
Proiektua 2011n jarri zen martxan eta bi ebaluazioak39, 40 –orain arte bi eman baitira argitara– oso
positiboak dira, bai emakumeek jardueretan izan duten parte hartzeagatik bai parte hartzaileei
ekarri dizkien onurengatik –elikadura-ohiturak hobetzen ditu, segurtasun sentsazioa areagotzen
du, gorputz jarduera-mailak handiagotzen ditu–. Finantzatzen diren jarduerak emakumeentzat
antolatuta daude esklusiboki, horrek haien parte hartzea errazten du, kidekoen artean sentitzen
baitira, hain lehiakorra ez den eta haientzat seguruagoa den ingurune batean.
b) Jarduera fisikoa familia-erantzukizunekin bateratu
Seme-alabak eta etxea zaintzearen rol kultural eta tradizionalarekin lotuta dauden oztopoek pisu
handiagoa dute emakumeentzat gizonentzat baino. Seme-alabak haztearekin zerikusia duen oztopoa neurri handi batean txikiagotu daiteke baldin eta baterako eskaintzarekin edo eskaintza
koordinatuarekin zerikusia duten berrikuntzak gehitzen bazaizkio kirol eskaintzari, esaterako,
adin txikikoak zaintzea amek praktikatzen duten kirol instalazioan bertan. Aztertutako esku hartzeek planteatzen dituzten irtenbideetako batzuk ondokoak dira:

38

39
40

Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague,
World Health Organization, 2013, 92 or. (17 or.)
Evaluation of the Active Women Programme – Interim Report, Londres, IFF Research, 2012, 88 or.
Evaluation of the Active Women Programme – Year Two, Londres, IFF Research, 2013, 85 or.
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Jarduerak eskola-ordutegiaren barruan planifikatzea, kirol saioek iraun artean emakumeek
seme-alabez arduratu beharrik izan ez dezaten, haurrak eskolan egongo direnez gero.
Emakumeei zuzendutako kirol saioak adin txikikoei esparru berean zuzentzekoak diren saioekin bat etorraraztea.
Emakumeen kirol saioek iraun artean, "haurtzaindegi zerbitzu" bat antolatzea. Goian aipatutako Active Women programaren (IFF Research, 2012) ebaluazioan adierazten denez, kiroldegiak ezin bazuen pertsona bat kontratatu amen saioek iraun artean seme-alabez ardura zedin,
askotan parte hartzaileak eurak izaten ziren zeregin hori euren gain hartzen zutenak. Txandaka, emakume bakoitza adin txikikoak zaintzeaz arduratzen zen, bere kideek saioan parte
hartzen zuten bitartean.

c) Egitura eta kudeaketa parte hartzaile bat izan.
Ondo dabiltzan esku hartzeak batez ere ondo ibiltzen dira proiektuaren arduradunek parte hartzen dutenekin lotura estuak dituztenean, eta proiektuaren antolaketan, garapenean eta ebaluazioan haiek ere parte hartzen dutenean.
Ildo honetatik doa BIG41 izeneko Proiektua (Alemania). Gizarte kalteberatasun egoeran dauden
emakumeen artean jarduera fisikoa osasunaren bidez sustatzea du helburu 2005ean hasitako
proiektu honek. Martxan jarri zenetik, proiektuaren ideia nagusia gertuko egitura parte hartzaile
bat lantzea izan da42; bai parte hartzaileak bai tokiko agintariak bai profesionalak ekitatiboki aritu
dira elkarlanean jarduerak diseinatzen, inplementatzen, ebaluatzen eta garatzen. Esperientzia
hau zabalago garaturik dago jardunbide egokiari buruzko fitxan (44. orrialdea).
d) Irisgarritasun on bat ziurtatu
Parte hartzea errazteko asmoz, publiko hartzailea biltzen den lekuetan programak gauzatzea garrantzitsua da. Biziguneetatik hurbil dauden instalazioetan programak gauzatzea aholkagarria
da: ikerketek frogatzen dutenez, kirol instalazioak gehiago erabiltzen dira, haietara oinez iristea
posible denean. Horrez gain gomendagarria ere bada kirol instalazioak irisgarriak eta seguruak
izatea –argiztapen ona, leku bakartiak saihestu, e.a.–.
Emakume etorkinei zuzendutako programen kasuan, jarduerak ezagunak zaizkien instalazioetan
–kultur edo erlijio zentroetan– egitea gomendatzen da. Ezagunak zaizkien leku hauek seguruak
begitantzen zaizkie bai erabiltzaileei bai beraien inguruneko pertsonei.
Esperientzia interesgarrien artetik Beloaren atzean43 nabarmentzen da gehien, Valentziako Universitat-eko Soziologia eta Gizarte Antropologia Departamentuak garatua. Proiektua 2012an jarri
zen martxan, An-Nur Emakume Musulmanen Elkartearen eta Valentziako Kultur Gune Islamikoaren laguntzaz, eta Magreb-eko emakume etorkinen gizarteratzea kirolaren bitartez sustatzea du
helburu. Astean jarduera fisikoko bi saio egiten ziren, eskolek sei hilabete iraun zuten eta Valentziako Kultur Gune Islamikoaren instalazioetan antolatu ziren, emakumeentzako espazio itxi esklusibo bat bermatzen baitzen bertan. Emakumeetako askok jardueran parte hartuko bazuten,
horrelako leku seguru bat eskaintzea bete beharreko baldintza zen. Mota guztietako jantziak
41
42

43

BIG Projekt S.f.
Frahsa A, et al. Enabling the powerful? Participatory action research with local policymakers and professionals for physical
activity promotion with women in difficult life situations, Health Promotion International. 2014 Mar;29(1):171-84
Santos Ortega, A. Actividad física y vivencias corporales de las mujeres magrebíes en España. Valencia, Unidad Deporte e
Inserción Social (DIS), 2012, 16 or.
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erabiltzea baimendu zen, baina, bereziki, arropa erosoa janztea gomendatu zitzaien parte hartzaileei. Jardueraren begiralea herritartasunez espainiarra zen, saioak gazteleraz zuzendu zituen
eta parte hartzaileak aritu ziren itzultzaile oso noizean behin. Programaren arduradunen arabera,
emaitzak oso pozgarriak izan dira, emakumeek beren gorputza hobeto zaintzen ikasi dutelako
eta harremanak izateko espazio propio bat sortu dutelako. Ekimenari esker, Magreb-eko emakume etorkinek euren gorputzaz duten pertzepzioa hobetu da; eta bide batez, kirola egitea lotu
dute jateko beste ohitura osasuntsu batzuekin.
e) Kultur faktoreak kontuan izan
Gutxiengo etnikoetako emakumeei eta neska gazteei zuzendutako kirol programek kontuan izan
behar dute, ezen, komunitate horietan, gizonezkoekiko harremanak zein gorputzaren esposizioa
mugatzen duten erlijio edo kultur kodeak egon daitezkeela. Emakume musulmanei zuzendutako
proiektuen kasuan, azken urteetan, ondoko neurriak hasiak dira hartzen:
- Emakume langileak kontratatzea: entrenatzaileak, begiraleak, e.a.
- Emakumeak kirol jantziekin edo bainujantziarekin jantzita ezein gizonek –mantentze lanetako langileek, kirol instalazioetako erabiltzaileek– ikus ditzan saihestea.
- Ordutegi eta ekipamendu jakin batzuetan, gizonei sarrera murriztea: Alemanian, Frantzian
edo Erresuma Batuan gizonen sarrera murrizten hasiak dira –batez ere, udal igerilekuetan–
, emakumeak aipatu ekipamenduetara joan daitezen errazteko.
White-k44 dioen bezala, Erresuma Batuan neurri honek emakumeen aldetik onarpen zabala izan
badu ere, zenbait gizonek horren legezkotasuna zalantzan jarri dute, eta Sexu Diskriminazioaren
Legeari helduta, tokian tokiko agintariak salatzearekin mehatxatu dute; hori dela eta, neurri hori
pixkanaka indarra galduz doa. Frantzian, neurri hau, zeina erabilia baita udal igerileku batzuetan
emakume musulmanen eta juduen sarbidea errazteko, ez da ika-mikarik gabea ere izan, eta gizartearen sektore batzuek neurria ezabatzea eskatzen dute.
Eskoziako Gobernuak enkargatu duen txostenak45 kultur faktoreak identifikatzen ditu oztopoetako bat bezala gutxiengo etnikoek kirola praktika dezaten; eta estrategiak diseinatu edo inplementatu behar dituzten agintari publikoek komunitate etnikoen premiak onartzea eta "berezitzat" ez baizik eta legitimotzat jotzea gomendatzen du.
f) Dagoen eskaintzari buruz informatu
Jatorriz etorkinak diren emakumeak, tokiko kirol instalazioetan parte hartzeko dauden erraztasunei eta aukerei buruz nahiko gaizki informatuta daudela argi eta garbi erakusten du literaturaren berrikuspenak. Egiten diren kanpainak beti ez dira hartzaileengana iristen, dela hizkuntzaarrazoiengatik dela informazio bide okerrak erabiltzeagatik. Gainera, emakume musulmanen kasuan, jarduerari buruzko informazioak kirol jarduera non egingo den eta zein arropa jantzi ahal
izango duten argitzeari ere komenigarri deritzo.
Helsinki hiriaren ekimena bereziki interesgarria da, non aurrera eraman baita Women on the move
together izeneko programa; jatorriz etorkinak diren emakumeak kirolaren eta jarduera fisikoaren
bitartez gizarteratzea du xede. Helburua, jatorriz etorkinak diren emakumeen artean jarduera
44

45

Hartmann-Tews, I., Pfister, G. (eds.), Sport and women. Social issues in international perspective. Londres, Routledge,
2003, 305 or.
Scott Porter Research and Marketing, Sport and ethnic minority communities: aiming at social inclusion. Seriea: Research
Report n. 78, Edimburgo, Sportscotland, 2001, 64 or.
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fisikoa sustatzea da, haien ongizatea, gizarteratzea eta gizarte harremanak hobetzeko asmoz.
Jarduerak etxekoandreei eta fitness maila baxua dutenei bereziki zuzenduta daude. Emakume
etorkinez osatutako taldeen artean informazio saioak egitea da proiektu honen lan ildoetako
bat. Programak etorkin taldeen eskura monitore bat jartzen du, zeina mugiten baita emakume
hauek bizi diren ohiko lekuetan, eta kirolaren onurei buruzko informazio saio bat egiten du, gomendio batzuk ematen dizkie eta Helsinkin kirola egiteko nolako aukerak dauden adierazten die.
Bisitan zehar, kirol jardueren saio praktiko bat ere egin dezake.

3.4. Gomendioak
Aldez aurretik adierazitakoari jarraituz, kalteberatasun egoeran dauden emakume kontzeptuak oso
heterogeneoa den emakume talde baten erreferentzia egiten du, zeinean kirola praktikatzeko oztopoak asko aldatzen baitira, haien egoera sozioekonomikoa zein den. Horregatik, ez dago esku hartze
bakar bat xede publiko osoarentzat balioko duenik, baina bai badela posible, literaturaren eta esperientzien berrikuspenaz geroztik, gomendio orokor batzuk finkatzea, kalteberatasun egoeran dauden
emakumeen artean kirol jarduera sustatzeko.


Malgutasuna. Proiektuak parte hartzaileen premietara eta interesetara egokitu behar dira,
eta martxaren gainean aldaketak egiteko zabalik egon behar dute: jarduera berriak, xede publikoarekin harremanetan jartzeko bide berriak, e.a. Horrelako proiektuak bizirik daude eta
aldaketetara egokituz joan behar dute.



Itxaron ordez, abiatu. Beti ez da erraza jardueren hartzaile den publikoarengana, desabantaila egoeran dauden emakumeengana iristea; hori dela eta, proiektu bat diseinatzeko orduan, ez da itxaron behar emakumeak proiektura etorri arte. Haien parte hartzea sustatzeko,
gainerako herritarrenaz bestelako bide bat erabili behar da –harreman pertsonalak, jardueren
kokapen bereziak, era informalen bidezko informazioak, e.a.–.



Kirola baino gehiago. Kalteberatasun egoeran dauden emakumeekin programa bat praktikan
jartzeko ardura duten pertsonek hartzaileei helarazi behar diete kirol hitzaren dimentsio osoa
–gizarte harremanak finkatzeko aukera, autoestimua hobetzea, osasuna hobetzea, e.a.–, kontzeptu honetaz izan ditzaketen aurreiritziak eta irudi ezkorra ezabatuz.



Ikus eta sinets. Balizko hartzaileekin harreman pertsonalak ezartzea biderik eraginkorrena da
gizarte egoera ahuleko aldeetan bizi diren emakumeak erakartzeko. Eta, behin talde bat eraturik, haiek baino hobeto kokatutako inor nekez topatuko dugu, komunitateko emakume
gehiago erakartzeko: lagunak, senideak, auzokoak, e.a.



Harremanak. Saioen artean hartzaileekin noizean behingo harreman pertsonalak izatea,
haiek nahiago duten moduan –posta elektroniko bidez, telefono bidez–. Etorkizuneko jarduerei buruz informatzeko edo parte hartzen jarrai dezaten animatzeko balio dezake horrek.
Saioetara etortzeari utzi dioten parte hartzaileen kasuan, harreman hau bereziki garrantzitsua
da, saioei berrekiten lagun diezaieke eta.



Gauzak erraz jarri. Jarduerak une, leku eta ingurune egokian gauzatzen direla sentitu behar
dute parte hartzaileek. Parte hartzaileak gustura badaude, errazagoa da haiekin lotura batzuk
finkatzea eta jardueretan denbora luzez izen emanda egotea.
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Berritu. Sortzailea izatea garrantzitsua da lankidetzak bilatu eta ahalik eta baliabiderik gehien
eskuratzeko orduan, esaterako, programak zabaldu eta sustatzeko zereginak.
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3.5. Jardunbide egokiak:
Mugimendua osasunerako inbertsio bezala - BIG Proiektua (Alemania)
Izena

Mugimendua osasunerako inbertsio bezala - BIG Proiektua (Alemania)

Jatorrizko izena

Bewegung als Investition in Gesundheit (BIG) Projekt

Gizatalde hartzailea

 Emakumeak
 Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonak

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

Alemania

Iraupena

2005

Testuingurua

Kirol Zientzietako eta Kirolaren Institutuak (ISS) BIG proiektua jarri zuen martxan
Erlangen hirian (Bavaria), tokiko beste eragile batzuekin elkarlanean eta gobernu
federalaren ikerketa-programa nazionalaren barruan, 2005etik 2008ra bitartean.
2008an, tokiko kirol departamentuak bere gain hartu zuen proiektuaren koordinazioa.
2009tik 2011ra, Bavariako Ingurumeneko eta Osasun Publikoko Ministerioak finantzaketa jarri zuen BIG gidaliburua garatzeko, non azaltzen baita, urratsez urrats,
BIG eredua nola inplementatu behar den.
2011tik aurrera, ISSren barruan den BIG Center of Competence-ren bitartez, osasuna nork bere ingurunean sustatzeko BIG eredua inplementatu nahi duten eragile
guztiei eskaintzen dizkie bere zerbitzuak.

Helburuak

Programaren helburuak dira:
 "bizitzan egoera korapilatsuak" dituzten emakumezkoen xede jendartean
jarduera fisikoa sustatzea
 diseinuan sektore arteko kudeaketa parte hartzaile bat erabiliz, esku hartzeak inplementatzea eta ebaluatzea
 jendarte hartzailea ahalduntzea, bere jarduera fisikoaren kontrola eta eragiten dioten faktoreen kontrola bere gain har ditzan.
 jarduera fisikoa garatzeko eskumen indibidualak eta babes fisiko, sozial eta
politikoak sustatzea.

Deskribapena

BIG proiektuak bi eratako jarduerak konbinatzen ditu: jokabidea aldatzea xede dutenak eta aldaketa estrukturalak egitea xede dutenak.
Proiektuaren gakoa plangintza kooperatiboa da; kudeaketa-eredu honetan, kalteberatasun egoeran dauden emakumeek, adituek/profesionalek eta tokiko agintariek jarduerak modu kooperatibo batez diseinatu eta inplementatzen dituzte, eta
horren ondorioz, eragile guztien artean erabakitzen da zein izango den jardueren
edukia, iraupena, kokapena, kostua, langileria eta zabalpena.
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Plangintza kooperatibo honek, bertan parte hartzen duten talde guztien partaidetza eta ahalduntzea sustatzen ditu.
Programak zera eskaintzen du:
 xede emakumeentzako kostu baxuko eskolak, seme-alaben zaintza barne (beharrezkoa izanez gero),
 igerileku estalietan saioak emakumeentzat bakarrik antolatzea,
 monitore partikularrak.
Proiektua bultzatzeko hainbat bulego jarri dira udalerriko hainbat instalaziotan, gizarte eta familia zailtasunak dituzten emakumeen artean jarduera fisikoa praktikatzeko aukerak errazte aldera.
Eragile inplikatuak

 Proiektuaren emakume hartzaileak
 Tokiko agintariak
 Profesionalak

Egoera

Aktiboa

Ebaluazioa

Emaitzen ebaluazioak proiektuaren ahalmena jartzen du agerian, alde batetik,
xede jendartera iristeko, eta beste alde batetik, parte hartzaileen gorputz, buru
eta gizarte mailan onura frogagarriak lortzeko.
Tokiko administrazioarekin lortzen den koordinazio eta integrazio maila oso altua
denez, kirol jardueretarako sarbidea emakumeei eragozten dieten oztopoetako
asko ezabatzen ditu proiektuak. Kudeaketa eredu parte hartzaile eta kooperatibo
honek berau garatzearen ardura zuten langileei, eta, batez ere, proiektuaren diseinatzaile eta profesionalei ekartzen zizkien ondorioak ebaluatu zituzten Frahsa eta
beste batzuek46. Azterketak zera ondorioztatzen du: plangintza kooperatiboak
osasun politiken aldaketa sustatzen duela.

Aintzatespenak

Proiektu honek aintzatespen ugari jaso ditu, bai nazio mailan bai nazioarte mailan,
eta proiektuaren web orrian daude ikusgai:
http://www.big-projekt.de/en/awards/

Esperientziaren tamaina

Web orrian adierazten denez, programa Alemaniako hamar udalerritan inplementatu da (2017ko uztailera arte).

Informazio gehiago




Proiektuaren web orria: http://www.big-projekt.de/en/
Proiektuaren kudeaketa parte hartzailea aztertzen duen artikulua: Frahsa A,
eta al. Enabling the powerful? Participatory action research with local policymakers and professionals for physical activity promotion with women in difficult life situations, Health Promotion International. 2014 Mar;29(1):171-84

Oharrak



Proiektu hau gauzatzeko, OMEk Venezian duen bulegoak laguntza eman du.
BIG proiektua, osasun emaitzetan oinarrituriko enfoke bat aplikatzen lehenetako bat da47.
Duen enfoke lokala gorabehera, programak frogatu du Alemaniako beste udalerri batzuetan aplikatu daitekeela.



46

47

Frahsa A, et al. Enabling the powerful? Participatory action research with local policymakers and professionals for physical
activity promotion with women in difficult life situations, Health Promotion International. 2014 Mar;29(1):171-84
Rütten, A. Assets in action – The use of assets in promoting physical activity among women in difficult life situations, S.f., 2
or.
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Emakume Aktiboak - Active Women (Ingalaterra)
Izena

Emakume Aktiboak

Jatorrizko izena

Active Women

Gizatalde hartzailea

 Gizarte bazterketa egoeran dauden emakumeak
 16 urtetik beherako seme-alabak beren ardurapean dituzten emakumeak

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

Ingalaterra

Iraupena

2011 - 2013

Testuingurua

Emakumeek gizonek baino kirol gutxiago praktikatzen dute, egoera honi aurre
egiteko egindako ahalegin guztiak gorabehera. Gauzak horrela, Sport England erakunde publikoak 10 £-ko diru laguntza programa bat jarri zuen martxan 2011. urtean, babesik gabeko auzoetako emakumeen artean kirol jarduera sustatuko zuten proiektuak hiru urtez finantzatzeko.

Helburuak

 Kirola egiten duten gizarte kalteberatasun egoeran dauden emakumeen kopurua handitzea.
 Kirolen bat egiten duten kalteberatasun egoeran dauden emakumeek kirola
maiz egin dezaten neurriak hartzea.

Deskribapena

Gizarte desabantaila egoeran dauden edota 16 urtetik beherako seme-alabak beren ardurapean dituzten emakumeen artean kirola sustatzen duten proiektuak
martxan jartzea eta garatzea diruz laguntzen du Active Women programak. Diru
laguntza jaso ahal izateko, proiektuek, gainera, kirol jardueren jarraipena ziurtatu
behar dute, diru laguntzaren hiru urteko epea behin bukatuta.
Proiektu bakoitza tokiko testuinguru berezi batean garatzen da hainbat motatako
emakumeekin. Programa ezberdinetan gauzatzen diren jarduerek xede jendartearen interesei erantzuten diete. Jarduera eta testuinguru barietate handia gorabehera, programek ondoko ezaugarriak partekatzen dituzte:
 Lankidetza: eragileen artean (adibidez, herri-erakundeen eta hirugarren sektorearen artean) koordinatutako lanari esker errazagoa da langileria, ekipamendua, instalazioak eta jarduerak sustatzea eta eskura jartzea.
 Sarbidea: proiektuen erronka nagusietako bat publiko hartzailearengana iristea
da, zeren, sarri askotan, iristen zaila gertatzen den gizatalde bat izaten baita.
Funtsezkoak diren beste alderdi batzuetarantz (adibidez, egoera fisikorantz edo
pisurantz) jarduerak orientatzeaz gain, proiektuak gizarte egoera ahuleko auzoetako emakumeengana iristea lortu dute ondoko ekintzak lagun:
- Hastapen saio publikoak, zeinetan emakumeak ohitu egiten baitira
jardueretara eta kirol langileriara.
- Begiraleek egiten duten jarraipen pertsonalizatua.
- Parte hartzaileek lagun bat ekartzearen alde egitea.
- Komunitatean hainbat kanalen bidez sustapena zabaltzea.
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- Bestelako inguruneetako emakumeengana iristeko beste erakunde
batzuekin elkarlanean aritzea.
- Parte hartzaileak lasaitzea, esanez, emakume hasiberri gehiago
egongo direla eta ez dela beharrezkoa sasoian egotea kirolaz gozatzeko.
 Proiektuek parte hartzaileen aldetik iraunkortasun indize altuak lortu dituzte,
ondoko arrazoiak lagun:
-

Ordutegiak saioetara egokitu dira.
Saioen prezioek baxu iraun dute.
Kirol langileei prestakuntza eskaini zaie.
Langileriaren ratioak hobetu dira.
Jardueren eskaintza handia da.
Aurrerapenak egiteko aukera dago.

 Emakume erabiltzaileen parte hartzea: proiektuek beren jarraipena bermatu
dute, parte hartzaileak jardueren antolaketan eta beste entitate batzuekiko elkarlanean inplikatuz, Active Women programarako finantza-iturri alternatiboak
bilatzeko.
Eragile inplikatuak

 Toki erakundeak.
 Hirugarren sektoreko elkarteak.

Ebaluazioa

Proiektuak bi alditan ebaluatu da, eta ondoko emaitzak eman ditu:
 Hamar emakumeetatik seik esan dute kirol gehiago egiten dutela Active Women
programan parte hartzeari esker.
 Gutxi gorabehera, hiru emakumeetatik hiruk (% 28k) uste du, ezen, programagatik izan ez balitz, ez litzatekeela kirol jarduerarik praktikatzen ariko.
 Parte hartzaileen % 48k dio, ezen, programan parte hartu izan ez balute, kirol
gutxiago egiten ariko litzatekeela.
 Bost parte hartzaileetatik lauk (% 85) gomendatu diete proiektua beste emakume batzuei eta lauetatik hiruk (% 61) ekarri dute beren ingurune hurbileko
emakume bat saioetara.
 Parte hartzaileak oso pozik azaltzen dira saioen onurekin: ia guztiek (% 99) ondo
pasatu dute, % 89 sasoi hobean sentitzen da eta % 88k bere autoestimua hobetu
du.

Esperientziaren
maina

ta-

Informazio gehiago

2013. urtean egindako ebaluazioaren arabera48, proiektuak 30.000 parte hartzaile
inguru izan ditu.




Oldfield, K., Vivian, D., Evaluation of the Active Women Programme – Interim
Report Prepared for Sport England By IFF Research, Londres, IFF Research,
2012, 88 or.
Vivian, D., Thompson, J., Evaluation of the Active Women Programme - Year
Two Prepared for Sport England By IFF Research. Londres, IFF Research, 2013,
85 or.

48

Vivian, D., Thompson, J., Evaluation of the Active Women Programme - Year Two Prepared for Sport England By
IFF Research. Londres, IFF Research, 2013, 85 or.
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3.6. Dokumentuzko fitxak eta bibliografia
Dokumentuzko fitxak
Titulua

Kirola eta emakumea: joera sozialak nazioarteko ikuspegi batetik

Gizataldeak

Emakumeak. Gizarte bazterketa

Eremu geografikoa

Nazioartekoa

Laburpena

Lan honek argi azaltzen du auzi honen nazioarteko egoera zein den eta emakumearen eta kirolaren arloko joerak bost kontinenteetako 16 herrialdetan zeintzuk diren. Europari eskainitako atalek Espainia, Norvegia, Erresuma Batua, Alemania, Frantzia eta Txekiar Errepublikaren egoera azaltzen dute. Gorputz hezkuntzan eta kirolean neskatoen eta emakumeen egoerari buruz daukaten ezagutzagatik aukeratu dira atal bakoitzaren egileak. Aztergai dagoen herrialdean kirolaren garapena eta antolakundea zein den ulertzeko sarrera bat eskaintzen da
haietako bakoitzean; halaber, emakumeak kirol jardueretan nola inplikatzen diren, eta zein esku hartze eta zein hobekuntza proposamen egiten ari diren ere
azaltzen du.
Erakusten diren errealitate ezberdinekin analisi konparatibo kritiko bat egiteko
material gisa balio nahi du lan honek.

Erreferentzia

Hartmann-Tews, I., Pfister, G. (eds.), Sport and women. Social issues in international perspective. Londres, Routledge, 2003, 305 or.

Titulua

Sasoian dauden emakumeak bazterketaren aurka

Gizataldeak

Emakumeak. Gizarte bazterketa

Eremu geografikoa

Espainia. Europa

Laburpena

Emakumeen gizarte bazterketari kiroletik eman ahal zaizkion erantzunak aztergai jartzen ditu txosten honek. Hasteko, sarrera moduko atal bat aurkezten du,
emakumeen kirolak azken hamar urteotan egin duen ibilbide instituzionala azaltzeko. Jarraian, emakumeen bazterketa-egoerak hobetzeko, Europako kirolean
egin diren esperientzia batzuk aurkezten ditu bigarren atalean. Hirugarren eta
azken atalak, zeina lanaren mardulena baita, kirolaren alorrean eta emakumeen
gizarte bazterketaren alorrean eginiko bost esperientziarik nabarmenenak jartzen ditu aztergai. Bost kasuak garatu eta gero, bi eranskin gehitzen dira: baliabideena bata, non biltzen baitira adituekin eta elkarteen kontaktuan jartzeko datuak; eta metodologiena bestea, non biltzen baitira lan hau garatzeko jarraitutako prozedurak.

Erreferentzia

Santos, A., et al., Mujeres en forma contra la exclusión. Valencia, Universidad de
Valencia, 2004, 96 or.
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Titulua

Deporte y minorías étnicas: aspirando a la inclusión social

Gizataldeak

Gizarte bazterketa

Eremu geografikoa

Eskozia. Erresuma Batua. Europa

Laburpena

Eskoziako gobernuak enkargatua, txosten honek agintari publikoei eta beste erakunde interesdun batzuei lagundu egin nahi die estrategia bat diseinatzen, inplementatzen eta ebaluatzen, gutxiengo etnikoek kirol jardueran duten parte hartzea handitzeari begira. Lehendabizi, gizatalde honek kirola praktikatzeko orduan topatzen dituen oztopoak aztertu egiten dira. Jarraian, oztopoen azterketatik abiatuta, dokumentuak neurri jakin batzuk proposatzen ditu oztopo horiek
ezabatzeko, eta gomendioekin batera, emaitza onak ematen ari diren esperientzia batzuk eransten ditu.

Ondorioak

 Azterketak komunitateari egotz lekizkiokeen oztopo gutxi hauteman ditu.
 Gutxiengo etnikoen kultur edo erlijio alderdiek kirol jarduerarekiko jokabideetan eragina izan badezakete ere, kirol jardueretan parte hartzea debekatzen
dutelako ebidentziarik ez dago.
 Komunitate etnikoen premiak gainerako biztanleriarenekin bat ez datozen
kasuak oso bakanak dira. Hauteman diren aldeek kirol instalazioekin edo kirola egiteko jantziekin dute zerikusia.
 Aurre egin behar dioten oztoporik handiena hau da: arraza-diskriminazioa jasatearen beldurra.
 Xede jendarte honi zuzendutako informazioak formatu eskuragarri batean
egon behar du.
 Komunitate etnikoen premiak, "bereziak" ez, baizik legitimoak direla onartu
behar da.

Erreferentzia

Scott Porter Research and Marketing, Sport and ethnic minority communities:
aiming at social inclusion. Seriea: Research Report n. 78, Edimburgo, Sportscotland, 2001, 64 or.
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4. KALTEBERATASUN EGOERAN DAUDEN GAZTEAK
4.1. Kalteberatasun egoeran dauden pertsona gazteen artean kirola zabaltzea
Kirolik gehien egiten duten biztanle taldeetako bat gazteena da, neurri batean gorputz hezkuntza irakasgaiari esker (Kirol Ohiturei buruzko Inkestak. 2005, 2010, 2015). Hala ere, ikerketa batzuen arabera,
bazterketa egoeran dauden pertsona gazteek estatus sozioekonomiko handiagoko gazteek baino kirol gutxiago egiten dute (ikus, adibidez, Beenackers, M.A., et al. 2012). Astialdiko kirol jarduerak egiteko aukera-desberdintasunak eskola garaian bertan agerian jartzen direla egia bada ere, aipatu berdintasunik eza areagotu egiten da derrigorrezko hezkuntza behin amaituta.
Bazterketa egoeran edo bazterketa arrisku egoeran dauden gazteek kirol jarduerekin bat egiteko orduan, beste biztanle talde batzuek bezain erraza ez duten gizatalde bat osatzen dutela ikustea berez
kezkagarria da, zeren, kirola egiteak biztanleriari onura ugari ekartzen dizkiola egia bada ere, oro har,
gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonentzat bereziki abantailatsua izaten baita. Alde batetik,
bizimodu osasungarria sustatzeko, eta horrela, gaur egun osasunean dauden gizarte desberdintasunak murriztu. Eta beste alde batetik, kirola egiteak egoera ahuleko egoeran dauden gazteei lagun diezaiekeelako hainbat trebezia eskuratzen, zeinak oso baliagarriak gerta dakizkiekeen lan bizitzarako,
heziketarako edota gizarte bizitzarako, eta beraz, haien gizarteratzea sustatzen dute.
Oso zabalduta dagoen uste baten arabera, gizarte bazterketa egoeran dauden gazteak kirolak bakarrik ezin ditu egoera horretatik atera (Collins, M. & Kay, T. 2014, 69 or.). Dena den, badirudi zabal onartuta dagoela kirola bizitzan garrantzi handiko elementu bat izan daitekeela, bizitzarako –oro har– balio
duten trebetasunen ikaskuntza sustatu, bizi-kalitatea hobetu eta gazteen bizitzetan estrukturazio bat
sortzeko gaitasuna duelako (Marques, M.; Sousa, C.; Cruz, J. , 2013). Kirolak gizarte bazterketa egoeran
dauden gazteei lagun diezaieke:


diziplina sendotzen
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 autoezagutza sustatzen
 ikaskuntza bidezko trebetasunak eskuratzen
 identitate sentsazio bat eskuratzen
 autoestimua hobetzen
 autokontrola lortzen
 elkarlanean aritzeko trebeziak eskuratzen
 arazoei aurre egiteko estrategiak ikasten
 motibazioa lantzen
 trebetasun sozialak hobetzen
 pertenentzia-sentsazioa eskuratzen
 bakartze soziala gainditzen
 balio positiboak eskuratzen
 kontzentrazioa lantzen
 arduraz jokatzen
 besteak errespetatzen ikasten
 beren buruaren ahalduntze maila areagotzen
 higiene ohiturak eskuratzen
(Geudens, T. &, Schroeder, K. (koord.), 17 or.

4.2. Kalteberatasun egoeran dauden pertsona gazteen artean kirola zabaltzeko oztopoak
Gizarte kalteberatasun egoeran dauden pertsona gazteen artean kirol jarduera-mailetan dagoen berdintasunik eza hainbat arrazoietan bilatu behar da:
Lehendabizi, biztanleria osoan kirol jarduerari eragiten dioten faktoreak kontuan hartzea komenigarria da. Derrigorrezko hezkuntzari jarraitzen dion etapa trantsizio garai bat da, zeinean zehar pertsona
gazte guztiak, gizarte klase batekoak zein bestekoak izan, bereziki kalteberak diren. Etapa honetan
gazte asko igarotzen dira jolas ekintzak (kirol ekintzak barne) praktikatzetik hain hezigarriak ez diren
eta aisialdi "hedonistarantz" bideratuago dauden aisialdi-jarduerak praktikatzera. Jarduera horietako
batzuk "lagunekin denbora pasan aritzean" dautza, funtsean (De Knop & P. Wylleman, P. 1996). Gauzak horrela, komeni da ere kontuan hartzea pertsona gazteek daukaten prestakuntza gizartean euren
kasa aurrera egiteko. Gazteen esku jartzen ditugu emantzipatzeko zenbait trebetasun, baina "trebatze" horrek, eskuarki, lan munduan edo heziketa munduan gizarteratzeko beharrezkoak diren gaitasunak izaten ditu oinarri. Kirola, askotan, garrantzi txikiagoko jardueratzat jotzen da trantsizio prozesuan (Collins, M. & Kay, T. 2014, 71-72 orr.). Bestalde, kontuan ere izan behar da adin honetan gazteetako asko prestakuntza-programaren bat hasten edo amaitzen ari direla. Hezkuntza-giroaz aldatzea
eta etsaminen presioa kirol jarduera bertan behera uzteko arrisku faktoreak dira. Praktikaldiko postu
batean edo lanpostu berri batean hastea ere ahalegin nabarmena eskatzen duten jarduerak dira eta,
horregatik, eragin txarra izan dezakete jarduera fisikoaren ohituretan (Crane, J. & Temple, V. 2015).
Derrigorrezko Irakaskuntzaren Ondoko heziketa jasotzeko adinean dauden gazteek, beraz, kirola bertan behera uzteko joera duen talde bat osatzen dute. Hala ere, kirol jarduerak atzean uzteko arriskua
askoz handiagoa da estatus sozioekonomiko baxuko gazteen artean maila altukoen artean baino (Anders. G, 1982). Gainera, haurtzaroan bereganatutako kirol ohiturek babes faktore ahaltsu bat osatzen
ez dutela gauza jakina da, hau da, gaztaroan eta helduaroan kirola egiten jarraituko dugula ez dute
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bermatzen. Suedian kirol jarduerari buruzko luzetarako azterketa bat egin eta gero, ondorio horretara
iritsi zen ikertzaile bat. Hark eginiko ikerketaren emaitzek adierazten dutenez, 15 urterekin kirol elkarte
bateko kide izateak ez du ia eraginik bat ere adin ertainean kirola praktikatzearen gainean. Hala ere,
ikerketak agerian jartzen du, ezen, estatus sozioekonomiko altuagoko pertsona helduak bost aldiz
emanagoak direla kirola egiteko, babesik gabeko gizarte mailetakoak diren adin bereko pertsonak
baino. (Engström, L-M. 1982).
Bestalde, heziketa-zentroek ordura arte egiten zuten "berrikuspen" eta jarraipen lana bertan behera
gelditzen den etapa bat dela ere kontuan izan behar da. Babesik gabeko gazteek estatus sozioekonomiko handiagokoak diren adin berekoek baino ikasketa akademiko gutxiago egiten dituzten bezala,
unibertsitarioei zuzentzen zaizkien unibertsitate kirol instalazioak edo/eta diruz lagundutako kirol
programak eskuratzera ere ez dira iristen.
Horrez gain, familiaren eragina ere kontuan hartu behar da. Antza denez, kirola egiteko ohiturak gurasoengandik seme-alabengana helarazten dira (Downward, P.; Hallmann, K.; Pawlowski, Tim. 2014.).
Hau kontuan hartuta, eta ikusita kirol jarduera gehiago praktikatzen dela estatus sozioekonomiko altua daukatenen artean estatus sozioekonomiko baxua daukatenen artean baino (Beenackers, M. A.,
et al. 2012), argi gelditzen da, ezen, bazterketa egoeran dauden pertsona gazteen artean kirolerako
irisgarritasunik eza ez dela, soil-soilik, kirol jarduera finantzatzeko diru baliabideak izatearen ala ez izatearen arazo bat, familia-ohiturekin zerikusia duen zerbait baizik. Aitzitik, beste ikerketa batzuen arabera (ikus, adibidez, Edwards, G. et al. 2015, 8 or.), hiri segurtasunik eza dela-eta kirol jarduerak egurats
zabalean egitearen beldurrak eragin txarra du kirolaren praktikaren gainean, gizarte egoera ahuleko
aldeetan bizi diren pertsona gazteen artean (ikus, adibidez, Edwards, G., et al. 2015, 8 or). Zenbaitetan,
gizarte bazterketa jasaten duten auzoak eta eskualdeak ez daude kirol instalazioz ondo hornituta, eta
horrek eragin txarra izan dezake kirol praktikaren gainean (Macintyre, S. & Ellaway, A., 1998).
Azkenik, esan beharra dago nahiko ohikoa izaten dela gazteek diru baliabide mugatuak izatea, zeinak
zaildu egiten baitie kirolerako sarbidea. Izena emateko kuotak, kirol jantziak eta ekipamendua ordaintzearen gastua eta, batzuetan, baita garraioarena ere (entrenamendu guneraino joateko edo/eta noizean behingo kirol txapelketa eta lehiaketetara joateko), ez nolanahiko oztopoa da estatus sozioekonomiko baxuko familia askorentzat (Edwards, G., et al. 2015, 8 or). Konklusio gisa zera esan dezakegu:
kirol instalazioak erabiltzeko ekitaterik eza, egiatan, indartu egiten ari dela, beste eremu batzuetan
dagoen ekitaterik ezagatik.
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4.3. Egoera ahuleko egoeran dauden pertsona gazteen artean kirola sustatzea
Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsona gazteen artean kirola sustatzearen ideia ez da zerbait
berria. Kalteberatasun egoeran dauden pertsona gazteen "izaera sendatzeko" ahalmena egotzi izan
zaio historikoki kirolari; horrez gain, gazteak lanpetuta edukitzeko bide ona ere kontsideratu izan da,
"tentazioetan erortzea" horrenbestez ekiditearren (ikus esaterako Collins, M. & Kay, T. 2014, 160-192
orr.). Frantzia, Erresuma Batua eta AEBak, gizartean baztertuak izateko arrisku egoeran dauden gazteen artean kirola sustatzea xede zuten ekimenak martxan jartzen lehenak izan ziren.
Mota honetako aurreneko proiektuen artean badaude kale istiluei erantzuteko sortutako hainbat ekimen, besteak beste: Britainia Handiko "Action Sports" programa eta Estatu Batuetako "Roving Leader"
programa. Dagoeneko martxan ez dauden programak izan arren, merezi du horien aipamena egitea,
egoera ahulean dauden pertsona gazteen artean kirola sustatzera zuzendutako gaur egungo programa askotan erabat indarrean jarraitzen duten printzipioetan oinarritu zirelako, adibidez.




Kirol entitateak eta gizarte alorreko entitate aktiboak elkarlanean aritzea
Pertsona gazteei euren ohiko eremuan bizitzea eta beraien gizarte sarearen parte diren pertsonen artean segitzea ahalbidetzen dien lan komunitarioa (beraien ingurunetik atera ordez)
Lehendik dauden eraikinen eta ekipamendu komunitarioen aprobetxamendua (Collins, M &
Kay, T. 2014, 69 or).

Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonei bereziki bideratutako kirol programak eta literatura berrikusteak, batez ere lau esku hartze mota bereizteko aukera ematen du:





oinarrizko kirola sustatzeko neurri unibertsalak
erabiltzaileei zuzendutako diru bidezko eta gauza bidezko diru laguntzak
kirol espontaneoa sustatzeko ekimenak
mentoretza-programak

4.3.1. Oinarrizko kirola sustatzeko neurri unibertsalak
Arriskuan edo bazterketa egoeran dauden pertsonen artean kirola sustatzera bideratutako ekimen
zerrenda batean izaera unibertsala duten neurriak topatzea harrigarria gerta daiteke. Hala ere, kirol
gutxien egiten duten gizatalde ahulenengana iristeko, neurri horiek metodo oso ona direla baieztatzen duten ikerketak benetan ugariak dira. Oinarrizko kirola sustatzea xede duten neurrien artean,
besteak beste, kirol entitateei zuzendutako diru laguntzak daude.
Kirol jardueretan parte hartze zabala ahalbidetzen duten kirol jarduera-programazio itxura duten ekimenak ere badaude, eliteko kirola bakar-bakarrik sustatzea ekiditeko. Beraz, kirolean hasteko jarduerak antolatzean datza kontua, adin guztietako pertsonei zuzenduak. (Collins, M. & Kay, T. 2014, 70-71
orr.). Oinarrizko kirola gehien sustatzen den Europako herrialdeetako batean, Suedian alegia, mota
horretako ekimen interesgarri batzuk badaude. Horietako bat Handslaget (Esku Ematea) izeneko ekimen nazionala da; 2003an jarri zen martxan eta 2006an Idrottslyftet (Kirol goraldia) programak ordezkatu zuen. 7 eta 25 urte arteko biztanleria osoari zuzendutako programa bat da.
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Hala ere, kirola praktikatzen dutenen artean gutxi ordezkatuta egoten diren gizataldeei jartzen zaie
arreta berezia, hau da: estatus sozioekonomikoa baxua duten pertsonei, lehen eta bigarren mailako
belaunaldiko etorkinei, emakumeei, e.a. (Reyes, R., 2007). Ekimen honen barruan garatzen diren programak funts nazional batetik datorren diruarekin partzialki finantzatzen badira ere, ekimen zehatzak
toki mailan diseinatu dira, udalerri bakoitzaren premietara eta ezaugarrietara egokituz. Proiektuak
prestatzeko orduan toki erakundeek duten askatasun handia, programaren arrakasta gehien lagundu
duten faktoreetako bat dela uste dute. Programa honi egin zaizkion ebaluazioak ugari-ugariak izan
dira. Horietako batean adierazten denez, programak xede dituen hartzaileen kirolerako sarbidea
erraztu badu ere, ez dirudi erabiltzaile berriak esanguratsuki erakartzeko balio izan duenik. Dena den,
programak, lehendik zeuden erabiltzaileak atxikitzen nabarmen lagundu duela adierazten duten seinaleak badaude (Idrottslyftet externa utvärdering. Sammanfattande analys och slutsatser). Bestalde,
programaren barruan, gizarte bazterketa jasaten duten gizataldeei zuzendutako proiektu lokal ugari
egin direla esan beharra dago, horien emaitzak onak izan dira eta jardunbide egoki batzuk biltzeko49
bidea eman dute.

4.3.2. Erabiltzaileei zuzendutako diru bidezko eta gauza bidezko diru laguntzak
Jarduerarik ezaren arrisku faktoreei buruzko atalean adierazi den bezala, gizarte bazterketa egoeran
dauden pertsona gazteak kirol jarduerara erakartzeko oztoporik handienetako bat diru baliabideen
falta da. Gizatalde honi zuzendutako programetan hau askotan islatzen den zerbait da; izan ere, askotan, ondoko elementuetako bat edo beste aipatzen baitituzte: diruz lagundutako izen emate kuotak,
deskontu bonuak, doako kirol saioak, eta kirol arropak eta kirol ekipamenduak doan ematea edo maileguan uztea. Mota honetako beste ekimen bat izen ematearen kuota zatika ordaintzea eta batek hartzen dituen eskolak/saioak bakar-bakarrik ordaintzeko aukera da.
Mota horretako neurriak jasotzen dituzten programetako bat, adibidez, "Young Scot Glasgow Card"
txartela da, txartela daukatenei Glasgow-eko udal igerilekuetara doan joateko aukera ematen baitie
(Collins, M& Kay, T. 2014, orr.). Mota honetako beste ekimen bat "Streetleage"50 izeneko programa da,
ikasten ez duten eta lan egiten ez duten 16 eta 25 urte arteko gazteei zuzendua. Programa hau Britainia
Handiko 14 hiritan zabaldurik dago eta entrenamendu saioetara doan joateko aukera ematen du, kirol
arropa erosteko 50 £-ko bale bat badu eta programara joateko garraio-gastuak ere ordaintzen ditu.
Programaren diru laguntzak erabiltzaileen enplegagarritasuna sustatzen duten jarduerekin batera
konbinatzen dira, esaterako, prestakuntza-programekin eta lan praktikekin. Britainia Handiko "Streetgames" izeneko beste programa baten barruan gauzatutako ekimenetako batzuek diru bidezko eta
gauza bidezko laguntzak ere eskaintzen dizkiete erabiltzaileei (Edwards, G., et al. 2015).

4.3.3. Kirol espontaneoaren praktika sustatzera bideraturiko ekimenak
49
50

http://www.rf.se/Barn-ochungdomsidrott/Idrottslyftet/Godaexempel1/
https://www.streetleague.co.uk/our-programmes
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Programaturiko kirol jardueretan parte hartu ezin duten edo nahi ez duten pertsona gazteen premiak
kontuan hartuta egiten da kirol espontaneoen sustapena. Izenak berak dioen moduan, doakotasunaren printzipioan oinarritzen dira; kirolak, bestalde, balizko parte hartzaileei hurbildu behar zaizkie,
haiek inora joan beharrik izan gabe. Kirol espontaneoa sustatzeko bide asko daudela esan beharra
dago, biderik garrantzitsuenak agian ondoko hauek izanik:




erabilera libreko kirol instalazioak (adibidez, skatodromoak, footing egiteko pistak eta saskibaloi kantxak)
entrenamendu saioetan parte hartzea aldez aurretik izena eman beharrik gabe (esaterako,
parkeetan edo kiroldegietan)
kirol ekipamendua balizko erabiltzaileak dauden lekura eramatea (esaterako, kirol ekipamendua garraiatzen duten kamioneten laguntzarekin)

Kirol instalazioak sortzeari dagokionez, footing egiteko edo eskiatzeko ibilbideak izan daitezke, edo
egurats zabalean jarritako gimnasioko makinak, skatodromoak edo erabilera libreko beste edozein kirol instalazio, adibidez: kiroldegiak, saskibaloi kantxak, tenis zelaiak, futbol zelaiak, BMXerako pistak
edota eskalada egiteko hormak, erabilera librekoak denak.
Unitate ibiltariak, normalean, gizarte egoera ahuleko auzoetara joaten diren kamionetak izaten dira,
hainbat kirol praktikatzeko beharrezko ekipamendua eskaintzen dute eta. Mota honetako unitateetan
diharduten langileak, gazteekin lan egiten espezializaturiko kale hezitzaileak izaten dira.
Kirol espontaneoak, parte hartu nahi duten pertsona guztien aurrean zabalik dauden jarduerak izateagatik ezaugarritzen direla egia bada ere, gizartean baztertuta dauden edo baztertuta egoteko arriskuan dauden pertsona gazteei zuzentzen zaizkien mota horretako hainbat ekimen existitzen dira. Horietako bat talde higikorren programa da (Mobile Teams), eta Berlin hirian gauzatzen da. Aipatzea merezi duen ekimen bat da, eta ez soilik baztertuta dauden edo baztertuta egoteko arriskuan dauden 27
urtetik beherako pertsonei zuzentzen zaielako, baizik eta kirol espontaneoa sustatzeko gaur egun
dauden hiru modalitateak (lehen aipatu ditugunak) ere eskaintzen dituelako. Horrelako jarduerak egiteko, Berlin hiriak hiru unitate ibiltari mota ditu:




esperimentazio espazioen talde ibiltaria (Mobile Team Erlebnisräumen)
"Streetball" talde ibiltaria (Mobile Team Streetball)
astialdiko kirolen talde ibiltaria (Mobile Team Freizeitsport).

Esperimentazio espazioen talde ibiltaria osatzen dutenak hauek dira: gizarte hezitzaile bat, terapeuta
okupazional bat eta arkitekto paisajista bat. Kirola, jolasa eta beste jolas-jarduera batzuk sustatuko
dituzten esperimentazio espazioak sortzean datza haien lana. Espazio publikoak diseinatzera eta berritzera animatzen zaie pertsona gazteei. Ingurunean luze iraungo duten aldaketak izan daitezke edo
ekipamendu batzuk leku publiko jakinetara eramateko garraio puntual batzuk ere izan daitezke, esaterako, udan, erabiltzen ez diren ikastetxeetako patioetan, BMX bizikletetarako pistak sortzea.
"Streetball" taldeak "kaleko" saskibaloiaren praktika sustatzen du; jarduera hau erabiltzaileek eurek
autokudeatzen dute talde ibiltariaren babesarekin. Talde ibiltari honek txapelketen antolaketan ere
hartzen du parte, txapelketa horietako batzuk gauez egiten dira eta horrelakoetan, kirolarekin zuzen
lotuta ez dauden jarduerak eskaintzen dira (musika, grafitiak, e.a.), kirolean bereziki interesatuta ez
dauden pertsona gazteak ere erakartzeko.
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Astialdiko kirol unitate ibiltariak, bestalde, badu kirol entitateei aholkularitza eskaintzeko zerbitzu bat,
gazte aisia eta astialdian eta heziketa zentroetan lan egiten duten entitateei zuzendua. Hala ere, kirol
jardueren antolaketan ere hartzen dute parte (esaterako, auzoetako jaietan) eta parkeetan eta beste
leku publiko batzuetan kirol ekipamenduak jartzeko edota eraikitzeko aholkularitza eskaintzen du.
Unitate ibiltarien kirol eskaintza osatzeko, gazte kirol kluben sarea (SportJugendClubs) sortu da; hiriko
auzorik behartsuenetan kokatuta daude. Klub hauetako batzuk emakume gazteei bakar-bakarrik zuzenduta daude. Gizarte bazterketan dauden jardunik gabeko pertsonen artean kirolaren praktika sustatzea da klub hauen helburuetako bat. Klubetan sartzea doakoa eta librea da eta han erabiltzaileek
eurek aukeraturiko kirol bat praktikatzeko aukera dute. Hala ere, zentro hauetako langileek eguneroko
bizitzako arazoak konpontzen ere lagun diezaiekete erabiltzaileei. (Sportjugend Berlin, 2010, 13-14
orr.).
Berlingo adibidea bereziki interesgarria da eskaintzen diren zerbitzu sorta zabalarengatik, baita kiroldegietako eta unitate ibiltarietako erabiltzaileek jasotzen duten arreta integralagatik ere. Dena den,
beste herrialde askotan antzeko ekimenak badaude. Norvegian "Kiroldegi irekia" (Åpen hall) izeneko
programa dago. Kirol elkarte bateko kide ez diren haur eta gazteentzat kirol instalazioetan kirol jarduerak antolatzean datza programa (Norwegian Ministry of Children, Equality and Social Inclusion Public
institutions, 2015, 47 or.). Erresuma Batuko Wirral herrian "Sportsmobile" izeneko unitate ibiltaria
dago, kirol ekipamendua eramaten du auzorik behartsuenetara, 14 eta 25 urteen arteko pertsonen artean kirola sustatzeko asmoz (Wirral Positive Futures, 2016). Suedian, bestalde, inbertsio handiak egin
dira kirol espontaneoaren praktika sustatzera bideraturiko instalazioak sortzeko. Gertuko kirol gune
hauek (Näridrottsplatser) haur eta gazteen artean kirol jarduera sustatzeko sortu dira. (Fahlén, J.,
2007). Hala ere, programa inplementatzeko orduan, balizko erabiltzaileen artean egoera ahulenean
dauden gizataldeetan jarri da arreta bereziki.

4.3.4. Mentoretza programak
Pertsona gazteak animatzaile modura parte hartzera bultzatzea dute ardatz mentoretza-programa
hauek. Alde batetik, parekoen inplikazioa gomendagarria da, erabiltzaileek haiek bezalako norbaitek
kirol helburua erdiets dezakeela ikusten dutelako eta, beste alde batetik, mentore jarduten duten gazteek gizartean eta lan munduan sartzen lagun diezaieketen trebetasunak eskuratzen dituztelako. Jakina denez, "ahotik ahora" metodoa metodorik eraginkorrenetako bat da programei buruzko informazioa zabaltzeko, eta horregatik, gazteak diren mentoreek zeregin garrantzitsu bat bete behar dute
lagunen, kideen eta ezagunen artean.
Europan gizatalde honi zuzendutako programa ugari daude, mentoretza-elementuak txertatzen dituzte eta nabarmenetako bat "Us Girls!"51 izenekoa da. Erresuma Batuan udalerri behartsuetan bizi diren 16 eta 25 urte arteko emakumeen artean kirol jarduera sustatzeko helburuz sortu zen programa
2011n. Ekimena nazio mailakoa bada ere, tokiko entitateak dira proiektu hau aurrera eraman dutenak,
eta programaren sortzaileek diotenez, oso garrantzitsua da proiektua herri bakoitzeko biztanleriaren
premietara egokitzea. Oinarrizko kirolean parekoen bidezko hezkuntza sustatzea helburu duen ekimen bat da. Boluntario gisa parte hartzen duten emakumeen zeregina da babes emozionala ematea,
beren adin bereko beste emakume batzuek kirola egin dezaten eta bizimodu osasuntsua egin dezaten
eredugarri izatea, eta kirol kluberako kide berriak erreklutatzea.

51

http://www.streetgames.org/our-work/us-girls
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Tokiko programak diseinatzeko orduan kontuan hartzen dira balizko parte hartzaileen premiak eta
nahiak. Kirol praktika bat egitea gizonik aurrean izan gabe (ez pareko gisa ez publiko gisa) da programa
honen ezaugarri berezietako bat. Horregatik, programaren sortzaileek diote garrantzitsua dela entrenamenduak non egingo diren erabakitzean, gizonen begirada eta komentarioetatik babesturiko lekuak aukeratzea. Beraien artean premia bereziak dituzten gizataldeei zuzenduriko jarduerak ere antolatzen dira, esaterako, ama gazteei zuzenduak. Gizatalde honi zuzendutako programak diseinatzeko
orduan, entrenamendu saioek iraun arten haien seme-alabak zainduko dituen norbait aurkitzeko zailtasuna ere kontuan hartzen da. Hori dela eta, alde batetik, haurrek ere parte har dezaketen jarduerak
antolatzen dira, baina entrenamenduan zehar umeak zaintzeko zerbitzu bat ere eskaintzen da.
Programaren beste ezaugarri bat, programan musikari ematen zaion garrantzia da. Gazte askok musikaren bidezko identifikazioak egiten dituztenez, entrenamendu saioetan musika erabiltzen da elementu motibatzaile modura. Denboraldi osorako izen ematearen kuotak ordaintzeko orduan erabiltzaileetako batzuek zailtasunak dituztela kontuan hartuta, entrenamendu saio bakoitzeko ordaintzeko aukera ere eskaintzen da askotan. Urteetan zehar proiektuak oihartzun mediatiko handia izan
du eta sari bat lortu du (National Lottery Award for Best Sports Project). Arrakasta hau bi arrazoirengatik izan da: lehendabizi, dimentsio anitzeko bazterketa pairatzen duen gizatalde bati zuzentzen zaiolako; eta bigarrenik, ekimenaren helburuak soberan bete direlako. Emakume gazteak kirol programetara erakartzeko eta bertan atxikitzeko, proiektuak hainbat neurri planteatzen dituela esan beharra
dago, adibidez, izena emateko kuotak nahiko erakargarriak dira (2x1 eskaintzak eta deskontu txartelak
ohiko erabiltzaileentzat).
Izaera informala duten ekimenak antolatzen dira kirolean lehen urratsak emateko; ekimen horietan
erabiltzaileek kirol jarduera bat probatzeko aukera dute, baina kirolarekin zuzen lotuta ez dauden jardueretan ere parte har dezakete, esaterako, edertasun tailerretan. Programaren barruan "Gear4Girls"
ekimena antolatzen da. Bigarren eskuko arropa eta ekipamendua jasotzea eta arropa eta ekipamendua erosteko dirua biltzea da helburua, gauza horiek euren kasa erosteko nahiko diru baliabiderik ez
duten programan parte hartzen dutenen artean doanik banatzeko. Programak, kirolean arrakasta
handia izan duten emakumeak biltzen ditu, "Us Girls!" ekimenaren "enbaxadore" jardun dezaten eta
programaren parte hartzaileekin antolatzen diren topaketetan parte har dezaten, motibatzaile gisa
eta jarraitu beharreko "eredu" gisa jokatuko baitute. Dena den, "Us Girls!" ekimenak izan duen arrakastaren parte bat, proiektuari buruzko informazioa zabaltzeko erabilitako bideei zor zaie. Ekimenak,
adibidez, badu "podcast" bat, informazio-buletin bat alegia, "Us Girls!" ekimenaren erabiltzaileei eta
balizko erabiltzaileei zuzendua; markako produktu-sorta bat ere badu (elastikoak, e.a.), eta molde konbentzionaleko publizitate produktuak (bideoak, kartelak, liburuxkak, iragarkiak, e.a, e.a.).
Proiektuaren lehen ebaluazioa proiektua hasi eta handik bi urtera egin zen, eta horren emaitzek agerian jarri dute parte hartzaileen kopuruan jarritako itxaropenak soberan bete direla. Programa, Britainia Handiko egoera ahulean dauden 80tik gorako udalerritan ezarri da dagoeneko. Programa, bestalde, dimentsio anitzeko bazterketa egoeran dauden hainbat gizataldetara iristen zela egiaztatu da,
besteak beste: ikasten ez duten eta lan egiten ez duten emakumeengana eta gutxiengo etnikoetako
pertsonengana iristen zen. Programaren onurak zabal onarturik daude eta Europak emandako finantzaketari esker, esperientzia Europako beste bost herrialdetara zabalduko da (Danimarkara, Frantziara, Italiara, Poloniara eta Herbehereetara) 2017an eta 2018an52.

52

http://eose.org/our_work/european-us-girls
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Jardunbide egokiak

Orain arte deskribatu diren programen artean badaude batzuk, non badirudien zenbait esperientzia
onuragarri eman dituztela. Hala ere, egindako berrikuspena lagun, bereziki interesgarriak gertatzen
diren bi ekimen hauteman dira. Britainia Handiko bi programa dira, zeinen arrakasta ebaluazio ugarik
egiaztaturik dagoen: Doorstep Sport Club (Kirol klubak etxe ondoan) eta Sportivate (Sportibazioa). Bi
programak integralak dira, hau da, hemen aipatu ditugun proiektuetako askok dituzten ezaugarriak
bateratu egiten dituzte, besteak beste:




doakotasuna eta kirolerako sarbidea errazteko beste zenbait neurri,
hainbat eremutako eragileen inplikazioa, eta
malgutasuna, proiektuak tokiko premietara egokitzeko orduan.

4.4.1. Sportivate (Erresuma Batua)
Izena

Sportibazioa

Jatorrizko
izena

Sportivate

Gizatalde hartzailea

• 11 eta 25 urte arteko pertsonak
• Gizarte bazterketa egoeran edo gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonak

Irismen geografikoa

Sportivate proiektuak finantzatzeko diru baliabideak, neurri batean, funts nazional
batetik ateratzen da. Hala ere, proiektuen antolaketan eta finantzaketan tokiko
entitateek ere hartzen dute parte.

Eremu geografikoa

Erresuma Batua

Iraupena

2011-2017

Testuingurua

Sportivate-ren oinarrizko ideia hau da: normalean jarduera fisikoa praktikatzen ez
duten pertsona gazteen artean kirol programa arrakastatsuak diseinatzeko, beharrezkoa da pertsona horiek kirol jardueretan zergatik ez duten parte hartzen ulertzea. Sportivate proiektuaren sortzaileen arabera, pertsona gazteek kiroletan
parte hartzeko benetan izaten dituzten motibazioei buruz kirol entitateek orain
arte zeukaten ideia okerra zen. Programaren egileek azaltzen dutenez, kirolarekiko jarrera positiboa duten pertsona guztiek kirol jarduerak praktikatzen dituztela pentsatzea eta kirolarekiko jarrera negatiboak dituzten pertsonek jarduera fisikorik praktikatzen ez dutela pentsatzea oker bat da. Gazte "inaktiboak" erakartzeko programak diseinatzeko orduan, beharrezkoa da jarrerak eta jokabideak elkarren eskutik beti ez doazela kontuan hartzea. Pertsona gazteen artean kirol jarduera zertan den hobeto ulertzen saiatzeko, Sport England-ek (nazio mailan Sportivate ekimenaren ardura duen entitateak) dokumentu bat eman zuen argitara,
non egiten baitzuen halako deskribapen bat sei pertsonaia ospetsu eta "eredugarri"k zeuzkaten motibazioei eta kirol praktikari buruz (Sport England. s.a.). Sportivate, aipatutako gidaliburuan jasotako ideietan oinarritzen da.

Helburuak

Kirolik praktikatzen ez duten edo erregulartasunez inongo kirol jardueretan parte
hartzen ez duten 11 eta 25 urte arteko pertsonen artean kirol jarduera sustatzea.
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Sportivate, toki mailan ezarri zen programa nazional bat da eta 11 eta 25 urte arteko gazteek parte har dezakete bertan. Hala ere, gizatalderik ahulenei arreta berezia ematen dien proiektu bat da. Programaren barruan, gizatalde jakin batzuei
zuzendutako zenbait jarduera antolatzen dira, gizatalde horietako batzuk izanik:
ikasten ez duten eta lan egiten ez duten pertsonak (niniak), gizarte esplotazioaren
biktimak eta adin txikiko lege hausleak.
Gizatalde hauetan dauden pertsonengana iristeko, "Sport England" programaren
nazio mailako ardura duen herri entitatea oinarrizko kirol entitate lokalekin eta gizarte eremuko entitate aktiboekin jartzen da harremanetan, esaterako: enplegu
zerbitzuekin eta adin txikiko arau hausleen zentroekin.
6-10 asteetan zehar erabiltzaileek doako edo diruz lagundutako entrenamendua
jasotzen dute eurek aukeratu duten kirol batean; kirolak aukeratzeko programa
oso zabala da eta kirol jarduera ugari eskaintzen ditu. Programan parte hartzen
duten bitartean, jomuga pertsonal bat lortzeko edo kirol hitzorduren batean parte
hartzeko egiten dute lan. Programa amaitu ondoren, kirola egiten jarraitzera animatzen zaie gazteei.

Sportivate programaren barruan dauden proiektuak finantzatzeko, funts nazional bat badago. Parte hartzen duten entitateek diru laguntza eskatu dezakete jarraian zerrendatzen diren gastuak finantzatzeko: langileria (entrenatzaileak eta
begiraleak), ekipamendua, kirol instalazioen alokairua, eta publizitate-kanpainak.
Programaren erabiltzaileek normalean izen emateko kuota txiki bat ordaintzen
dute; kuota honek ez du zerikusi handirik benetako kostuarekin.
Programa kudeatu eta ebaluatzeko higikorrentzako aplikazio bat sortu zen, baita
web gune bat ere, https://www.sportivateportal.org, atari honetan soil-soilik sartzen dira programa antolatzen duten entitateak.
Sportivate-ren proiektuak aurrera eramateko beharrezkoak diren ezaupideez entitate parte hartzaileak hornitzeko ahalegin handiak egin dira programan zehar.
Kirol entitateen eta gizarte alorreko entitateen arteko elkar ulertzea sustatzeari
garrantzi berezia eman zaio, zeren, berezko "jargoiak" dituzten talde profesionalak izanik, horrek komunikazioa oztopatzen baitu.
Sportivate ekimenaren barruan aurrera eramaten diren programen arteko aniztasuna zinez handia da. Baina programen ezaugarriak aldatzen badira ere, programaren arrakasta lagundu duten faktore jakin batzuk identifikatu dira, eta honela
laburbildu daitezke:





kirol arloko entitateen eta gizarte alorreko entitateen arteko elkarlana
entitate parte hartzaileetako langileriaren prestakuntza
kirol jarduerak praktikatzen dituztenen artean gutxi ordezkatuta dauden
gazte taldeak zeintzuk diren jakiteko azterketa bat egin da aldez aurretik
nazio mailan eta toki mailan iturri dokumentalak (eta beste iturri mota batzuk) erabili dira eta balizko erabiltzaileen parte hartzea sustatu da, gizatalde hartzailearen barruan onarpen zabala izan lezaketen jarduerak zeintzuk diren jakiteko
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sarrera modura balio duen ikastaroaren ondoren jarraipen bat izan dezaketen jarduerak luze eta zabal programatu dira
informazioa zabaltzea ohiko bideen bitartez (liburuxkak, posterrak, ahoz
aho), sare sozialen bitartez eta posta elektronikoko mezu pertsonalizatuen bitartez
beste gizatalde batzuei (emakumeei edo gutxiengo etnikoei, adibidez)
zuzentzen zaizkien kirola sustatzeko beste programa batzuekin elkarlanean aritzea, programa ondo zabalduko dela ziurtatzeko
izen ematea doan edo diruz oso lagunduta egotea
ikastaroaren bukaerara iristen diren parte hartzaileei kirol arropan/ekipamenduan deskontuak egitea edo/eta kirol klubean izena emateko deskontuak eskaintzea
jarduerak antolatzeko lagun taldeak sortzea
balizko erabiltzaileak programan izena ematera anima daitezen, proba
moduko saio batzuk antolatzea
ikastaroaren hasiera ondo planifikatzea, jai egun garrantzitsuekin eta
opor garaiekin bat egin ez dezan
entrenamendu saio bakoitzaren aurretik erabiltzaileekin etengabe harremanetan egotea, adibidez, SMS bidez, saio egunak gogoratuz

Sportivate funtsaren finantzaketa eskatu dezaketen entitateak:
 toki erakundeak
 kirol entitate nazionalak
 oinarrizko kirol entitate lokalak
 aisialdiko guneak
 astialdiko elkarteak
 hezkuntza zentroak (bigarren hezkuntza, LH eta unibertsitateak)
 pertsona gazte askok lan egiten duten enpresak
 osasun zerbitzuak
 udaltzainak
Hala ere, entitate antolatzaile nagusi modura parte hartu ezin duten entitateek
ere parte har dezakete programa honetan, adibidez: adin txikiko arau hausleen
zentroek edo enplegu zerbitzuek.

Egoera

Amaituriko proiektua

Ebaluazioa

Sportivate programari nazio mailan egin zaion azken ebaluazioak 2016 eta 2017.
urteak hartzen ditu barne (Sportivate, 2017). Ebaluazioak agerian jartzen du parte
hartzaileak atxikitzeko emaitzak onak izan direla. Sportative-n parte hartu zuten
147.000 lagunetatik 119.000k baino gehiagok lortu zuten hasierako ikastaroa bukatzea eta horietatik % 54k kirola egiten jarraitzen zuen, hasierako ikastaroa
amaitu eta 9 hilabetera.
Ebaluazio honen balantzea, aurreko urteetan egindako ebaluazioen antzera, positiboa da. Biztanle talde batzuk elkarrekin alderatu ondoren, kirol ohituretan aldaketarik gehien erakutsi zituztenak, egoera ahulenean zeuden 10 herrietako biztan-
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leak zirela egiaztatu ahal izan zuten ebaluazioaren egileek. Adin taldeei dagokienez, 22 eta 25 urte arteko pertsonak izan ziren kirol jarduera gehien handiagotu
zutenak.
Erabiltzaileek nahiago dituzten kirolei dagokienez, multikirolak lehen tokian daudela jakina da, bai nesken artean bai mutilen artean. Programan parte hartu zuten
mutilek futbola eta boxeoa aukeratu zituzten kirolik kuttunenak bezala multikiroleko programen ostean; neskek, berriz, gimnasia eta dantza nahiago zituzten.
Esperientziaren tamaina

2011tik 2017ra bitartean, 760.489 pertsonak probatu zuten kirol jardueraren bat
Sportative programaren barruan.
Jarduera bakoitzean, normalean, 10 edo 20 lagunek hartzen dute parte. Dena den,
hamar pertsonatik beherako taldeekin ere jarduerak antolatzen dira eta 100 parte
hartzaile zituzten jarduerak antolatu izan dira.
Programa hau 2011. urtean sortu zen eta hasiera batean lau urteko iraupena izango
zuela aurreikusita zegoen. Hala ere, Sportative-k finantziazio osagarria jaso zuen
eta, horri esker, 2017ko martxora arte luzatu zen. 2013. urte bukaerantz, programa, hasieran 14 eta 25 urte arteko pertsonei zuzenduta bazegoen ere, zabaldu
egin zuten, 11 eta 13 urte arteko nerabeak ere barruan sartzeko.
Sportivate programaren aurrekontu nazionala 56 milioi liberakoa da. Hala ere, tokiko entitate antolatzaileek finantzabide osagarriak gehitzen dituzte.

Informazio gehiago

https://www.sportengland.org/our-work/children-and-young-people/sportivate/

Oharrak

Programa honen barruan antolatutako ekimenik hoberenak saritzeko, "National
Sportative Award" izeneko saria sortu da. Erabiltzailerik nabarmenena laudatzeko
sari-modalitate bat badago.
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4.4.2. Doorstep Sport Clubs (Erresuma Batua)
Izena

Etxe ondoko kirol klubak

Jatorrizko
izena

Doorstep Sport Clubs (DSC)

Gizatalde hartzailea

Gizarte egoera ahuleko eskualdeetan bizi diren eta inongo kirol klubetan izen
emanda ez dauden 14 eta 25 urte arteko pertsona gazteak

Irismen geografikoa

Nazionala

Eremu geografikoa

Erresuma Batua

Iraupena

2012-

Testuingurua

Erresuma Batuan egindako inkesta baten arabera, gizarte egoera ahulenean dauden 16 eta 25 urte arteko pertsonek kirola egin dezaten aukera, ikuspegi sozioekonomiko batetik begiratuta, % 20 txikiagoa da, estatus sozioekonomiko altuko pertsona gazteen artean baino.

Helburuak

Auzo behartsuetan bizi diren 14-25 urte arteko 100.000 gazte kirola egiten has daitezela lortzea (2012tik 2017ra)

Deskribapena

Gizatalde hartzaileari zuzendutako 1.000 kirol klub berri martxan jartzean datza
programa.
Programaren goiburuak ("Kirola aldatzea, komunitatea aldatzea, bizitzak aldatzea") agerian jartzen du programaren helburuak kirol jarduera jakin batzuetan
parte hartzaileen kopurua handitzeaz harago doazela. Gazteei leku seguru eta
atsegin bat eskaintzean ere badatza kontua, beren astialdiaren parte bat bertan
igaro dezaten. Ideia nagusia hau da: kirolak haien ongizatea hobetzen eta haien
bizitzetan aldaketa positibo bat lortzen lagunduko diela eta eta aldaketa horrek,
denborarekin, bizi direneko komunitatea hobetzen lagun dezakeela.
Programa asmatzeko orduan, Doorstep Sports ekimenaren egileak konbikzio honetatik abiatu ziren: kirola ez da jendarte hartzailearen lehentasunetako bat. Horregatik, programa ezin da kirol programa konbentzional bat izan. Helburuko jendarteak behar duena, batez ere, motibazioa da. Motibazio hau lortzeko beharrezkoa da, alde batetik, gizarte harremanak bideratzeko ingurune atsegin bat sortzea, eta beste alde batetik, konfiantza helaraziko duten begiraleak kontratatzea.
Nazio mailako programa bat da. Dena den, "Doorstep" programaren barruan proiektu bat diseinatzeko orduan, tokiko premiak kontuan hartzearen garrantzia azpimarratu egiten dute antolatzaileek. Horregatik –esaten dute– hobe da pertsona
hartzaileak bai programaren diseinuan bai programaren finkapenean eta ebaluazioan inplikatzea. Azken finean, gazteak ekimenaren partaide egitean datza kontua, haien ahalduntze prozesua eta programarekiko atxikipena hobetzeko.
Erabiltzaileen parte hartzea sustatzeko, gazteei boluntario gisa lan egiteko aukera
ere eskaintzen zaie. Prestakuntza jasotzen dute, begirale lana egin ahal izan dezaten.
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Programaren barruan eskaintzen diren jarduerei dagokienez, antolatzaileek garrantzia ematen diote jarduera-sorta zabal bat eskaintzeari eta kirol anitzeko jarduerak antolatzeari.
Bestalde, esan beharra dago, ezen, taldeka egitekoak diren jarduerak ez ezik, "bakarka" egitekoak direnak ere prestatzen direla. Era berean, ahal izanez gero, helduaroan ere praktikatzen jarrai dezaketen kirolak izan behar direla kontuan hartzen saiatzen dira.
Erabiltzaileak motibatzeko txapelketak edo jaialdiak antolatu ohi dira, zeinetan
erakuts dezaketen ikasitakoa. Horrez gain, urtean hainbat alditan, kirol ikuskizun
ospetsuetara joateko aukera ere eskaintzen zaie, adibidez: txapelketatara eta liga
finaletara. Kirol jakin batzuei ikusgaitasuna emateko, nazioko eta nazioarteko ekitaldi ospetsuak (Wimbledon eta Frantziako Tourra, esaterako) aprobetxatzen
dira.
Programari buruzko informazioa zabaltzeko bide hauek erabiltzen dira: sare sozialak, pareko sustatzaileak eta ahotik ahorako metodoa. Tokian tokiko jaiak eta jaialdiak ere "erakusleiho" modura erabiliak dira Doorstep-i buruzko informazioa zabaltzeko. Batzuetan saioak antolatzen dira proba modura, erabiltzaile berriak erakartzeko. Horretarako, pertsona gazteak beren eremu naturalean (ikastetxeetan
edo gazte elkarteetan, adibidez) lokalizatzen saiatzen dira. Programari buruzko
informazioa zabaltzeko orduan, bizimodu osasuntsuaren garrantziari buruzko
kontzientziazioa sustatzeko aprobetxatzen dute, jarduera fisikoak badu hor toki
bat eta; baita jan neurri osasungarria eta drogak kontsumitzetik abstenitzea ere.
Programa honen barruan antolatutako proiektuak finantzatzeko, estatuko funts
bat badago. Hala ere, crowdfunding (finantzaketa kolektiboa), mezenasgo eta dohaintza kanpainen bidez ere finantzazioa lortzen da. Erabiltzaileek ordaindutako
kuotek ere dirua ekartzen diote proiektuari. Dena den, ekarpen hau sinbolikoa da,
parte hartzaileek eskuarki 1 £ edo 2 £ ordaintzen baitute saio bakoitzeko.
Eragile inplikatuak

Streetgames irabazi-asmorik gabeko entitatea tokiko proiektu guztietan inplikaturik dago, batez ere instalazio berriak sortzeari dagokionez. Hala ere, programaren
antolaketan eta kudeaketan ondoko entitateetako batek edo batzuek hartzen
dute parte:








Udalek
oinarri komunitarioa duten erakundeek
ikastetxeek eta hezkuntza alorreko beste entitate batzuek
gazte elkarteek
aisiako klubek
kirol klubek
etxebizitza-elkarteek

Balizko erabiltzaileak identifikatzeko eta parte hartzaile berriak erakarri ahal izateko, harreman estua izan ohi dute adin txikiko arau hausleekin lan egiten duten
entitateekin, poliziarekin, suhiltzaileekin, gizarte zerbitzuekin eta buruzko osasun
zerbitzuekin.
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Ebaluazioa

2015ean egindako ebaluazio batek ondokoa jartzen du agerian:
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parte hartzaileen % 69k kirol jarduera areagotu zuen, programan parte
hartzen hasi zirenetik,
astean behin gutxienez, entrenamendu saioetara joaten zirela baieztatu
zuen parte hartzaileen % 75ek,
entrenamendu saioen kalitateari dagokionez, erabiltzaileen % 93k esan
zuen "ona" edo "oso ona" zela.

Ebaluazioaren txostenak honako hau ere azpimarratzen du: programan parte hartzen dutenak askotan etortzen direla programan oraindik parte hartu ezin duten
seme-alaba gazteagoekin edota lagunekin. Programaren esperientziak erakusten
duenez, pertsona hauek programan askotan ematen dute izena 14 urte betetzean
(Streetgames, 2017).
2017an egindako ebaluazio baten arabera, programa ustez amaitu behar zen urtean (programa luzatu badute ere), 100.000 gazterengana iristeko hasierako helburua gaindituta zegoen. Proiektua 2013an hasi zenetik 2017ko apirilera arte,
102.000 lagunek hartu zuten parte Doorsteps sport proiektuan.
Proiektuaren balantze ekonomikoa ere ona da, aurrekontua ez baita gainditu.
(Sport England, 2016).
Esperientziaren tamaina

Gizarte bazterketa arriskuan edo gizarte bazterketan dauden gizataldeen artean
gazte kirola sustatzeko, Erresuma Batuan orain arte egindako inbertsiorik handiena da.
Programaren lehen proiektu pilotua Ingalaterran 2012an egindakoa izan zen. Orduz geroztik programa herrialde osoan zabalduz joan da hasierako helburua betetzeko, alegia: gizarte egoera ahuleko auzoetan bizi diren 14 eta 25 urte arteko
120.000 gazte 2012tik 2017ra bitartean kirol jardueraren bat praktikatzen hastea.

Informazio gehiago

http://www.streetgames.org/our-work/doorstep-sport-clubs

Oharrak

Urtea joan urtea etorri, dokumentazio ugari sortu da proiektu honi buruz. Dibulgazio izaera duen dokumentazioaz aparte, programaren begiraleei eta boluntarioei batez ere zuzendutako zenbait gidaliburu ere badaude.
Streetgames ekimenaren barruan, zeinaren barruan Doorstep Sportclub programa dagoen, aurrera eraman diren proiekturik azpimarragarrienei ematen zaizkien hainbat sari antolatu dira.
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4.5. Dokumentuzko fitxak eta bibliografia
Dokumentuzko fitxak
Titulua

Moving the goal posts. Poverty and access to sport for young people

Gizataldeak

Gizarte bazterketa. Gazteria.

Eremu geografikoa

Erresuma Batua

Laburpena

London School of Economics and Political Science (LSE) eta Centre for Analysis
of Social Exclusion (CASE) erakunde britainarrek egindako txosten hau, Erresuma Batuko gizarte egoera ahuleko auzoetan gazteriak bizi duen pobrezia
egoeran sakontzeko eta gazte horiek kirolean duten parte hartzeari horrek
nola eragiten dion aztertzeko sortu zen. Ikerketa kualitatibo honek ondoko
galderei erantzun nahi die:
 Auzoei dagokienez, zein da txirotasun maila eta nola eragiten dien gazteei egoera honek?
 Nola eragiten dion egoera ekonomikoak gazteen kirol jarduerari?
 Gizatalde honi eragozten dioten oztopoak ezabatzeko zeintzuk dira ekimenik arrakastatsuenak?
Horretarako, Ingalaterrako eta Galeseko egoera ahuleko auzoetan bizi ziren
14 eta 25 urte arteko 65 gazte eta 41 aita-ama elkarrizketatu zituzten egileek,
eta haien auzoei buruz, haien familia-bizitzari buruz eta itxaropenei buruz,
astialdietan egitea gustatzen zitzaienari buruz eta haien kirol jarrerei buruz
galdetu zieten. Elkarrizketa hauek osatzeko, komunitateko zenbait eragile
ere elkarrizketatu zituzten (irakasleak, gizarte hezitzaileak, begiraleak, e.a.)

Ondorioak

Azterketak zera ondorioztatzen du:
 txirotasunak eragin zuzena du kirol jardueraren gainean,
 gazteei egurats zabaleko kirola eta jarduerak gustatzen zaizkie, baina kirol informalak nahiago dituzte,
 kirol klubetan doan ematen diren eskolak garrantzitsuak dira, baina gurasoei segurtasunak eta gainbegiratzerik ezak ematen die kezka.
 beldurrak eragotzi egiten die auzoetako parkeak eta kirol instalazioak
erabiltzea,
 eskola uzteak galarazi egiten du gazteek komunitateko kirol eta gizarte
jardueretan parte hartzea,
 kirol jarduerak praktikatzeko oztopo nagusia kostua da,
 komunitateko pertenentzia-sentimendua garrantzitsua da,
 jardueretan parte hartzea areagotzeko instalazioak hurbil egotea funtsezkoa da.
Egileek hau gomendatzen dute: jarduera informalak antolatzea, auzoko espazio publikoen zaintza areagotzea eta gazteak prestatzea (aurrerago eurak
ere boluntario gisa parte har dezaten kirol jardueretan).

Erreferentzia

Edwards, G., et al., Moving the goal posts. Poverty and access to sport for
young people. Seriea: CASE Report n. 95, Londres, Centre for Analysis of Social Exclusion, 2015, 119 or.
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Titulua

Fit for life. Using sports as an educational tool for the inclusion of young
people with fewer opportunities

Gizataldeak

Gizarte bazterketa. Gazteria.

Eremu geografikoa

Europa

Laburpena

Europar Batasunaren Youth in Action programaren lehentasunezko arloetan
espezializaturik dauden zortzi zentroz osatutako sare bat osatzen du Salto
Youth ekimenak; zentro horietan gazteen prestakuntza eta ikaskuntza,
gazte enplegua eta gazte erakundeak eta Gazteria Bulego Nazionalak babesteko egiten dute lan. Zentro hauetako bat Bruselan dago, 2000. urtean sortu
zen, bazterketa egoeran edo bazterketa arriskuan dauden pertsona gazteen
parte hartzea aipatu programetan sustatzeko. Salto Youth Inclusion RC zentroak egiten dituen lanetako batzuk, besteak beste, gidaliburu honen prestaketa da, zeinak helburu baitu kirola erabiltzea gizarte desabantailan dauden gazteak gizarteratzeko tresna gisa. Gidaliburuak, beraz, hainbat jarraibide eskaini nahi ditu, European Youth in Action programan sartzeko orduan
gizatalde honek topatzen dituen oztopoak (interesik eza, aukerarik eza, irisgarritasunik eza, eta benetako premiei buruzko ezagutzarik eza) jorratzeko
eta, aldi berean, kirol jardueren bitartez haurtzaro eta gazteriaren esku hartze
sozialari buruzko hainbat argibide ere ematen ditu.

Erreferentzia

Geudens, T., (coord.), Schroeder, K., Fit for life. Using sports as an educational tool for the inclusion of young people with fewer opportunities. Bruselas, Salto-Youth Inclusion Resource Centre, 2011, 76 or.

Bibliografia
Anders, G. Sport and youth culture. International Review of Sport Sociology, 1982, 17. alea, 1, 49-60 orr.
Beenackers, Marielle A., et al.Socioeconomic inequalities in occupational, leisure-time, and transport
related physical activity among European adults: a systematic review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2012, 9. alea, 1. zk., 116.
Carlman, P.; Wagnsson, S.; Patriksson, G. Causes and consequences of dropping out from organized
youth sports. Swedish Journal of Sport Research, 2013, 2. alea, 1 zk., 26-54 orr.
Carranza, M. & Maza, G., (coords.), Deporte, actividad física e inclusión social: una guía para la intervención social a través de las actividades deportivas. Madril, Kirol Kontseilu Gorena, 2011, 95 orr.
Collins, M. & Kay, T. Sport and social exclusión. Londres, Routledge, 2014, 318 orr.
Crane, J.; Temple, V. A systematic review of dropout from organized sport among children and youth.
European physical education review, 2015, 21. alea, 1. zk., 114-131 orr.
De Knop, P. Wylleman, P. Youth-friendly sport clubs: Developing an effective youth sport policy.
VUBpress, 1994, 326 orr.
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Downward, P.; Hallmann, K.; Pawlowski, T. Assessing parental impact on the sports participation of
children: A socio-economic analysis of the UK. European Journal of Sport Science, 2014, 14. alea, 1. zk.,
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Sport England, Doorstep Sportclub. Year 3 report. Londres, Sport England, 2016, 32 orr.
Sport England, Sportivate Programme Evaluation Year Six, Londres, Sport England, 2017, 12 orr.
Sport England. Under the skin. Understanding youth personalities to help young people get active.
Londres, Sport England, s.a., 51 orr.
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5. KALTEBERATASUN EGOERAN DAUDEN ADIN TXIKIKOAK
5.1.

Kalteberatasun egoeran dauden adin txikikoen artean kirola zabaltzea

Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioaren 31. artikuluak, zeina herrialderik gehienek berresten duten, aitortu egiten du haurrek –inongo diskriminaziorik gabe– duten eskubidea atsedenaldirako, euren adinaren araberako jolasetarako eta jolas jardueretarako eta kultura-bizitzan eta arteetan askatasunez parte hartzeko. Halaber, gero eta onarpen zabalagoa duen ebidentzia zientifiko baten arabera,
kirola bi sexuetako haurren eta nerabeen ongizaterako funtsezko osagai bat da, haien egoera psikikoan eta fisikoan ez ezik, haien soziabilitatean ere eragina duelako. UNICEF erakundearen Kirola, Olgeta eta Jolasa53 izeneko txostenak dioenez, "kirolaren, olgetaren eta jolasaren bitartez, haurrek eta
nerabeek kritikoki pentsatzen eta arazoak konpontzeko euren irizpideak erabiltzen ikasten dute. Jarduera hauek adiskidetasun, elkartasun eta joko garbiaren zentzua sustatzen dute. Autodiziplina eta
besteekiko errespetua zer den ere irakasten dute, autokonfiantza sendotzen dute, lidergo-sentimendua azaleratzen dute eta arazoei aurre egiteko eta elkarlanean lan egiteko ahalmena garatzen dute.
Hori bezain garrantzitsua, kirolak, olgetak eta jolasak haurrei irakasten diete zailtasunei aurre egiten,
lidergo rolak berenganatzeko prestatu egiten dituzte eta gizarterako gizabanako ganoradunak eta baliodunak bilakatzen laguntzen die."
Onura hauek bereziki garrantzitsuak dira hezkuntza, gizarte, diru, buru, gorputz, kultur edota geografia arrazoiengatik gizarte kalteberatasun egoeran bizi diren adin txikikoentzat, zeinek babes handiagoa behar baitute euren nortasuna eta gizarte trebetasunak garatzeko eta eguneroko erronkei aurre
egin ahal izateko. Jiménezek eta Duránek54 esaten dutenez, gazte hauek baliabiderik ez handia daukate eguneroko bizitzari aurre egin eta bizi diren ingurunean aurrera egiteko; aipatutako baliabiderik
ezaren barruan sartu beharrekoak dira pertsona arteko harremanetarako trebetasunik eza, etorkizun
itxaropenik eza, balio irakasgarririk eza, esaterako, erantzukizuna –beren obligazioak betetzeko eta
arauak errespetatzeko zailtasunak dituzte–, errespetua –beraiekiko eta besteekiko– eta diziplina –benazko zailtasunak dituzte helburuak finkatu eta horiek lortzeko ahaleginak planifikatzeko–; bizitzeko

53
54

UNICEF, Kirola, olgeta eta jolasa. New York, UNICEF, 2004, 36 or.
Jiménez, P.J., Durán, L.J., Actividad física y deporte en jóvenes en riesgo: educación en valores. Apunts. Educación física y
deportes, 80 80 (2005), 13-19 orr.
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ohitura osasungarriak garatzeko konpromisorik ezaz eta zentzuzko jarrerarik ezaz ohartarazten dute,
baita autoestimurik ezaz eta haien hazkunde sozial, kognitibo eta emozionalerako aukerarik ezaz ere.
C. Murray-ri jarraituz55, kirola gizatalde honentzat garrantzitsua izatearen arrazoiak ondokoak dira:
 Lehendabizi, kirolaren eta buru osasunaren arteko erlazioa handiagoa da haur hauen artean
gainerako biztanlerian baino, batez ere pairatzen dituzten desordena psikiatrikoen eta psikosozialen ondorioz.
 Bigarrenik, erresilientzia ahalmena areagotzeko orduan, aisialdiko jarduerek –besteak beste, kirolak– duten garrantzia azpimarratu egiten dute zenbait egilek.
 Hirugarren onura: kirolak komunitatearekin lotzeko zubi gisa balio dezake. Erakunde zibiletan
–esaterako, kirol instalazioetan– parte hartzeak gainerako herritarrekin gizarteratzeko bidea
errazten du.
 Laugarrenik, haur hauek eskolaz kanpoko jarduerekiko mendekotasun handiagoa izan dezakete
gainerako haurrek baino. Adin txikikoek kirol gehiago praktikatzen dute eskolan eskolatik
kanpo baino; horregatik, eskolaz kanpoko kirol jardueretarako sarbidea erraztea garrantzi handikoa da, batez ere eskola-asistentzia arazotsua denean, adibidez, harrera-egoeran dauden adin
txikikoen kasuan.
Espainiarren kirol ohiturei buruzko bost urtez behingo inkesten arabera, laurogeiko hamarkadaz geroztik Espainian kirol zaletasunak gora egin du eta bilakaera nabarmena izan du; hala ere, joera hau ez
da gizarte sektore guztietan berdin gertatu: maila sozioekonomikoa zenbat eta txikiagoa izan, kirol
jarduera mailak orduan eta baxuagoak dira (García Ferrando, M.)56. Aipatutako inkesten datuek erakusten dutenez, 15 eta 24 urte arteko gazteen artean kirol jardueraren bilakaera nabarmen gelditu da,
eta oraindik azpimarragarriagoa dena, kalteberatasun egoeran dauden adin txikikoen kirol partaidetza-maila beste talde batzuena baino baxuagoa da.

5.2.

Adin txikikoen artean kirola zabaltzeko oztopoak

Hainbat ikerketek agerian utzi dute txirotasunak baduela eraginik biztanleriaren kirol mailaren gainean, eta bereziki, gazteen kirol jardueraren gainean: kaleko jarduera-maila mugatzen du, adin txikikoak gutxiago joaten dira kirol instalazioetara, eta estu loturik dago osasun okerragoarekin, desgaitasun arazoekin, aktibitaterik ezarekin eta gainpisuarekin. Gizarte desabantailan dauden haurren partaidetza-maila ere mugatu egiten dute diru sarrera baxuek kirolik gehienetan (Edwards et al.)57. Gainerako biztanleriarekiko alde hauek oztopo indibidualak izan ditzakete arrazoi –jarrera pertsonalak, kirolari eta jarduera fisikoari buruzko ezagutzarik eza–, baina ingurunearekin ere lotuta egon daitezke –
adibidez, komunitatean kirol jardueren eskaintza eskasa izatearekin –.

55

56

57

Murray, C., Sport in care: using freedom of information request to elicit data about looked after children's involvement in
physical activity. British Journal of Social Work, 43. alea, 7. Zk., 2013, 1347-1363 orr.
García Ferrando, M. Veinticinco años de análisis del comportamiento deportivo de la población española (1980-2005). Revista
Internacional de Sociología, 2006, 64. alea, 44 Zk., 15-38 orr.
Edwards, G., et al., Moving the goal posts. Poverty and access to sport for young people. Seriea: CASE Report n. 95, Londres,
Centre for Analysis of Social Exclusion, 2015, 119 or.
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Youth Inclusion Resource Centre-ren Fit for Life58 gidaliburuan, adin txikikoek kirola egiteko dauzkaten
oztopo hauek identifikatzen dira:
 Interes eta motibaziorik eza: zenbait gaztek jarduera sedentarioagoetan interesaturik egon daitezke, adibidez, bideo jokoekin aritu, telebista ikusi edo interneten nabigatu. Kasu askotan, kirola jostagarria izan daitekeela erakutsiko dieten eredu positiboak falta izaten zaizkie. Muturreko kasuetan, kirola beren ohiko bizitza-erritmoa eragozten duen edo mehatxatzen duen zerbait bezala ikustera irits daiteke gizatalde hau.
 Eskaintzarik/alternatibarik eza: gazte batzuen kasuan, berriz, kirola erakargarria izan daiteke,
baina faktore batzuek motibazioa galaraz diezaiekete, esaterako, gehiegizko lehiakortasunak
edo erakundearen barruan demokraziarik ez egoteak. Kasu askotan, gazteen taldeak kirolik mediatikoenak baino ez ditu ezagutzen, futbola edo saskibaloia kasu, eta kirola egiteko beste aukera batzuk badaudela ez daki.
 Irisgarritasunik eza, hainbat faktore direla eta:
- Ingurune fisikoari lotutako faktoreak: segurtasunik eza, egoera txarreko instalazioak, garraiorik eza, e.a.
- Gizarte faktoreak: familia, lagunak edo kultura oztopo izan daitezke,
- Diru faktoreak: bazkide kuota oso garestia izatea, materiala, e.a.
 Benetako premiei buruzko ezagutza profesionalik eza: sarri askotan, kirol jardueretan inplikaturik dagoen langileriak ez du esperientziarik haurrekin lan egiten eta gizarte desabantailan dauden gazteekin lan egiten; beraz, ez daude prestatuta haien premiei aurre egin eta laguntza emateko.

5.3.

Bazterketa egoeran dauden adin txikikoen artean kirola sustatzea

Gizarte desabantailan dauden adin txikikoen artean kirola zabaltzeko, azken urteetan hainbat ekimen
gauzatzen hasi dira. Ekimen hauek honelako ezaugarriak izan ohi dituzte: nahiko sarbide zabalak dituzte, boladan dauden edo erronkaren bat suposatzen duten kirol jarduerak dira, hainbat alderdi interesdun egoten dira, era askotariko antolaketa-formatuak eskaintzen dira, eta kirol eragileak ez ezik
beste eragile batzuk ere inplikatzen dira –gazteria, hezkuntza, gizarteratze arlokoak, gizarte gaietako
arlokoak, e.a.–
P.M. Crisp-ek dioenez 59 , kirola sustatzeko programa bat ondo ibiliko bada, beharrezkoa da enfoke
malgu, egokigarri, informal, interaktibo bat egitea eta pertsonak ardatz hartzea, kirol partaidetzaren
indize baxuetan eragina izatera bideratua, ohiko eskaintzaren eskasiak konpontzeko.
Adin txikikoen artean jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko orduan, literatura espezializatuak ondoko
esku hartzeak identifikatzen ditu:

58

59

Geudens, T., (coord.), Schroeder, K., Fit for life. Using sports as an educational tool for the inclusion of young people with
fewer opportunities. Brusela, Salto-Youth Inclusion Resource Centre, 2011, 76 or.
Crisp, P. M., An investigation of community coach perceptions of sport intervention programmes. University of Birmingham,
2013, 112 or.
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a) Hobariak eta deskontuak erabiltzaileentzat
Gizarte desabantaila egoeran dauden 18 urtetik beherako adin txikikoei zuzendutako kirol jarduerak
hobari eta deskontuen bidez erraztea, bazkide-kuota, ikastaroak e.a. ordain ditzaten. Mota honetako
esku hartzea, alde batetik, diru aldetik egon daitezkeen oztopoak gainditzen saiatzen da, zeren, aipatu
den bezala, jardueren kostua baita gizatalde honi kirola praktikatzea eragozten dion faktoreetako bat.
Baina, beste alde batetik, neurri honek kirol jarduera berriak ezagutzeko aukera ematen du; beraz,
eskaintzan eta motibazioan badu eraginik. Alde horretatik, ekimen pila bat dago:
-

Coupons Sport (Frantzia): udalak, 18 urtetik beherako gazteak dituzten familiei 12, 15 edo 20 euroko kupoi taloitegi batzuk ematen dizkie, aldez aurretik eskatuta. Programari atxikitako kirol
gune guztietan, kupoi hauek kirola praktikatzeko orduengatik trukatu daitezke. Udala arduratzen
da kupoiaren zenbatekoa kirol entitateari ordaintzeaz. Chambéry-k, Niza-k eta beste hiri batzuek
laguntza hau eskaintzen dute. Ermont-eko Udalak (hau ere Frantzian) diru sarrera baxuak dituzten familietako seme-alabeei Pass'port izeneko diru laguntzak eskaintzen dizkie, kirol jarduerak
eskura izan ditzaten (ikus jardunbide egokia, 27. orrialdean).

- Kirol instalazioak doan erabiltzeko sarbidea harrera-egoeran dauden adin txikikoentzat (Erresuma Batua): Britainiako gobernuak Care Matters: Time for Change60 izeneko dokumentuan zera
proposatu zuen, harrera-etxeetan dauden adin txikikoen ongizatea hobetzeko, kirol eta aisialdiko
udal instalazioak dohain eskaintzea. Doako sarrera hau baimen baten bidez gauzatzen da. Murray, C.-k61 egindako ebaluazioaren arabera, adin txikiko guztiek ez dituzte aukera berberak kirol
eta aisialdi jarduerak praktikatzeko, eta baimen hau eskaintzen duten –edo, behintzat, hari buruzko informazioa ematen duten– udalak Ingalaterrako erdiak baina gutxiago baitira.
-

Tokiko entitate askok eskaintzen dituzte laguntzak, hobariak eta diru laguntzak, diru sarrera baxuak dituzten familia-unitateei bideratuak, eta ez soilik adin txikikoak direnei orientatuak. Tremplin sport (Frantzia) diru laguntza mota bat da eta besteak beste, Reims-eko udalak eskaintzen
du. Diru sarrera baxuak dituzten familiei kirol jarduera baten kuotaren parte bat finantzatzen du
diru laguntza honek. Bartzelonako Udalak kirol jardueretan izena emateko hainbat tarifa eskaintzen ditu, errenta nahikotasunaren adierazlea zein den. Foru Aldundiak ezarritakoaren arabera,
diru laguntzak jaso ahal izateko nahitaezkoa da klubek eta kirol elkarteek konpromisoa hartzea
indarreko kuotaren % 75eko hobaria egingo dietela beren jardueretan parte hartuko dutenei baldin eta egiaztatzen badute beraien familia-unitateak DBE laguntza jasotzen duela.

b) Haur eta gazteei zuzendutako kirol jarduerak sustatzea
Haur eta gazteei bereziki bideraturiko kirol jarduerak garatzeko orduan, kirol klubei, federazioei eta
kirol munduarekin lotura duten gainerako elkarteei diru laguntzak ematea oso lagungarria da publikoari –oro har– eta adin txikikoei –bereziki– orientaturiko kirol eskaintzari eusteko eta eskaintza bera
zabaltzeko. Ekimen zehatzak:

60
61

Department for Education and Skills, Care matters: time for change. Londres, The Stationery Office, 2007, 144 or. 97 or.)
Murray, C. (ibidem)
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Toki erakundeek hezkuntza- edo/eta eskola-kirola garatzeko diru laguntzak ematea oso ohiko da
Gipuzkoan. Besteak beste, Donostia Kirolak ekimenak eskola-laguntzak ematen ditu, eskola-kirola kudeatzeko eta bideratzeko egitura bereziak garatu daitezen.
80ko hamarkadaz geroztik, Frantziak Ville Vie Vacances programa dauka; opor garaietan kultur,
kirol eta astialdi jarduerak antolatzeko diru laguntzak eskaintzen dizkie toki erakundeei, egoera
ahuleko auzoetan bizi diren 11 eta 18 urte arteko gazteei bideratuak. Delinkuentzia prebenitzera
eta gazteak gizarteratzera bideraturiko proiektuak finantzatzea laguntza honen ardatz nagusietako bat da. 2015eko datuen arabera, urtean Frantziako 400.000 gaztek onura ateratzen dute
programa honek finantzatzen dituen 3.500 jardueretatik. Ermont-ek eta horrelako udalerriek
opor garaietan kirol anitzeko koloniak eskaintzen dizkiete 8 eta 17 urte bitarteko adin tartean
daudenei; horrez gain, hezkuntza-kirola garatzeko diru laguntzak ere ematen dituzte (ikus jardunbide egokia 27. orrialdean)

c) Jarduera fisikoa jolas bezala
Aktibili62 jardueran jada jasotzen zen bezala, zeina Eusko Jaurlaritzak eskaintzen baitzuen euskal gizarteko hainbat sektoretako erakunde publiko eta pribatuekin elkarlanean, lehen haurtzaroan –jaiotzaz
geroztik 5 urte bete arte– jarduera fisikoa jolasen bitartez batez ere estimulatu beharko litzateke modu
kontrolatu batez, ingurune seguruetan beti, lurrean edo/eta ur jarduera egokietan.
Ekimen interesgarri bat Active Play - Go2Play (Eskozia) izenekoa da: Inspiring Scotland irabazi-asmorik
gabeko entitatea arduratzen da programa hau garatzeaz eta Eskoziako egoera ahuleko eskualdeetan
bizi diren haurren artean jarduera fisikoa jolasen bitartez sustatzea du helburu. Esku hartze hau tokiko
erakundeekin elkarlanean eramaten da aurrera eta hiru eta hamaika urte bitarteko adin tartean dauden haurrei astero jolas saioak eskaintzean datza. Jolas eta jarduera-saioak hezkuntza-zentroetan –
eskolaurreko eta lehen hezkuntzakoetan– burutzen dira, edo bestela, landa eremuko udal espazioetan, eta egurats zabaleko jarduerak, jolas gidatuak eta jolas libreak dituzte oinarritzat. Orain arte egindako ebaluazioak63,64 oso onak izan dira, bai parte hartzearen aldetik bai jarduera fisikoa parte hartzaileen artean areagotzearen aldetik. Jardunbide Ona fitxan ikus informazio zehatza (78. orrialdea).

d) Aisialdiko kirola versus kirol formala
Gertuko kirol jardueraren bat –kaleko futbola eta kirol informalak– praktikatzeko aukera eskainiz 6 eta
18 urte bitarteko biztanleria motibatzea xede duten haur eta gazte programak, espazio irekietan edo
kalean bertan egindako jarduerak, eta, adin txikikoen bizitzan motibazio handia pizten duten jarduerak
dira emaitzarik onenak ematen dituztenak.

62

63

64

Aktibili. Euskal gizarte osoaren ekimena pertsona aktiboagoak izan gaitezen. Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko Zuzendaritza eta Kiroletako Zuzendaritza. 2011, 84 or.
Active Play Engaging children in physical activity through play.Evaluation Report April 2016. Edimburgo, Inspiring Scotland,
2016, 48 or.
Johnstone, A. et al., Pragmatic evaluation of the Go2Play Active Play intervention on physical activity and fundamental movement skills in children, Preventive Medicine Reports, 2017, 7 Zk., 6 or.

Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

74

Gizarte eta ekonomia bazterketa egoeran dauden gizataldeen artean kirola sustatzea

2018ko otsaila

Carranzak eta beste batzuek dioten bezala, jarduera informalak oso berezkoak dituzte biztanlerik gazteenek, kaleko saskibaloia eta futbola kirolik zabalduenak izanik. Federazio edo erakunde baten tutoretzapean ez dauden jolas eta kirol jarduerak identifikatzen ditu "kirol informal" terminoak; kirol tradizionalekin ez du, hortaz, zerikusirik (Lebreton et. al.65).
Klub batean antolatzen diren modalitate horiexek definitzen dituzten oso bestelako printzipioen bidez
logika informala gobernatzen dela ulertzea garrantzitsua da. Kaleko jarduera informalak auto-antolatu
egiten dira espazio inprobisatuetan, egokitzen diren eta aldakorrak diren arauen arabera. Ez dago egutegirik, noizean behingo jarduerak dira, ez dago lanpostu finkorik, ezta lan banaketarik ere; taldeko
helburuen ordez, norberaren trebezia erakustea da gakoa. Hezkuntza-helburuduna den kirol proiektu
bat diseinatzeko orduan, garrantzitsua da kirol informalak ez gutxiestea. Kirol informalek gazteen artean daukaten lekua kontuan hartuta, klub batean antolatzen diren jarduera formalak bezain garrantzitsuak direla baieztatu daiteke.
Ekimen zehatzak:

65

-

StreetGames (Erresuma Batua): Co-Operative StreetGames programa 2007an sortu zen, Erresuma
Batuko eskualderik ahulenetan txirotasunak sortutako oztopoak ezabatzeko asmoz, oztopo horiek izanik gazteei kirola egitea eragozten dietenak. StreetGames programa elkarlanean ari da
udalekin, tokiko kirol agintariekin, gazte elkarteekin eta ikastetxeekin, hain formalak ez diren
baina parte hartzaileagoak diren kirol jarduerak egurats zabalean antolatzeko komunitatean bertan eta parte hartzaileei inongo kosturik sorrarazi gabe. Programari buruz egin diren ebaluazioak
oso onak izan dira, eta agerian jartzen dute aurrerapen handiak lortzen direla motibazioan, taldeka lan egiteko ahalmenean eta parte hartzaileen gizarte eta komunikazio trebezietan. Esperientzia hau zabalago garaturik dago jardunbide egokiari buruzko fitxan (75. orrialdea).

-

Stret Action (Belgika): Azken urteetan, Flandriako hiri nagusietan, eredu alternatibo bat hasi dira
bultzatzen kirolak antolatzeko, "auzo kirola" esaten zaio eta kirol eskaintza tradizionaleko formatuekin alderatuta diferentea da. Auzo kirolen formatu global bat ez dago; aitzitik, auzo kirolen
formatu aniztasuna benetan zabala da, eta neurri handi batean, formatu bat edo beste erabiltzea
kirol horien antolatzaileen eta koordinatzaileen helburuen esku eta helburu talde espezifikoaren
esku dago. Auzo kirolak bide ontzat jo ohi dira kirolarekiko interesa pizteko, eta kirol jarduera
formaletan parte hartzen ez duten taldeei zuzenduta daude. Ekimen hauek kirol instalazio arruntetan antolatzen dira, maiz askotan era guztietako instalazioetan gauzatzen badira ere: egurats
zabaleko lekuetan (parke publikoetan eta plazetan), barruko lokaletan (adibidez, berritutako biltegietan), aparkalekuetan, e.a. Ekimen hauetako gehienen kasuan, udal erakundeak elkarlanean
aritu ohi dira kirol sektoreko eta sektoretik kanpoko beste egituraketa batzuekin.

Lebreton, F. et al. Deportes informales para conquistar los espacios urbanos. El caso de París. Gazeta de antropología, 2012,
28 Zk., 1, 13 or.
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e) Entitateen eta erakundeen arteko lankidetza
Europa mailako esperientziarik arrakastatsuenek erakusten dutenez, koalizioak, lankidetzak eta babesak funtsezkoak dira neurriaren arrakastarako eta martxan jarri nahi den ideia ezagutzera emateko.
Lankidetza hau nahitaezkoa da esku hartzean inplikaturik egon daitezkeen erakunde publikoen eta
lurraldeko sektoreen –eskola, gizarte taldeak, kultur zentroak, elkarteak, e.a.– artean gauzatzea.
Lankidetza-sare bat eratzeko orduan, enpresen zeregina garrantzi handikoa da. Balibrea-k eta beste
batzuek66 adierazten dutenez, esku hartze hau Espainian orain arte oso mugatua izan da, kirol ikuskizun puntual eta iraulpen laburreko batzuetara mugatu direlarik, batez ere. Lurraldearekin oso lotuta
dauden enpresa txiki batzuek laguntza eman dute ekimen txiki puntual batzuk babestuz; baina enpresa handirik gehienen kasuan, haien inplikazioa txikiagoa izan da.
Ekimen zehatz modura, Jump2iten esperientzia azpimarra daiteke. Scottish Sports Future irabazi-asmorik gabeko elkarteak, hezkuntza-zentroekin, kirolari profesionalekin, tokiak tokiko kirol klubekin
eta tokiko kirol agintariekin elkarlanean, programa hau eskaintzen die gizarte egoera ahulean dauden
eskualdeetan bizi diren 10 eta 12 urte bitarteko haurrei. Bizimodu osasuntsuak sustatzera eta arrisku
jokabideak prebenitzera orientatuta, programa honek hitzaldiak antolatzen ditu kirolari profesionalekin, zeinek eredu gisa balio dieten adin txikikoei; saskibaloi txapelketa bat ere antolatzen du eta tokiko
klubetan kirola egitea finantzatzen du. Orain arte egindako ebaluazioek67 agerian uzten dute, ezen,
bai adin txikikoak bai hezkuntza-zentroetako irakasleak baikor agertzen direla programa honen emaitzen aurrean.

f) Egituraketa parte hartzailea
Kirol jarduera hauek antolatzen dituen erakundeak hartzaileen parte hartzea daukanean, esku hartze
hauek normalean emaitza onak ematen dituzte. Garrantzi handikoa da haien interesak ezagutzea, nahi
dutena errespetatzea eta parte hartzera haiek bultzatzea, esku hartzearen fase guztietan –plangintzan, inplementazioan, ebaluazioan– boluntario gisa parte har dezaten aukerak sortuz.
StreetGames programa aipatuaren ebaluazioek garrantzi handia ematen diote alde behartsuetako gazteak programaren jardueretan boluntario gisa parte hartzeari, norberaren identitatea eta norberaren
irudia sendotzea lortzen baita parekoen, familiaren eta gertuko pertsona helduen irudiaren balioa handituta.

66

67

Balibrea, K., Santos, A., Deporte en los barrios: ¿integración o control social?. Valencia, Editorial Universitat Politècnica de
València, 2010, 216 or.
Inquiry Report. Evidence from Scottish Sports Futures. Glasgow, Scottish Sports Futures, 2014, 20 or.
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Gomendioak

Kirolaren ahalmenarekiko konfiantza orokorki handitu bada ere, egile ugarik esaten dute mota horretako esku hartzeen emaitzak neurtzea eta horien jarraipena egitea zaila dela. Hala ere, gaur egun
dauden ebaluazioak bat datoz: gizarte egoera ahulean bizi diren gazteei zuzendutako programak eta
jarduerak diseinatzeko orduan, jarraibide garrantzitsu batzuk hartu behar dira kontuan.
 Gertuko kudeaketa baten bidez, eta lehen mailako esku hartzeaz baliaturik, erakundeen arteko harremanak sortzea. Faktore honek baliabideak ugaritzea eta helburuei zein emaitzei konplexutasun handiagoa ematea ahalbidetzen du. Parte hartzaileekin lotura estua duten auzo elkarteak, eskolak, elkarteak, osasun etxeak eta kultur etxeak elkarrekin harremanetan jartzea
eta, aldi bereran, arazo mota askori helduko dioten jarduketak ahalbidetzea.
 Ongi trebatutako eta prestatutako langileak bilatzea. Beharrezkoa da mota honetako ekimenek izan ohi duten zama esperimental handia eta boluntarismo nabarmena ekiditea, baita baliabide tekniko gutxirekin ekimenak gauzatzen dituen langileriaren boluntarismoa ere. Garrantzitsua da hasieratik bertatik prestakuntza egokia duten lan talde bat izatea eta, diziplina anitzekoa bada, hainbat hobe. Prestakuntza eta esperientzia dauzkaten langileak –soldatapekoak
zein boluntarioak izan– erabiltzen diren programak eraginkorragoak direla frogaturik dago. Le
Breton-en (2003) gomendioari jarraituz, kirol animatzaileek eta begiraleek zein gizatalderekin
lan egiten ari diren argi eta garbi edukitzea ezin garrantzitsuagoa da programaren arrakasta
ziurtatzeko. Langileriaren zeregina funtsezkoa da: adin txikikoak, kirol bat praktikatzeko orduan, epaituak ez baizik eta onartuak sentitu daitezen.
 Boluntariotza indartzea. Aurreko puntuan aditzera eman den profesionalizazioarekin kontraesanetan erori gabe, esperientzietako askok oso baliabide gutxi izaten dituzte, eta gauzak horrela, ahalegin boluntarioaren balioa funtsezkoa izan daiteke ekimen txikiagoen kasuan.
 Plangintzak eta helburuak bistatik ez galtzea. Finkatu diren helburuak egokiak badira eta horiek
lortzeko bidea ondo planifikatu bada, esperientziak arrakasta izateko aukerak handitu egingo
dira. Beharrezkoa da ekimena zein publiko motari zuzentzen zaion jakitea; kirola eta lekuak
ondo aukeratzea; jarduera-saioak ondo antolatzea; ebaluazioak egiteko mekanismoak sistematizatzea; e.a.
 Jarraipena. Faktore hau ezinbestekoa da eboluzioa ikusteko, emaitzak baloratzeko, ikasteko
eta aldaketak egiteko. Ekintza puntual batek ekimen bat martxan jartzen baino ezin du lagundu;
hura sendotzen, berriz, ez du lagunduko. Jarraipena ziurtatuko duten ekintza-plan zabalen barruan esku hartzeak sartzea beharrezkoa da horretarako.
 Egileak mobilizatu eta baliabideak bilatu. Beti ez da posible diruz ondo lagundutako programa
bat izatea; hori posible ez denean, jakin beharra dago kanpoko diru funtsak aurkitzen, ekimena
ezagutzera ematen, hari buruz ondo informatzen eta berrikuntza lantzen.
 Esperientziaren izaera mistoa, ez soilik generoaren alorrean, baina baita etniaren alorrean ere
–talde ezberdinak nahastuz– eta gizarte mailen alorrean ere –gazterik behartsuenak pilatuko
diren ghettoak ekiditearren–.
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5.5. Jardunbide egokiak
5.5.1. StreetGames (Erresuma Batua)
Izena

Kale jolasak

Jatorrizko izena

StreetGames

Gizatalde hartzailea

Gizarte bazterketa egoeran dauden haurrak eta gazteak

Irismen geografikoa

• Nazionala
• Lokala

Eremu geografikoa

• Erresuma Batua

Iraupena

2007-

Testuingurua

Egoera ahuleko eskualdeetan txirotasunak eta txirotasuna pilatzeak hezkuntza
oztopatzen dutela ez dago dudarik. Txirotasun egoera honek tokiko ingurunean
eraginik baduela frogatu dute ikerketa ugarik. Delinkuentzia-tasa handiagoarekin,
emaitza akademiko okerragoekin, osasun arazoekin eta, oro har, osasun baldintza
okerragoekin estu loturik dago. Auzorik behartsuenetan bizi diren biztanleek auzorik aberatsenetan bizi direnek baino lau bider handiagoko arriskua dute gizarte
eta ingurumen arazoak jasateko. Auzo behartsuetan langabezia-tasa altua da, soldata eta lan baldintzak okerragoak izaten dira, eta aukerak, oro har, mugatuagoak. Egoera honek eragina du familietan –bereziki guraso bakarrekoetan–, familia-haustura bat jasan duten gazteengan, eta gutxiengo etnikoetan. Haur txirotasuna auzo behartsu hauetan biltzen da.
Hainbat ikerketak erakutsi dutenez, txirotasun egoera honek kaleko jarduerak mugatu egiten ditu, eta gazteak toki instalazioetan eta klubetan sartzea zaildu egiten
du; beraz, egoera hau estu loturik dago osasun okerragoarekin, gorputz jarduerarik ezarekin eta gainpisu arazoekin. Haurrek eta gazteek kirol jardueretan parte
hartzearen gainean ere eragina du txirotasunak.
Gauzak horrela, 2005ean, auzo kirol proiektuak antolatzen dituzten dozena erdi
arduradun bildu ziren, desabantailan dauden gazteei kirol jarduera errazteko asmoz, eta, gazte horien bizitzak aldatzeko kirolak daukan ahalmena indartzeko, gizarte egoera ahulean bizi diren komunitateetan. StreetGames entitatea bilkura
hartatik sortu zen. Bi urte geroago, erakundeak Sport England Lottery-ren finantzaketa lortu zuen eta programa azkenik 2007an jarri zen martxan ofizialki.

Helburuak

StreetGames-k auzo kirol ekipamenduak garatzen ditu kirola informalki praktikatzeko, kirol eta toki instalazioen defizita konpentsatzeko eta kaleko kirola egiteko
espazio libre eta segururik eza emendatzeko. StreetGames-ek kaleko kirol informala honela definitzen du: "une egokian, leku egokian, prezio egokian eta modu
egokian" garatzen den kirola da." Kirol informalak "kirola aldatzea, bizitzak aldatzea eta komunitateak aldatzea" du helburu, auzo behartsuetan bizi diren gazteei
aukera berriak eskaintzen dizkieten astialdi jarduerak garatuz eta gazte horien gizarteratzea ahalbidetuz.
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2018ko otsaila

Udalekin elkarlanean, zeinek programaren esku jartzen baitituzte udal instalazioak, StreetGames-eko lan taldeak –boluntarioez osatua gehienbat– Erresuma Batuko eskualderik behartsuenetan garatzen ditu bere esku hartzeak. Programak diseinaturik daude arrisku faktoreak murrizteko, eta babes faktoreak sustatzen dituzte gizarte desabantailan dauden gazteak gizarteratzeko.
Arrisku faktorea
Egoera ahuleko auzoak
Komunitate desantolatuak eta bertan
behera utziak
Komunitatearekiko
loturarik eza

Jarrera antisozialak
eta gazte delinkuentzia

Babes faktorea
Ikasleekiko loturak
eta jokabide eredu
positibo bat errepresentatzen duten
beste pertsona
heldu eta pareko batzuekiko loturak.
Parte hartzeko, gizarte trebeziak garatzeko eta ekimenak aintzatesteko
aukerak
Erresilientzia

Euren buruarekiko
konfiantza

StreetGames
StreetGames-en proiektuak egoera ahuleneko aldeetan
lokalizatzen dira.
Saioetan jarduera positiboak eta ondo antolatuak eskaintzen dira eta jarduera egituratuen, arau garbien,
helburu komunen eta eredu positiboen bitartez errespetua sustatzen laguntzen dute.
Parte hartzaileek hainbat jardueratan hartzen dute
parte, talde txikietan eta euren komunitateko beste
kide batzuekin, adibidez, lehiaketa batean talde berekoak izateko.
Saioek kirolaren balio sozialak helarazten dituzte. Babes
laguntzaileek eta boluntarioek argi uzten dute delinkuentzia kaltegarria dela eta jarrera arrazistak, xenofoboak, sexistak, e.a. onartezinak direla.
StreetGames
Jarduerak gauzatzen diren egoera ahuleko komunitateetatik datozen babes langileen eta boluntarioen arteko
harreman positiboak sustatzen ditu programa honek
eta jarraitu beharreko jokabide eredu bat finkatzen du.

Saioek, komunitatean, jarduera positiboetan inplikatzeko aukera ematen diete parte hartzaileei. Jarrera positiboak, hobekuntzak eta lorpenak laudorioekin eta
pizgarriekin saritzen dira.
Kirolaren bidez, gazteek ikasten dute batzuetan irabazten dela eta beste batzuetan galtzen dela. Boluntarioen
eta babes langileen laguntzarekin, parte hartzaileek
egoera hauen aurrean positiboki erantzuten ikas dezakete.
StreetGames-ek boluntario prestakuntza jasotzeko aukera eskaintzen die gazteei, itxaropen eta profil berriak
lortzeko bidea erraztuz.

StreetGames-ek kaleko kirol jarduerak praktikatzeko instalazio sare bat kudeatzen du, non 600 erakundek baino gehiagok hartzen baitute parte. StreetGamesek ez du sare hau kontrolatzen, berau osatzen duten entitateak burujabeak dira
eta euren komunitateko gazteen premien arabera antolatzen dira.
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Eragile inplikatuak

• Programa finkatzen den udalerrietako udalak
• Irabazi-asmorik gabeko entitateak
• Tokiko kirol elkarteak

Egoera

Proiektua martxan dago

Ebaluazioa

StreetGames-ek aurrera daramatzan ekintzak etengabe monitorizatu eta ebaluatzen ditu. Ekintzen ebaluazioak oso positiboak dira, bai gazte boluntarioentzat
bai egoera ahuleko auzoetan bizi diren gazteentzat.
2015ean egindako programaren ebaluazio nazionalean68, ondokoa jarri zen agerian:
• StreetGames-en saioak helburu jendartera iristen dira: egoera ahuleko aldeetan bizi diren gazteengana alegia.
• Programa hau gabe, egoera ahuleko auzoetan bizi diren auzoetan kirol jarduerarik praktikatzen ez duten gazteen kopurua handiagoa izango litzateke.
Gazte hauetako batzuentzat, proiektu hau kirol bat kalean praktikatzeko aukera bakarra da, eskolatik edo ikastetxetik kanpo.
• StreetGames gazteen artean baldin badabil, ohiko kirol eskaintzaz bestelako
zerbait eskaintzen duelako da.
• Programaren jardueretan parte hartze tasa, beste jarduera antolatu batzuetan baino handiagoa da.
• Ekimen honek parte hartzaile berriak erakartzea eta gaur egungo parte hartzaileei eustea lortzen du

Aintzatespenak

Proiektuak hainbat erakunderen sari eta aipamen ugari jaso ditu. Aintzatespen
hauek guztiak entitatearen web orrian ikus daitezke:
http://www.streetgames.org/about-us/awards

Esperientziaren tamaina

2016an, StreetGames-ek baditu 680 toki proiektu baino gehiago Erresuma Batuko
eta Irlandako egoera ahuleko auzoetan69. Programak badu nazio eta lurralde mailako 150 entitateren lankidetza.

Informazio gehiago

• StreetGames-en web gunea: http://www.streetgames.org/
• StreetGames programaren finkatze-maila Ingalaterrako eta Galeseko egoera
ahuleko bost barrutitan: http://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/509368

68
69

Changing Sport, Changing Communities and Changing Lives: StreetGames National Evaluation, StreetGames, 2015, 70 or.
Proiektuaren web orritik ateratako datuak, 2017/07/10era arte http://www.streetgames.org/about-us/about-streetgames
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5.5.2. Active Play (Eskozia, Erresuma Batua)

Izena

Jolas Aktiboa - Jolasera joan

Jatorrizko izena

Active Play – Go2Play

Gizatalde hartzailea

Gizarte bazterketa egoeran dauden haurrak

Irismen geografikoa

• Eskualdea
• Lokala

Eremu geografikoa

Eskozia

Iraupena

2012-

Testuingurua

Eskoziako haurren gorputz jarduera tasa baxuak eragin larria du haien osasunean
eta ongizatean eta ondorioak ekar diezazkieke bizitza osorako. Egoera hau dela
eta, Inspiring Scotland irabazi-asmorik gabeko erakundeak Active Play programa
jarri zuen martxan 2009an, zeinaren helburu nagusia baita eskoletan eta komunitateetan jolasak sustatzea, eta horrela, haurren garapen psikiko eta fisikoa garatzen
lagundu.
Eskoziako haurren artean jolasa eta jarduera fisikoa sustatzeko programa orokor
honen barruan, Go2Play proiektua dago sartuta, zeinak, 2012az geroztik, doako jolas jarduera seguruak eta irisgarriak garatze eta hedatzearen alde egiten baitu Eskoziako egoera ahuleko eremuetan bizi diren haurren artean.

Helburuak

Haurren artean jarduera fisikoa sustatzeko, programa honek jolasa hartzen du ardatz, haurren garapen fisiko eta psikikoa garatze aldera.
Horrez gain, jolas jardueretan esku hartzen duten langileak eta ikastetxeak ere
hartzen ditu kontuan, jarduera fisikoaren onurei buruz dituzten ezaupideak zabalduz, eta, haurren eguneroko bizitzan gorputz jarduera mailak areagotzeko haien
trebeziak landuz.

Deskribapena

Go2Play programak izaera lokala du eta jolas ekimenekin lotura duten irabazi-asmorik gabeko elkarteen bitartez eramaten da aurrera –adibidez, Jeely Piece Club,
Parent Action for Safe Play, Enterprise Childcare–. Elkarte hauek lehen hezkuntzako
ikastetxeetan, haurtzaindegietan eta udal zentroetan –landa eremuen kasuan–
hartzen dute esku, Eskoziako egoera ahuleko aldeetan.
Proiektua martxan jartzeaz arduratzen den langileriak prestakuntza jasotzen du
Inspiring Scotland-en aldetik, proiektu guztiek programaren irizpide eta estandar
guztiak betetzen dituztela ziurtatzeko. Langile hauek jolasean oinarrituriko jarduera-saioak ematen dituzte –astean ordu bat edo bi–. Jolas saioak egurats zabalean
egiten dira eta jarduera gidatuak nahiz jarduera libreak izan daitezke.

Eragile inplikatuak

• Udalak
• Irabazi-asmorik gabeko elkarteak
• Ikastetxeak

Egoera

Proiektua martxan dago
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Ebaluazioa

Ebaluazioek70, 71 bai erakundeak berak eginikoek (Inspiring Scotland-ek berak eginikoek) bai kanpoko erakundeek eginikoek, zera ondorioztatzen dute:
 programa honek sedentarismoa gutxitzen du,
 programaren ondorioz, haurrek eskola-egun batean jarduera fisikoari eskainitako denbora 40 minutuan handitzen dute,
 programan parte hartzen duten haurrik gehienak gehiago jolasten dira beren
astialdietan,
 programa jarraitu duten haurrek mugimenaren gaitasunak hobetu dituzte,
 programak lagundu egiten du hezkuntza-langileak eta gurasoak jarduera fisikoaren onurez kontzienteagoak izaten eta haurren artean hura gehiago sustatzeko konprometitzen.

Aintzatespenak

Inspiring Scotland-ek ondoko aintzatespenak jaso ditu bere lanagatik:
• EXCEPTIONAL EMPLOYEE AWARD 2016:
https://www.inspiringscotland.org.uk/news/1419-charity-wins-exceptionalemployee-award-2016/
•Family Friendly Third Sector Employer Award:
https://www.inspiringscotland.org.uk/news/inspiring-scotland-named-familyfriendly-employer/

Esperientziaren tamaina

2017ko uztailera arte, programaren dimentsioak zehaztasun hauetan laburbiltzen
dira:
 30.000 haur baino gehiago hasi dira jolas jarduera libre eta irisgarriak egiten,
 jolas libreko jarduera orduak guztira 45.000 izan dira,
 lehen hezkuntzako 118 ikastetxek izena eman dute programan,
 Programa hau komunitateetan martxan jartzeko, irabazi-asmorik gabeko 16
elkartek jasotzen dute babesa.

Informazio gehiago

Inspiring Scotland elkartearen web gunea: https://www.inspiringscotland.org.uk/
Proiektuaren web orria:
https://www.inspiringscotland.org.uk/what-we-do/thematic-funds/go2play/

Oharrak

Goplay programa, ahalik eta parte hartzaile gehienengana iritsi nahian, etengabe
zabalduz eta proiektu berriak sortuz doa. 2015ean, Edinburgoko udalarekin eta hirugarren sektoreko tokiko elkarteekin elkarlanean, Inspiring scotland-ek Edinburgh play rangers proiektua jarri zuen martxan, zeinak eskaintzen baititu egurats
zabaleko jolas saioak parkeetan, kaleetan eta komunitatearen espazio irekietan.
2015-2015 ikasturtean zehar, 5.539 haurrek hartu zuten parte proiektu honetan.

70

71

Johnstone, Avril and Hughes, Adrienne R. and Janssen, Xanne and Reilly, John J. (2017) Pragmatic evaluation of the Go2Play
Active Play intervention on physical activity and fundamental movement skills in children. Preventive Medicine Reports, 7.
58-63 orr. ISSN 2211-3355
Active Play. Engaging children in physical activity through play. Evaluation Report. Inspiring Scotland, 2016, 48 or.
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5.6. Dokumentuzko fitxak eta bibliografia
Dokumentuzko fitxak
Titulua

Moving the goal posts. Poverty and access to sport for young people

Gizataldeak

Gizarte bazterketa. Gazteria.

Eremu geografikoa

Erresuma Batua

Laburpena

London School of Economics and Political Science (LSE) eta Centre for Analysis
of Social Exclusion (CASE) erakunde britainiarrek egindako txosten hau, Erresuma Batuko gizarte egoera ahuleko auzoetan gazteriak bizi duen pobrezia
egoeran sakontzeko eta gazte horiek kirolean duten parte hartzeari horrek
nola eragiten dion aztertzeko sortu zen. Ikerketa kualitatibo honek ondoko
galderei erantzun nahi die:
 Auzoei dagokienez, zein da txirotasun maila eta nola eragiten dien gazteei egoera honek?
 Nola eragiten dion egoera ekonomikoak gazteen kirola jarduerari?
 Gizatalde honi eragozten dioten oztopoak ezabatzeko zeintzuk dira
ekimenik arrakastatsuenak?
Horretarako, Ingalaterrako eta Galeseko gizarte egoera ahuleko auzoetan
bizi ziren 14 eta 25 urte arteko 65 gazte eta 41 aita-ama elkarrizketatu zituzten egileek, eta haien auzoei buruz, haien familia-bizitzari buruz eta itxaropenei buruz galdetu zieten, eta astialdietan zer gustatzen zitzaien egitea eta
kirolarekiko nolako jarrerak zituzten. Elkarrizketa hauek osatzeko, komunitateko zenbait eragile ere elkarrizketatu zituzten (irakasleak, gizarte hezitzaileak, begiraleak, e.a.)

Ondorioak

Azterketak zera ondorioztatzen du:
 txirotasunak eragin zuzena du kirol jardueraren gainean,
 gazteei egurats zabaleko kirola eta jarduerak gustatzen zaizkie, baina kirol
informalak nahiago dituzte,
 kirol klubetan doan ematen diren eskolak garrantzitsuak dira, baina gurasoei segurtasunak eta gainbegiratzerik ezak ematen die kezka.
 beldurrak eragotzi egiten die auzoetako parkeak eta kirol instalazioak erabiltzea,
 eskola uzteak galarazi egiten du gazteek komunitateko kirol eta gizarte
jardueretan parte hartzea,
 kirol jarduerak praktikatzeko oztopo nagusia kostua da,
 komunitateko pertenentzia-sentimendua garrantzitsua da,
 jardueretan parte hartzea areagotzeko instalazioak hurbil egotea funtsezkoa da.
Egileek, besteak beste, zera gomendatzen dute: jarduera informalak antolatzea, auzoko espazio publikoen gainbegirapena areagotzea eta gazteak
prestatzea (aurrerago beraiek ere boluntario gisa parte har dezaten kirol jardueretan).

Erreferentzia

Edwards, G., et al., Moving the goal posts. Poverty and access to sport for
young people. Seriea: CASE Report n. 95, Londres, Centre for Analysis of Social Exclusion, 2015, 119 or.
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Titulua

Fit for life. Using sports as an educational tool for the inclusion of young
people with fewer opportunities

Gizataldeak

Gizarte bazterketa. Gazteria.

Eremu geografikoa

Europa

Laburpena

Europar Batasunaren Youth in Action programaren lehentasunezko arloetan
espezializaturik dauden zortzi zentroz osatutako sare bat osatzen du Salto
Youth ekimenak; zentro horietan gazteen prestakuntza eta ikaskuntza,
gazte enplegua eta gazte erakundeak eta Gazteria Bulego Nazionalak babesteko egiten dute lan. Zentro hauetako bat Bruselan dago, 2000. urtean sortu
zen, bazterketa egoeran edo bazterketa arriskuan dauden pertsona gazteen
parte hartzea aipatu programetan sustatzeko. Salto Youth Inclusion RC zentroak egiten dituen lanetako batzuk, besteak beste, gidaliburu honen prestaketa da, zeinak helburu baitu kirola erabiltzea gizarte desabantailan dauden gazteak gizarteratzeko tresna gisa. Gidaliburuak, beraz, hainbat jarraibide eskaini nahi ditu, European Youth in Action programan sartzeko orduan
gizatalde honek topatzen dituen oztopoak (interesik eza, aukerarik eza, irisgarritasunik eza, eta benetako premiei buruzko ezagutzarik eza) jorratzeko
eta, aldi berean, kirol jardueren bitartez haurtzaro eta gazteriaren esku hartze
sozialari buruzko hainbat argibide ere ematen ditu.

Erreferentzia

Geudens, T., (coord.), Schroeder, K., Fit for life. Using sports as an educational tool for the inclusion of young people with fewer opportunities. Bruselas, Salto-Youth Inclusion Resource Centre, 2011, 76 or.
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6. BIZITEGI BAZTERKETA EGOERAN DAUDEN PERTSONAK
6.1. Etxerik gabeko pertsonen kirol jarduera
Etxegabeko pertsonek, gizarte zientzien aldetik arretarik gutxien jaso duten gizatalde baztertuetako
bat osatzen dute. Ikerketek, neurri handi batean, gizatalde honen premiarik oinarrizkoenak identifikatzea izan dute helmuga, jarraian horiek nola konpondu ikertu ahal izateko. Beraz, kirol jarduera edo
gorpuz jarduera orain dela gutxi arte agenda zientifikotik kanpo egon da, diru sarrera baxuko biztanleentzat jarduera eskuraezintzat jotzen baitzen (Vermeersch eta Vandenbroucke, 2014), kirol jardueraren onurak gutxietsiz eta kirolak giza eskubide bezala daukan gero eta aintzatespen handiagoa aintzat hartu gabe72. Eremu akademikotik kanpo ere nahiko jarduera ikusezina izan da, eta kirolari inguratzen zaion iruditegia sozialarekin bat egitea gaitza zen.
Azken urteetan, berriz, gai honen inguruan ekoizpen zientifiko hasi berri bat sortzen hasi dela ohartu
gara. Joera honek badirudi, ezen, zenbait herrialdetan etxerik gabeko pertsonei zuzendutako kirol
programak garatu eta instituzionalizatzeko orduan erdiesten ari den mailarekin lotuta dagoela, edota
World Homeless Cup-ek eta gisa horretako ekimenek pizten duten profil mediatiko handiarekin lotuta
dagoela.
Etxegabeen artean kirola sustatzen duten programen gaineko ikuspegi panoramiko bat eskaintzen
duten jarduera egokien pilaketak lokalizatzea ezinezkoa izan bada ere, azaldu diren dokumentuek eta
erreferentziek (askotan, proiektuen beraien egoitza elektronikoak eta prentsa-albisteak) zenbait
eredu eta zenbait arrakasta-faktore identifikatzeko aukera ematen digute.

6.2. Etxerik gabeko pertsonek kirola egiteko dauzkaten oztopoak
Txosten honek oinarri duen berrikuspen bibliografikoari esker, etxegabeek kirola edo jarduera fisiko
formala egiteko orduan topatu ohi dituzten oztopoak aztertzen dituzten ikerketa gutxi batzuk identifikatu ahal izan dira (Curran, K. et al., 2016; Danneau, 2014; Groundswell UK, 2011; ODS Consulting,
2014). Oztopo hauek hiru multzotan sailka daitezke: pertsonalak, ekonomikoak eta sozialak (edo inguruneari dagozkionak).
Espero izatekoa zenez, oztopo ekonomikoak berrikusi diren ikerketa guztietan azaltzen dira. Kuota
bat ordaintzea eskatzen den kirol jardueretan parte hartzeko aukera mugatu egiten du diru sarrera
eskasak izateak; baina doakoak diren beste kirol jarduera batzuez gozatzeko oztopo ere izan daiteke,

72

Gai honi buruz, ikus Castilla (2015).
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kirol jarduerarekin loturik dauden gastuei –adibidez, ekipamendu edo garraio gastuei– aurre egin ezin
izateagatik.
Oztopo pertsonalen artean motibaziorik eza eta bizitza kaotikoa aipatzen dira, zeina oso ohikoa izaten baita gizatalde honetako kideen artean. Osasun txarra izatea edo sasoi txarrean egotea, zeren hau
ere nahiko zabalduta baitago, bai eta ohiturarik eza ere, zailtasuntzat jo daitezke kirol jarduerarako,
faktore horiek aipatzen dituzten ikerketetan esplizituki halakotzat jotzen ez badira ere.
Azkenik, arlo sozialari edo inguruneari lotutako oztopo sorta zabal bat detektatu da, zeina hiru multzotan sailkatu beharko litzatekeen –instalazioez, jarduera-eskaintzaz edo jardueren eguneroko kudeaketaz ari garen.
Instalazioei dagokienez, kirol guneak urrun egoteak gorputz jarduerak praktikatzeko orduan ondorio
eragozlea daukala egiaztatu ahal izan da, eta etxegabeko pertsonen kasuan ondorio hau oso lotuta
dago garraio gastuak ordaintzeko zailtasunarekin.
Ikerketetan identifikatu diren oztopoetako beste bat jarduera-eskaintza ezegokia da: programazioa
monotonoa bada edo etxegabeen gustuetara, premietara eta gaitasunetara egokituta ez badago, ez
da oso erakargarria gertatuko, zentzuzkoa denez. Etxerik gabeko emakumeei zuzendutako jarduera
erakargarriak antolatzeko orduan, beste oztopo gehigarri bat gehitu behar da: 'masa kritikorik' eza
(Groundswell UK, 2011: 10), etxegabeen fenomenoa nagusiki gizonen artean gertatzen delako73. Bestalde, programazioak diseinatzeko orduan, jardueren izaera lehiakorrak betetzen duen zeregin anbibalentea ere aipatzekoa da: etxegabekoek ohiko lehiaketetan "mundu guztiak bezala" parte hartzea
eskatzen badute ere (Danneau: 2014, 137), sasoi onean ez dauden edo gaitasun eskasak dituzten kirolari edo kirol taldeentzat kirol lehiaketen emaitzak etsigarriak izaten direla egiaztaturik dago, "galtzen
amaitzen baitute beti" (Groundswell UK, 2011: 9; eta ildo beretik, Magee eta Jeanes, 2011).

73

Horrez gain, kontuan hartu behar da, ezen, etxerik gabeko emakume gehienen egoera ikusezinagoa izan ohi dela gizartearentzat, eta gizonek baino gutxiagotan jo ohi dutela laguntza-zerbitzuetara. Emakumeen bizitegi bazterkeriaren ezaugarriei buruz,
ikus SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa (2016: 16-23)
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Jardueren eguneroko kudeaketari dagokionez, literaturak ondoko oztopoak azaltzen ditu etxerik gabekoen kirol jarduera eragozten dutenen artean (Groundswell UK, 2011: 10):



Saioen atzerapena, puntualki etortzen direnei denbora galarazten baitie eta desmotibatu egiten ditu.
Etxerik gabekoei arreta egiten dieten entitateen (gizarte zerbitzuen, drogamendekotasunak
tratatzeko elkarteen eta zerbitzu judizialen) malgutasunik eza haien hitzorduak finkatzeko
orduan, zeinak kirol jardueren ordutegiekin bateraezinak izan litezkeen.

6.3. Etxerik gabeko pertsonen artean kirola sustatzeko programa bereziak
Etxerik gabekoen artean kirola sustatzeko hiru programa mota identifikatu ahal izan dira: futbolaren
inguruko programak, kirol anitzeko programak eta kirol ikuskizun handiak. Hiru kasuetan, kirol jarduera sustatzea ez ezik, pertsona hauek gizartean eta lan munduan sartzea ere bilatzen dela azpimarratu
behar da, helburu hau izanik ekimenik gehienetan nagusitzen dena, antza.
Jarraian aztertuko ditugun ekimen ildo nagusi hauez gain, esan beharra dago, ezen, etxerik gabeko
pertsonetako batzuek oinarrizko errenta programetatik hainbat onura ateratzen dituztela, horien
prestazioak aplikagarriak baitira kirolaren praktikan, besteak beste, instalazio publikoetan kuotak ezabatzea edo beheratzea, edo garraio kolektiboan deskontuak edo doako txartelak ematea.
a) Futbolari buruzko programak
Futbolaren inguruan prestatzen diren programak, ugarienak ez badira, hobekien dokumentatuak direla ematen du, bereziki Erresuma Batuan74, mota honetako ekimenak Irlandan75, Danimarkan76 edo
Australian77 ere topatu badira ere. Batez ere futbol taldeen osaera eta entrenamendua jasotzen dituzte –hainbat modalitatetan (futbol 11, futbitoa, areto futbola)–, etxerik gabekoentzat (edo gizartetik
baztertuentzat) bereziki diseinatuak, liga gisa antolatzen diren ohiko lehiaketa-kopuru handia azpimarratzekoa izanik; beraz, programa hauek bai olgetako kirola bai lehiazko kirola hartzen dituzte barne.
Badaude talde eta liga maskulinoak (ugarienak) eta femeninoak78. Parte hartzeko arauak nahiko malguak izan ohi dira, joko garbia zorrotz errespetatzera eta laguntasunera mugatuak askotan79.
Orokorrean, jarduerak doakoak dira, eta kasu askotan ekipamendua, garraioa, otamenak eta freskagarriak ere eskaintzen dira, baita entrenatzaileak ere. Etxerik gabeko pertsonetan espezializaturik dauden hirugarren sektoreko entitateak izaten dira jarduera horien antolatzaileak, sarri askotan elkarlanean aritzen baitira kudeaketa eta gainbegiratze lanetan (batez ere, ligak direnean). Kanpoko finan-

74

Liverpool Homeless FC-ren kasuan geroago aztertuko da zehaztasun handiagoz.
Irish Homeless Street Leagues.
76 Ombolsd.
77
Community Street Soccer Program.
78 Talde eta jarduera mistoak ere badaudela egiaztatu da, baina badirudi bakanagoak direla.
79
Pensatzekoa da, hala ere, ohiko lehiaketetan parte hartzen duten taldeetan formaltasun eta konpromiso maila handiagoak
egongo direla edo eskatuko direla.
75
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tzaketa (osoa edo partziala) omen da ohikoena, dela erakunde publikoen bitartez dela enpresa pribatuen bitartez dela etxerik gabeko pertsonen arloa lantzen ez duten hirugarren sektoreko beste entitate batzuen bitartez.
b) Kirol anitzeko programak
Etxerik gabekoen kirol praktika bultzatzera orientaturik dauden programen bigarren kategoria kirol
anitzeko programek osatzen dute. Kasu oso bakanak dokumentatu ahal izan dira80 –beharbada, haien
tamaina eta aurrekontu apalengatik–, baina ziur aski nahiko zabalduta daude. Era askotako jarduerak
eskaintzen direnez, haien eskaintza erakargarriagoa gerta daiteke publiko zabalago batentzat81, eta
haien abantaila nagusia horretan datza.
c)

Kirol ikuskizun handiak

Programa hauetako azken multzoa kirol ikuskizun handiena izango litzateke, World Homeless Cup izanik ezagunena. Etxerik gabekoen munduko futbol txapelketa hau 2003az geroztik antolatzen da eta
kirola sustatzeko gizatalde honi zuzentzen zaizkion programetan onenetako bat izan da, ez soilik erdietsi duen ospegatik –zeinak bizitegi bazterkeria bistaratzen lagundu duen–, baizik garrantzi handiagoko antzeko ekimenen pizgarri gisa ere balio izanagatik82.
Dena den, World Homeless Cup-ek ezin izan du argi eta garbi frogatu etxerik gabekoen bizi-baldintzetan hobekuntza nabarmenak lortu dituela. Txapelketaren lehen edizioko talde bati buruz egin zuten
lan etnografikoan, Magee-k eta Jeanes-ek (2011) hau erakutsi dute: jokalariek ikuskizun horretan parte
hartzeko aukera ilusioz hartzen bazuten ere, benetan motibatzen zituena atzerrira bidaiatzea zen, eta
ez kirola egiteko erraztasunak. Gainera, aurreko asteetan antzeman ziren autoestimuaren handitzea
eta autozaintzaren hobetzea txapelketa hasi bezain laster desagertu egin ziren eta parte hartzaileek
aurre egin behar izan zieten ikuskizuna inguratzen zuen presio sozial eta mediatikoari eta kirol emaitza
apalei ere. Labur esanda, ekimenak onura batzuk ekartzen zizkien etxerik gabekoei, baina oso bakanak
ziren eta epe ertainera ez zuen lortzen kirolaren jarduera sustatzea.
Azterketa honen arabera, arazoaren gakoa hau da: World Homelees Cup-ek batez ere ikuskizun handi
bat planteatzen du, non lehentasuna ematen zaion bizitegi bazterkeriaren arazoaz sentsibilizatzeko
helburuari, baina arazo hori jasaten duten pertsonak bigarren mailan utzita. Hori dela eta, Magee-k eta
Jeanes-ek helburua bera azpimarratzea proposatzen dute, eta horretarako, txapelketan parte ahal izateko beharrezkotzat jotzen dute esku hartze integralagoak planteatzea eta gizarte laguntza hobetzea,
etxerik gabekoak behar adina baliabidez eta aukeraz hornitu eta gizartean haien erabateko parte hartzea errazteko.

80

Liverpool Homeless FC y Gateway’s Good Health-Active Referral Scheme (aurrerago aztertuko da),
Erresuma Batuan; eta Un Ballon pour l'Insertion, Frantzian. Bitxia bada ere, lehena eta azkena futbolaren inguruan sortu ziren,
kirol honek jarraitzen baitu Liverpool Homeless FC taldearen jarduerarik gehienak pilatzen.
81 Esaterako, emakume asko futbolaz bestelako jardueretan erosoago sentituko direla pentsatzea zentzuzkoa da,
kirol hau denbora luzez kontzeptualizatu baita gizonezkoen kirol gisa.
82 The Homeless Games bezala, bi egun irauten duen kirol anitzeko ikuskizun bat da, zeina, 2010raz geroztik Liverpool-en antolatzen den, aldian-aldian.
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6.4. Ondorioak eta gomendioak
Etxerik gabekoen kirol jarduera gai ikusezina izan da eskuarki, eta gai honetan ikertu duten gizarte
lanak oso gutxi dira. Gizatalde homogeneoa ez bada ere, zenbait oztopo identifikatu ahal izan dira,
zeinek haietako askori galarazi egiten baitiete jarduera fisiko normala egitea:




Arlo pertsonalean osasun txarra, motibaziorik eza eta ohiturarik eza.
Arlo ekonomikoan diru sarrera eskasak, horiek gabe ezin baitira kirol kuotak, ekipamendua
eta garraioa ordaindu.
Gizarte edo ingurune arloan honako oztopoak lirateke arruntenak:
o kirol instalazioak, urrun daudenean.
o Jarduera-eskaintza desegokia, ordutegiengatik edo izaera lehiakorragatik (azken faktore hau zenbait ikerketatan onuragarria balitz bezala aurkezten bada ere).
o Antolaera-alderdiak: ez puntualtasuna, gizarteratze eta laneratzearekin edo osasun
tratamenduekin loturik dauden konpromisoak eta kirola bateratzeko arazoak. Etxerik gabeko emakumeen kasu zehatzean, kopuru aldetik gutxiago izatea eta haientzat
bereziki diseinaturiko kirol jarduerak sustatzeko ekimenik ez egotea jotzen da oztopo nagusitzat.

Etxerik gabekoen artean kirola eta gorputz jarduera sustatzeko hiru programa mota identifikatu ahal
izan dira: futbolaren inguruko programak, kirol anitzeko programak eta kirol ikuskizun handiak. Hiru
kasuetan, kirol jarduera sustatzea ez ezik, pertsona hauek gizartean eta lan munduan sartzea ere bilatzen dela azpimarratu behar da, helburu hau izanik ekimenik gehienetan nagusitzen dena, antza. Gizatalde honetan kirola sustatzea haien ongizate orokorra hobetzeaz aldi berean arduratu gabe, zitala
izateaz gain, epe luzera emaitzarik gabea ere izango litzateke.
Txosten honetan identifikatzen diren etxerik gabekoen artean kirola sustatzeko programak kontuan
harturik, eta programa hauek kudeatu edo aztertu dituztenen irakaspenak ikusita, ondoko estrategia
orokorrak gomendatu beharko lirateke:










Hartzaileei beraiei entzutea haien zailtasunak, premiak eta gustuak ezagutzeko eta horrela,
programak 'behetik gora' diseinatu ahal izateko.
Etxerik gabekoetan artean 'txikiak" diren taldeen premiak eta eskaerak (emakumeenak, kasu)
kontuan hartzea.
Doako kirol jardueren aldeko apustua egitea, ekipamendua haien esku jartzea eta garraioa
erraztea.
Gizonezkoen artean (kasu askotan) ospe sozial eta estimu handia duen kirol batean arreta
jartzea, adibidez, futbolean.
Kirolaren alderdi lehiakorrak (kasu askotan) azpimarratzea (txapelketak antolatuz), baina alderdi ludikoak ahaztu gabe.
Kirol esku hartzeak eta etxerik gabekoek gehien erabiltzen dituzten zerbitzu espezializatuak
(gizarteratze eta laneratze alorrekoak eta droga mendekotasun alorrekoak) elkar lotzea, horiek eskaintzen dituzten entitateak ekimenen diseinuan eta kudeaketan inplikatuz.
Jarduerak garatzeko orduan lagungarriak gerta daitezkeen boluntarioak erakartzeko eta
prestatzeko aukerak aztertzea.
Baldintza egokiak betetzen dituzten etxerik gabekoek herritar guztientzat oro har zabalik
dauden kirol jardueretan parte har dezaten, bideak aztertzea (doako kuotak instalazio publikoetan, instalazio pribatuak erabiltzeko diru laguntzak, hasierako laguntasuna).
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Beste herrialde batzuetan oso harrera ona izan duten futbol programak martxan jartzeko aukera zundatzea.
Era askotako jarduerak eskaintzea, jolas eta lehia-proposamenak barne, motibazioa duten eta
sasoi onean dauden pertsonentzat egokiak.

Programak kudeatzeari begira, gomendatzen da:










Ahalik eta antolaerarik profesionalena aukeratzea, esku hartze soziokulturalean edo kirol entrenamenduan prestatutako langileen bitartez.
Malgutasuna, informaltasuna eta josteta lehenestea beste kontsiderazio batzuen gainetik.
Kirol jardueraren onurak etxerik gabekoen artean zabaltzea.
Antolatzen diren jarduerak balizko erabiltzaileen artean ezagutzera ematea, baina baita herritar guztien artean ere, oro har, bizitegi bazterkeria agerian jartzeko.
Jardueren antolaeran arreta jartzea, atseginak eta entretenigarriak izan daitezen.
Akonpainamendu sozialeko eta gainbegiratze lan handia egitea.
Gizarte entitateen artean sareko lana bultzatzea –behar izanez gero, deribazio protokoloak
ezarriz.
Esku hartzeak babes litzaketen entitate pribatuekin edo hirugarren sektorekoekin itunak bilatzea.
Entitate edo jarduera ezberdinen artean ekipamendua partekatzeko bideak esploratzea.
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6.5. Jardunbide egokiak
6.5.1. Jardunbide egokia: Liverpool Homeless FC (Erresuma Batua)
Izena

Liverpool-eko Etxerik Gabekoen Futbol Taldea

Jatorrizko izena

Liverpool Homeless FC

Gizataldea
hartzailea

Etxerik gabekoak

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

 Merseyside-ko konterria
 Ingalaterra
 Erresuma Batua

Iraupena

2007-

Testuingurua

Azken urteetan, etxerik gabekoen artean kirol jarduera sustatzeko ekimenak ugaritu egin dira Errusma Batu osoan zehar.

Helburuak

Etxerik gabekoei zuzendutako kirol jarduerak antolatzea, bizimodu osasungarriagoa egin, sozialki erlazionatu eta haiek gizarteratu eta laneratzeko aukerak haien
esku jartzeko.

Deskribapena

Liverpool Homeless FC taldea 2007an sortu zen gizarte enpresa forma juridikoaren
pean (community interest company). Gaur egun, "gizarte bazterketa egoeran dauden" pertsonei zuzendutako sei programa ditu esku artean.
 Drop-in sessions: piloteo saioak (ez da aurretiaz izena eman behar, eta edozein
unetan sartzeko eta ateratzeko aukera dago).
 Men's 5-a-side team: gizonezkoen futbito taldea. Arauzko txapelketa batean lehiatzeko beharrezko egonkortasuna erdietsi nahi du.
 Walking football: entrenatzaile baten gidaritzapean, mugikortasun urria duten
pertsonetara egokituriko futbol modalitate honetako saioak.
 Men's Social Inclusion League: gizonezkoen futbito arauzko txapelketa. Jokalariei
azterketa medikoak, etxebizitza egonkor bat izateko laguntza eta entrenatzeko
babesa eskaintzen zaizkie.
 Women's football: emakumezkoen areto futbol taldeak (4), zeinek entrenatzaile
bat duten eta elkarren artean lehiatzen diren, autogestionaturiko arauzko txapelketa batean; bazterketa egoeran dauden emakumez osaturik ez dauden taldeei ere irekita.
 Women’s Health and Well-being: emakumeek eta emakumeei zuzendutako gorputz jarduera saioak.
Jarduerak astean behin antolatzen dira eta saioek ordubete irauten dute, Women’s Health and Well-being programaren kasuan izan ezik (bi orduko saioak dira)
eta partidetan izan ezik.

Eragile inplikatuak

Kluba laguntzen duten entitateak lau dira:
 The Morgan Foundation.
 Big Lottery Fund.
 One Vision (gizarte etxebizitzaren arloan lan egiten duen irabazi-asmorik gabeko entitatea).
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 Merseyside Konderriko Polizia Mandataria.
Gainera, elkarlanean ari da:
 Etxerik gabekoekin esku hartzen duten beste gizarte entitate batzuekin, lehiaketak antolatzeari begira.
 Inguruko bi unibertsitaterekin, klubaren jarduerari buruzko azterketak egin baitituzte.
Egoera

Aktiboa

Aintzatespenak

2016an, ekimenak "Sky Sports Sportswomen of The Year Community Award" saria
jaso zuen eta "National Diversity Awards" sariketan finalista izan zen. Gainera, tokian tokiko sari asko irabaziak ditu.

Esperientziaren
maina

ta-

Klubaren jarduerak une bakoitzeko premietara eta aukeretara egokituz joan dira,
eta oro har, ugaritzeko eta anizteko joera izan dute. Emakumeei zuzendutako taldeak eta Women’s Health and Well-being programa horren adibide onak dira.
2014an, klubak 120 gizon eta 40 emakume zituen. Txapelketan, guztira konderriko
18 gizarte entitatek hartzen zuten parte (BBC, 2014).

Informazio gehiago

 Web gunea: https://liverpoolhomelessfootballclub.com
 Groundswell UK. Aiming High: Sports for All. Liverpool Project Study July 2011
Report. Londres, Groundswell UK, 2011, 13 or.

Oharrak

Fara Williams futbolariak –Ingalaterrako selekzio nazionalean partidarik gehien jokatu dituen pertsonak– etxerik ez zuen sei urteko etapan jokatu zuen klubean; eta
geroago, emakumezkoen taldea entrenatzen hasi zen (Good News Liverpool,
2005).
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6.5.2. Jardunbide egokia: Gateway’s Good Health-Active Referral Scheme (Erresuma Batua)
Izena

Gateway-ko "Osasun Ona-Deribazio Aktiboa" programa

Jatorrizko izena

Gateway’s Good Health-Active Referral Scheme

Gizatalde hartzailea

Etxerik gabekoak

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

Inverness (Eskozia, Erresuma Batua)

Iraupena

2009-

Testuingurua

Highland Homeless Trust irabazi-asmorik gabeko entitate eskoziar bat da, Inversse
aldean dihardu (Eskozia) 1998az geroztik, 16 urtetik gorako pertsonez arduratzen.

Helburuak

Bizitegi bazterkerian dauden pertsonei jarduera-programa bat eskaintzea du helburu nagusi, horren bitartez gorpuz jarduera normala egin dezaten.
Gainera, hau ere bilatzen du:
 Bizimodu osasuntsua eramatearen onurez pertsona hauek kontzientziatzea eta
alor horretan egiten dituzten aurrerapenak baloratzen haiei laguntzea.
 Gorputz jarduera fisikoaren praktikan konfiantza irabaz dezaten haiei laguntzea
eta mota honetako jardueretan beraien kasa parte hartzera animatzea.
 Gizataldeaz arduratzen diren beste entitate batzuekin sareko lana garatzea.
 Programaren bidez helarazten diren trebetasunen zeregina indartzea.

Deskribapena

Inverness hiriko eta inguruetako gizarte entitateek babesturiko bizitegi bazterketa egoeran dauden pertsonei zuzentzen zaie programa hau, kasuak Gateway-ra
deribatzen dituzte eta. Programan parte hartzeko gaitzat jotzen diren pertsonek
aldian behingo akonpainamendua jasotzen dute. Gainera, pertsona hauekin kontaktuan jartzen dira babesik gabeko bigarren saioaren ondoren, programan jarraituko dutela berresteko.
Proposatutako jarduerak banakakoak edo taldekakoak izan daitezke: ibilaldiak,
arrantza, futbitoa, entrenamendu zirkuituak, fitness eskolak eta igeriketa.

Eragile inplikatuak

 Highland Homeless Trust.
 Bizitegi bazterkerian dauden pertsonez arduratzen diren beste gizarte entitate
batzuk.

Egoera

Aktiboa

Ebaluazioa

2009-2010 aldian, programan 125 erabiltzaileren parte hartzea aztertu zen eta
haien autoestimua eta gizarte sareak areagotzen lagundu ziela ondorioztatu zen,
lan munduan berriro sartzera edota haien prestakuntza osatzera ere animatuz.
Erabiltzaileetako batzuek programarekin lotuta jarraitu zuten boluntario gisa (University of Cassino and Southern Lazio, 2014), eta lortutako emaitza onak ikusita,
pentsatzekoa da besteei ere adore emango ziela kirola egiten jarraitzera.

Esperientziaren
maina

ta-

Informazio gehiago

2009-2010 aldian, programaren helburua hau izan zen: banakako jardueretan gutxienez 25 parte hartzaile lortzea eta taldekako jardueretan 20, baina zenbaki horiek gainditzea lortu zuen, 128 eta 64 parte hartzaile erdiesteraino, hurrenez hurren.
 Web orria: http://homelesstrust.org.uk/what-we-do/activities
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6.6. Dokumentuzko fitxak eta bibliografia
Dokumentuzko fitxak

Titulua
Gizataldeak
Eremu geografikoa
Laburpena

Ondorioak

Erreferentzia

Titulua
Gizataldeak
Eremu geografikoa
Laburpena

Etxerik gabekoekin gizarte esku hartzerako futbol programa baten ebaluazioa
Gizarte bazterketa. Etxerik gabekoak.
Erresuma Batua. Europa.
'Premier League Health' programa, Futbol Liga Txapelketa Ingelesak 2009tik
2012ra bitartean garatu zuen lehena izan zen, eta kalteberatasun egoeran dauden gizonen osasuna futbolaren bitartez hobetzera zuzendutako hainbat ekimen komunitario jarri zituen martxan. Artikulu honek esku hartze horietako
baten emaitzak aztertzen ditu, gorputz jarduera normala praktikatzen ez zuten 18 eta 35 urte arteko etxerik gabeko gizonen artean edo droga-mendekotasunagatiko tratamendua egiten zuten gizonen artean Everton FC-k burutuak. Programak futbol entrenamendu saioak (bi ordukoak) eskaintzen zituen, doan, hiru hilabetez eta astean bi egunetan. Aipatutako saioetan, mintzaldi informalak egiten ziren osasunarekin zerikusia zuten gai praktikoei buruz, adibidez, tabakoa uzteaz, sexu osasunaz edota minbiziaren prebentzioaz.
Gutxi gorabehera, parte hartzaileen heren batek programa abandonatu zuen
denbora baino lehen, eta gainerakoek saio guztien % 58 inguruan hartu zuten
parte. Parte hartzeko zailtasunak hiru motatakoak ziren: ekonomikoak (garraioa ezin ordaintzea), testuingurukoak (kirol instalazioak urrun egotea) eta
sozialak (bizimodu desordenatua eta saioak ezin bateratzea gizarte, osasun
edo epai zerbitzuek planteatutakoekin). Dena den, emaitzak ontzat jotzen
dira –bizimodu ordenan, gizarte interakzioan eta kapital sozialean hobekuntzak detektatu baitziren.
Futbol klub profesionalek bultzatutako programa komunitarioak –ikerketa honetan aztertua, kasu– hobetsi egiten dira gizon kalteberak erakartzeko eta
haien osasuna hobetzeko. Hala ere, programa horiek behetik gora diseinatzea
gomendatzen da, gidatu nahi den pertsona-taldearen premiak lehen eskutik
ezagutzeko aukera emango duen murgiltze fase baten ostean.
Curran, K. et al. The challenge of engaging hard-to-reach populations in regular sport and physical activity: An examination of an English Premier League
Football in the Community Men’s Health Programme. Public Health, 135. alea,
2016, 14-22 orr.

Etxerik gabekoekin gizarte esku hartzerako futbol programak kudeatzeko gomendioak.
Gizarte bazterketa. Etxerik gabekoak.
Frantzia. Europa.
Futbol programetan oinarrituriko eta etxerik gabekoei zuzenduriko gizarte
esku hartzeei buruz egiten du gogoeta artikulu honen egileak, arlo honetan
espezializaturiko gizarte langile gisa primeran ezagutzen baititu horiek.
Danneau-ren iritziz, mota honetako ekimenak oso onuragarriak dira, zeren,
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alde batetik, etxerik gabekoei aukera ematen baitiete euren eguneroko arazoak ahazteko eta euren autoestimua areagotzeko; eta beste alde batetik,
akonpainamenduari esker, profesionalen eta erabiltzaileen arteko harreman
horizontalago eta hurbilago bat finkatzeko, gizarte entitateen arteko loturak
indartzeaz gain. Hala ere, programa hauek martxan jartzeko beharrezkoa da
kirolarien zailtasun biopsikosozialetatik eta talde bakoitzeko kideen heterogenotasunetik datozen zenbait oztopo gainditzea.
Talde hauek arauzko lehiaketetan parte hartzea gomendatzen du egileak, baldin eta horretarako ondo prestatuta badaude, jokalariek beraiek nahi baitute
ahalik eta modurik normalizatuenean jokatu. Programa hauek aldian behin eta
egoki prestatutako profesionalen bitartez antolatu, gainbegiratu eta ebaluatzearen alde ere egiten du.
Ondorioak
Erreferentzia

Titulua
Gizataldeak
Eremu geografikoa
Laburpena

Danneau, B. Les personnes sans abri et le football: entre pratique sportive et
accompagnement social. Informations Sociales, 182 zk., 2014, 134-140 orr.

Etxerik gabekoek kirol jarduerari buruz dituzten pertzepzioak eta jarrerak
Gizarte bazterketa. Etxerik gabekoak.
Erresuma Batua. Europa.
Merseyside konderrian (Erresuma Batua) antolatzen den Etxerik gabekoen
Futbol Liga (Homeless Football League) aztertzen duen ikerketa honek, etxerik gabeko batzuen (kirolari diren eta kirolari ez diren batzuen) iritziak eta
haiek artatzen dituzten profesionalen iritziak biltzen ditu.
Etxerik gabekoen artean kirol jarduera zabaltzeko hainbat oztopo jartzen ditu
agerian ikerketa honek, besteak beste: a) diru zailtasunak (kiroldegietako kuotak ordaintzeko, ekipamendua erosteko edo garraio gastuei aurre egiteko);
b) jardueren antolaketa kaxkarra (puntualtasunik ezak desmotibatu egiten
du); eta c) etxerik gabekoak artatzen dituzten entitateen (gizarte, droga mendekotasun eta epai zerbitzuen) malgutasunik eza, ekimenetarako hitzorduak
finkatzeko orduan. Gainera, kirolariak desmotibatu egin daitezke, partida guztiak beti galtzen badituzte.
Beste alde batetik, ikerketan parte hartutako etxerik gabekoek adierazten dutenez, nahiago dute kirola taldeka egitea eta herritar guztientzat oro har antolaturiko jardueretan parte hartzea, etxerik gabekoentzat bakarrik antolatutako ekimenen alde onak onartzen badituzte ere.

Ondorioak
Erreferentzia

Groundswell UK. Aiming High: Sports for All. Liverpool Project Study. Londres, Groundswell UK, 2011, 13 or.
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7. ETORKINAK ETA GUTXIENGO ETNIKOETAKO PERTSONAK
7.1. Etorkinen artean kirola zabaltzea
Literatura zientifikoak iradokitzen duenez, jarduera fisiko mailak nabarmen baxuagoak dira desabantaila sozioekonomikoan dauden gizataldeen artean, eta etorkinak eta gutxiengo etnikoetako pertsonak ez dira salbuespen83.
«Espainiako kirol ohiturei buruzko inkestak» (201084), berriz, ezeztatu egiten du baieztapen hori, ondorioztatzen baitu, ezen, etorkinen jarduera-maila, oro har, ez dela espainiarren batezbestekoa baino
baxuagoa85. Aldiz, nahiko engainagarria den datu global baten aurrean gaude, etorkin biztanleria adin
gazteagoetan kontzentratzen delako. "Gazte" faktorea neutralizatzen bada, jarduera fisikoaren indizeak agerian jartzen dituzten datuak gainerako biztanleenak baino baxuagoak dira, oro har, bereziki
emakume etorkinen kasuan. Beraz, adin tarterik gazteenetan, ohikoa izaten da jatorri atzerritarra duten mutilek mutil autoktonoek adina kirol praktikatzea; bigarren belaunaldiko nesken artean, ordea,
kirol praktika ez dago bertako nesken artean bezain zabalduta (ORIM 2012)86.

83

84

85
86

Adibidez, Katalunian (edo EBko gainerako lurraldeetan) jaiotako pertsona guztien % 70ek kirola egiten dute; kirola egiten
duten etorkinak, berriz, % 61 dira: Niubó, M., Avelar, B., Barcelona, immigració i cultures esportives: estudi per determinar
criteris d'intervenció i promoció esportiva.Barcelona Societat, 16. Zk. (2009), 81-88 orr.
García Ferrando, Llopis (2011), Ideal democrático y bienestar personal. Encuesta sobre los hábitos deportivos en España
(Espainiako kirol ohiturei buruzko inkesta), 2010, Centro de Investigaciones Sociológicas, 270 orrialde.
Etorkinen % 45ek kirolen bat praktikatzen dute; espainiar biztanleriaren kasuan, ordea, % 40k praktikatzen du baten bat.
Baliabideen gida. Kirolaren bidezko gizarteratzea: eredu posible bat. Erroma, Unione Italiana Sport Per tutti, 2013, 24 or.
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Horrez gain, beste hainbat ikerketak aditzera ematen dutenez, etorkinen kasuan gizarte maila ez dirudi jarduera-indize altuagoak ulertzeko azalpen bakarra denik; aitzitik, gizarte ingurunea badirudi pisu
handiko oztopo bat dela87.
Etorkinen gizataldeak gizarte bazterketa arriskuan dauden gainerako pertsonekin kirola praktikatzeko
zailtasun eta motibazioetako asko partekatzen baditu ere, gizatalde honi buruz egin diren ikerketek
badirudi aditzera ematen dutela espezifikotasun batzuk badituela, zeinagatik merezi baitu berez dagozkion premiak eta eskariak (jarduera fisiko baxuago horren arrazoi ere badirenak) aztertzeko etenaldi bat egitea. Etorkinen gizataldearen premiei eta lehentasunei egoki erantzungo dien kirol eskaintza bat egiteko orduan, alderdi hauek guztiak hartu beharko lirateke kontuan:
 biztanleria atzerritarrak jarduera egin ohi du talde baten testuinguruaren barruan; aldiz, biztanleen artean, oro har, indibidualki praktikatzen diren kirolak hobetsiak dira (Niubó, 200988),
 atzerritarrek kirol jarduerak asteburuan egin ohi dituzte, asteko gainerako egunetan ez baitute
denborarik izaten horretarako (Niubó, 2009).
 migrazio-prozesuek kirolaren alorrean jarduera berriak sortu dituzte leku publikoetan, eta oso
lagungarriak dira jendearekin biltzeko, informazioa trukatzeko, elkarri laguntza emateko, e.a.
Biztanle atzerritarren kirol praktikak izaera informala izaten du (leku irekietan praktikatzen
dute; adibidez, parke eta plazetan), autoktonoenak baino neurri askoz handiagoan. Horren ondorioz, biztanleria atzerritarra da klubekin eta kirol entitateekin harremanik gutxien daukana
(Niubó, 2009). Kirola instalazio publikoetan egiteak kulturartekotasuna eta sentsibilizazioa sustatzen ditu, baina aldi berean, instalazioak erabiltzeko baldintzak oztopo izan daitezke, batez
ere kostu ekonomikoagatik. Bestalde, kirola leku irekietan egiteak kulturartekotasuna eta sentsibilizazioa berdin-berdin sustatzen ditu, baina kirol parte hartzea neurri handiagoan indartzen
du, oztopo izan daitekeen baldintzarik ez daukalako (Sagarzazu, 2013)89.
 etorkinek nahiago izaten dute atseginak gertatzen zaizkien eta beste pertsona batzuekin egoteko aukera ematen dieten jarduerak egitea beren astialdian (Wray 200790); biztanleen artean,
oro har, jarduera fisikoa egiteko motibazio nagusia osasuna eta sasoian egotea izaten da; etorkinen artean, berriz, pizgarri nagusia ondo pasatzea edo lagunekin eta ezagunekin harremanetan egotea izaten da (Niubó, 2009),
 emakume etorkinek, helduaroan, kirol jarduera maila baxuagoak izaten dituzte gizon etorkinek
baino, askotan migrazio fenomenoari berari egoztekoak diren arrazoiengatik (Walseth, Fasting
200491),
 kirol erakundeen, herri administrazioen eta etorkin elkarteen artean lankidetzarik eza dagoela
egiaztatu da,
87

88

89

90

91

Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Seriea: PHAN Work Package, Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 or.
Niubó, M., Avelar, B., Barcelona, immigració i cultures esportives: estudi per determinar criteris d'intervenció i promoció
esportiva.Barcelona Societat, 16. Zk. (2009), 81-88 orr.
Sagarzazu, I., El deporte en el proceso de integración social de colectivos inmigrantes procedentes de Latinoamérica y Magreb residentes en Catalunya y Euskadi. Bartzelona, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa, 2013, 380 or.
Wray S. (2007), “Health, Exercise, and Well‐Being: The Experiences of Midlife Women from Diverse Ethnic Backgrounds”,
Social Theory & Health, 5, 126-144 orr.
Walseth K. (2008), “Bridging and bonding social capital in sport. Experiences of young women with an immigrant background”, Sport, Education and Society, 13, 1, 1-17 orr.
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 jatorrizko herrialdeetan kirol jarduera hain zabalduta ez egotea (Van Tuyckom, Schulze 201092);
kirol diziplinak (banakakoa/taldekoa; zaila/leuna; entrenamendua bai/ez, eskuragarria bai/ez) aldatu egiten dira jatorrizko herrialdearen arabera (Llopis‐Goig 201093); kultur jarduera oso lotuta
dago kultur eta nazio identitatearekin (Niubó, B. 2009).
 informaziorik eza kirol antolakundeei, instalazioei eta jarduerei buruz; antolatu gabeko eremuetan kirola praktikatzeko joera handiagoa da, baina kirol egituraketak baliatzeko erraztasun gutxiagoekin.

7.2. Etorkinen artean kirola zabaltzeko oztopoak
Bartzelonako Udalak ikerketa bat enkargatu zion Ramon Llull unibertsitateari, biztanle etorkinen artean kirol esku hartzeak eta kirol sustapena bideratzeko irizpideak zehaztu ahal izateko94. Aipatutako
ikerketaren testuinguruaren barruan, etorkinak kirola egiten hasteko faktore baldintzatzaile gisa azaltzen diren eskariak eta oztopoak bildu ziren, eta horri esker, ondoko panorama finkatu ahal izan zen:
Oztopoak

Eskariak

Ekonomikoak






Instalazioen kostua
Kluben edo entitateen kuotak
Fitxa federatiboen kostua
Ekipamendu irekirik eta doakorik eza.

 Kirol ekipamenduen doakotasuna edo/eta
prezio eskuragarriagoak
 Klub edo entitateen kuotak jaisteko laguntzak
 Fitxa federatiboen kostua jaistea
 Ekipamendu irekiak eta doakoak.

Sozialak

 Kirol instalazioetarainoko distantzia
 Kirol erabilerarako espazioen eskaintza
urria
 Informaziorik eza
 Kirol jarduera anitzetara egokituriko espazio publikorik eza
 Aisialdi sedentariorako alternatiba gehiago
 Genero estereotipoak
 Jatorri etnikoa
 Kondizio soziala
 Hezitzaile/entrenatzailerik eza.

 Kirol erabilerarako espazioen eskaintza zabaltzea
 Informazioa hobetzea
 Espazio publikoak kirol jarduera anitzetara
egokitzea
 Aisialdirako heziketa
 Generoaren, jatorri etnikoaren, adinaren
eta abarraren arabera eskaintza dibertsifikatzea.
 Hezitzaile/entrenatzaileen prestakuntza

Kulturalak

 Autobazterketa

 Kirol jarduera fisikoa egitetik eta osasun
eta bizi kalitate mailak hobetzetik datozen

92

93

94

Van Tuyckom C., Schulze B. (2010), “Sports participation in the countries of origin of migrants living in Germany: An exploratory picture”, 7th Eass Conference
Llopis‐Goig R. (2010), “Immigration and Sport Culture: A Sociological Approach to Sports Habits of Foreign Population in
Spain”, in A. L. Pereira, R. Garcia (eds) 7th EASS Conference
Niubó, M., Avelar, B., Barcelona, immigració i cultures esportives: estudi per determinar criteris d'intervenció i promoció
esportiva.Barcelona Societat, 16. Zk. (2009), 81-88 orr.
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 Osasuna, gorputzaren kultura eta aisialdiko erabilera hautemateko kultur desberdintasunak
 Jarduera fisikoarekin loturik dauden balioak modu desberdinez hautematea
 kirol jardueren eskaintza urria (futbola
eta saskibaloia gehienbat)
 Elikadura-kultura.

alderdi positiboak azpimarratzen dituzten
heziketa-kanpainak
 Kultur anitzeko praktikak zabaltzea

 Kirol federatuaren sisteman sartzeko
zailtasunak
 Instalazio publikoetan sartzeko zailtasunak
 Legeria murriztailea.

 Sistema federatiboan sartzeko bidea erraztea.
 Instalazio publikoetan sartzeko sistema
hobetzea.
 Kirol legeria aldatzea.

Bestalde, Espainiako marokoar langile eta etorkinen elkarteak, Kirol Kontseilu Gorenaren laguntzaz,
2010. urtean azterketa kualitatibo bat egin zuen, toki erakundeek kirol jardueren bidez gizarteratzearen alde egiten duten lanari buruz95. Aipatutako azterketaren haritik egindako DAFO analisitik, egileek
ondoko kontsiderazioak atera zituzten, etorkinen artean jarduera fisikoa sustatzeari dagokionez.

95

Ahuleziak

Mehatxuak

 Udal kirol jarduera sustatzearen alde egindako lanak ez du islarik etorkinen artean.
 Kirol praktikarako eskura dauden espazio guztiak
ez dira aprobetxatzen: eskoletako eta lizeotako
pistak, e.a.
 Udal arloen arteko lankidetza eta departamentuarteko lana oso eskasak dira.

 Errenta oso baxua duten biztanleak eta ordainketei aurre egiteko zailtasunak.
 Erabilera askeko toki instalazio urriak.
 6 etorkinetatik 2 kasutan kirol ohitura galdu egiten
da migrazioaren ondorioz.
 Arauz kanpoko kirol elkarteak ez dira egokitzen
instalazioak eskatzeko ezarrita dauden protokoloetara.

Indarguneak

Aukerak

 Kirol eta inmigrazio zinegotzien arteko departamentuarteko harremanak areagotu egiten dira.
 Bazterketa arriskuan dauden haurrak gizarteratzeko, Gizarte Gaietako departamentuak kirol jardueretan egindako lana.
 Etorkinen eta autoktonoen kirol elkarteek jendea
mobilizatu, erakarri eta partekatzeko erakutsitako gaitasuna baterako lana sustatze aldera.
 Etorkinek gero eta gehiago erabiltzen dituzte
udal kirol instalazioak (zentro zibikoak eta kiroldegiak).

 Etorkin entrenatzaileen prestakuntza. Kultur eta
kirol balioen helarazpena, arauturiko entrenamenduaren onurez gain.
 Biztanleentzat, oro har, futbolaz bestelako kirolen
eskaintza erakargarri bat egitea.
 Irabazi-asmorik gabeko ligak eta kirol ekimenak
babestea eta sustatzea, baita kirol espazioen kudeaketa partekatua ere.
 Etorkinen ligak sentsibilizatzea, kirol espazioak eskatzeko prozedurez eta administrazio izapideez
kontzientzia daitezen.

Fomento de la integración a través del deporte. Madril, Espainiako makokoar langile eta etorkinen elkartea, 2010, 37 or.
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Jarduera fisikoa etorkinen artean sustatzeko eta gai hau jorratzeko orduan, genero ikuspegia garrantzi ezin handiagoko beste elementuetako bat da. Komunitate jakin batzuetan, gizonezkoekiko harremanak zein gorputzaren esposizioa mugatzen duten erlijio edo kultur kodeak egon daitezke emakumeentzat.
Emakume etorkinei zuzendutako programak gauzatzeko orduan, jarduerak ezagunak zaizkien instalazioetan –kultur edo erlijio zentroetan– egitea gomendatzen du hemen aztertutako literaturak. Ezagunak zaizkien leku hauek seguruak begitantzen zaizkie bai erabiltzaileei bai beraien inguruneko pertsonei.
Emakume musulmanei zuzendutako proiektuen kasuan, azken urteetan, premia konplexuak dituen
gizatalde honi bereziki bideratu zaizkion ondoko neurriak hasiak dira hartzen:
-

-

Emakume erabiltzaileekin zuzeneko harremanetan jartzen diren profesionalen kasuan
emakumezko langileak bakarrik kontratatzea: animatzaileak, entrenatzaileak, begiraleak,
e.a.
Emakumeak kirol jantziarekin edo bainujantziarekin jantzita ezein gizonek –mantentze lanetako langileek, kirol instalazioetako erabiltzaileek– ikus ditzan saihestea.
Ordutegi eta ekipamendu jakin batzuetan, gizonei sarrera murriztea: Alemanian, Frantzian
edo Erresuma Batuan gizonen sarrera murrizten hasiak dira –batez ere, udal igerilekuetan–
, emakumeak aipatu ekipamenduetara joan daitezen errazteko.
Erresuma Batuan neurri honek emakumeen aldetik onarpen zabala izan badu ere, horren
legezkotasuna zalantzan jarri dute Sexu Diskriminazioaren Legeari helduta; hori dela eta,
neurri hori pixkanaka indarra galduz doa.
Frantzian, neurri hau, zeina erabilia baita udal igerileku batzuetan emakume musulmanen
eta juduen sarbidea errazteko, ez da ika-mikarik gabea izan.

Esperientzia interesgarrien artetik Beloaren atzean96 nabarmentzen da gehienbat, Valentziako Universitat-eko Soziologia eta Gizarte Antropologia Departamentuak garatua.
Proiektua 2012an jarri zen martxan, An-Nur Emakume Musulmanen Elkartearen eta Valentziako Kultur Gune Islamikoaren laguntzaz, eta Magrebe-ko emakume etorkinen gizarteratzea kirolaren bidez
sustatzea du helburu. Astean jarduera fisikoari buruzko bi saio egiten ziren, sei hilabete iraun zuten
eta saioak Valentziako Kultur Gune Islamikoaren instalazioetan antolatu ziren, emakumeentzako espazio itxi esklusibo bat bermatzen baitzen bertan. Emakumeetako askok jardueran parte hartuko
bazuten, horrelako leku seguru bat eskaintzea bete beharreko baldintza zen. Mota guztietako jantziak erabiltzea baimendu zen, baina, bereziki, arropa erosoa janztea gomendatu zitzaien parte hartzaileei. Jardueraren begiralea herritartasunez espainiarra zen, saioak gazteleraz zuzendu zituen eta
parte hartzaileak aritu ziren itzultzaile oso noizean behin.
Programaren arduradunen arabera, emaitzak oso pozgarriak izan dira, emakumeek beren gorputza
hobeto zaintzen ikasi dutelako eta harremanak izateko espazio propio bat sortu dutelako. Ekimenari
esker, Magrebeko emakume etorkinek euren gorputzaz duten pertzepzioa hobetu da; eta bide batez, kirola egitea lotu dute jateko beste ohitura osasuntsu batzuekin.

96

Santos Ortega, A. Actividad física y vivencias corporales de las mujeres magrebíes en España. Valentzia, Unidad Deporte e
Inserción Social (DIS), 2012, 16 or.
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EAEn daukagun errealitate zehatzari97 dagokionez, ageriko ikerketek badirudi aditzera ematen dutela, ezen, gizarteratze politikek oro har, eta aisialdiari eta kirolari dagozkienek bereziki, kulturartekotasunaren eta harreman heterogeneoen alde egiten dutela –teorikoki, behintzat–, etorkinen eta autoktonoen gizataldeen arteko kirol jarduera normalizatuak sustatuz.
Alde horretatik, Euskadiko kirol politikek neurriak garatzeko joera duen kirol eredu bat eratzen dute,
bai eskola-kirolaren esparruan bai parte hartze kirolaren esparruan, eta sozializazioa ez ezik, kulturartekotasuna ere sustatzen dute, eta ondorioz, kirol parte hartzea denboran luzatzearen aldeko jarrera
ere hartzen du. Euskadin egiaztatu denez, federatuegi dagoen kirol eredu bat daukagu, zeinak pixkana-pixkana trantsizio bati ematen dio bide, ez baitu bultzatzen ez kulturartekotasuna ez sentsibilizazioa; aitzitik, parte hartzea murriztu eta gizataldeen arteko segregazioa ekarri ohi du, sarrera-protokoloen eta baldintza estruktural itxien ondorioz98. Zorionez, kirola, gero eta anitzagoa den sistema
ireki bat bezala ulertzen da, eta horrek lehia-izaeratik aldendu egiten du. Datuek argi eta garbi erakusten dute arauturiko lehiaketetako parte hartzea jaitsi egin dela, lehia-dimentsiorik gabeko kirol jarduera indarturik atera den bitartean.
Aldez aurretik egiaztatu ahal izan denez, kirol jarduera garatzen den instalazio mota inpaktu faktorerik
handienetako bat da, aukera-berdintasunaz ari garenean. Euskadin kirol instalazio publikoen erabiltzaile portzentaje altua oso nabarmena da, kirola egiten duten pertsona guztien % 63 hain zuzen –
Estatuan, berriz, % 51–.
Kirola egiteko gehien erabiltzen diren instalazioak izaera publikokoak badira ere, kirol jarduera praktikatzeko egurats zabaleko espazioek erdietsi duten garrantzia ere nabarmena da, espazio horiek egokituz joateko egindako lanari esker. Hala ere, leku publiko irekietan kirola egiten dutenen portzentajea
txikiagoa da Euskadin –% 41– Estatuko gainerako erkidegoetan baino –% 45–. Nolanahi ere, kirola egiteko aukera ematen duten espazio pribatuak ohiko kirolarien % 17k bakarrik erabiltzen dutela dioen
datua badirudi berez ona dela –Espainian kirolarien % 28k erabiltzen dute–99.
Halaber, egiaztaturik dago asoziazionismoa ezin garrantzitsuagoa dela egon daitezkeen oztopo estrukturalak bai gizabanako mailan bai gizatalde mailan gainditu ahal izateko orduan.

97

98
99

Sagarzazu, I., El deporte en el proceso de integración social de colectivos inmigrantes procedentes de Latinoamérica y
Magreb residentes en Catalunya y Euskadi. Bartzelona, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa, 2013, 380 or.
Idem
García Ferrando, Llopis (2011), Ideal democrático y bienestar personal. Espainiako kirol ohiturei buruzko inkesta, 2010, Centro
de Investigaciones Sociológicas, 270 orrialde.
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Gomendioak

7.3.1. MIMOSA proiektuaren gomendioak
MIMoSA proiektua (Migrants' Inclusion through Sport for All) sortua da etorkinek kirol eremuan euren
burua ahalduntzeko eredu bat izan dezaten. Etorkinen artean jarduera fisikoa sustatzeko politika eraginkorrak biltzen dituen gomendioen gidaliburu100 baten prestaketarekin eman zitzaion amaiera proiektuari (ikus dokumentuzko fitxa). Gomendio hauek lau motatako erakunde eta eragileak dituzte jomuga (kirol federazioak edota etorkin elkarteak, kirol klubak, Europako erakundeak eta tokian tokiko
agintaritzak). Tokiko administrazioen kasuan, zeina nagusiki interesatzen zaiguna baita berrikuspen
honen ondorioetarako, gidaliburuak ondoko ekintza-gomendioak finkatzen ditu:
a) Espazioak: etorkin taldeek antolatu gabeko kirol jarduerak praktikatzeko lekuak eskatu ohi
dituzte: parkeak, egurats zabaleko lekuak, e.a. Horretarako, gomendatzen da:
- Hiri espazioaren diseinu bat inplementatzea, bidezko eta berdinzalea, sare baten bitartez,
non parte hartuko baitute etorkinek/errefuxiatuek, elkarte zibilek, e.a.
- Errenboltso fiskaleko mekanismo (alokairuaren jaitsiera) bat sortzea, sarbide-ekitateaz
benetan interesaturik dauden kirol egitura publikoak kudeatzen dituztenei zuzenduta.
b) Prestakuntza: enfoke kulturaniztun batetik lan egitea konplexua da eta batzuetan hainbat aldagai hartu behar dira kontuan, lurralde berean bi kultura ezberdinen arteko elkarbizitzaren
alderdi sozial eta juridikoekin egoten baitira lotuta. Horregatik, beharrezkoa da profesionaltasuna bermatzea eta gai honetan eskumen bereziak eta trebatuak eskuratzea. Horretarako,
gomendatzen da:
-

c)

Elkarrizketa: herri administrazioek esku hartu behar dute herritar guztien arteko elkarrizketa
eta elkarbizitza errazteko eta herritarren artean trukaketa-jarduerak eta elkarrekiko ezagutza
sustatzeko. Horretarako, gomendagarria da:
-

-

-
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Inplikaturiko eragile publiko eta sozialei zuzendutako ikastaro berezien antolaketa sustatzea
Aipatutako eragileak animatzea hizkuntza-ikastaroetan edo/eta kultur bitartekotza-ikastaroetan izena ematera.

Era guztietako jarduerak sustatzea lurraldeko etorkin komunitate ezberdinek, kirol eta kultur elkarteek eta herritarrek elkar ezagut dezaten eta ideiak eta esperientziak trukatzeko
aukera izan dezaten, komunitatearen beraren zerbitzuak hobetzeko eta benetako Agora
bat eraikitzeko, non erakundeekiko elkarrizketa sustatuko den.
Gizarteratze helburuak erdietsi nahian benetan lanean ari diren kirol elkarte horiek guztiak aitortzeko mekanismo batzuk sortzea (kalitate-karta moduko bat) eta finantzaketa
publikoaren bilaketan haiei laguntzea. Adibidez, haien finantziazio bideak sendotuko dituzten diru laguntzen bidez.
Errefuxiatuak edo etorkinak aterpetzeko zentroekin sinergiaz lan egitea, etorkinei zuzendutako informazio leihatilekin, non informazio gehigarriak eskainiko baitira kirolari buruz:

Baliabideen gida. Kirolaren bidezko gizarteratzea: eredu posible bat. Erroma, Unione Italiana Sport Per tutti, 2013, 24 or.
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non eta nola egin. Askotan kirol jarduera bigarren mailako premiatzat edo premia marjinaltzat jotzen da, eta gizarteratzeko eta norberaren ongizaterako duen balioa ez da azpimarratzen.
d) Zeharkakotasuna: herri administrazioen lanak sinergikoa eta zeharkakoa izan behar du, gizarteratzeari buruzko gaian inplikaturik dauden ñabardura guztiak kirolaren bitartez barne har
daitezen. Aipatutako helburua lortzeko, zera egin beharko litzateke:
-

-

Kirol jardueraren gaia osasunaren eta ongizatearen ikuspuntutik bideratu, kirol jarduera
zuzen baten bitartez edo etorkinen elikaduraren bitartez osasun kanpaina bereziak antolatuz.
Kirola eta gizarteratzea sustatzeari buruzko ad hoc atalen sorrera sustatu, ez bakarrik kirol
departamentuen barruan, baizik eta hezkuntzari, turismoari, kulturari, hirigintzari, osasunari eta beste eremu batzuei lotuta dauden departamentuen artean ere bai.

e) Esku hartzeak ebaluatu: administrazio proiektuak eta prozedurak ebaluatzeko prozesuak egitea ezin garrantzitsuagoa da herri agintarientzat. Gomendioak:
-

Herri administrazioak finantzatutako proiektuak ebaluatzeko prozedurak ezartzeari begira, unibertsitatearekin eta ikerketa-zentroekin dauden harremanak areagotu.
Jarduerak autoebaluatzeko modalitateei buruz eta erakundeak proposatutako ekintzei
buruz teknikariei zuzendutako prestakuntza-ikastaroak sustatu.

7.3.2. Bartzelonako Udalaren gomendioak
Bartzelonako Udalak101 ikerketa bat enkargatu zion Ramon Llull unibertsitateari, etorkinen artean kirol
jarduera sustatzeko orduan esku hartze irizpiderik eraginkorrenak zeintzuk diren zehazteko helburuz.
Txostenak zerrendatzen dituen gomendioen artetik azpimarratzekoak dira honako hauek:
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Legeria berrikustea, kirol eremuko parte hartzea hobetzeko aukera posible izan dadin.
Kirol instalazio eta sistemak baliatzeko sarbideak hobetzea.
Gorputz jardueraren onurei buruzko kanpainak egitea.
Heziketa eta sustapen kanpainen bitartez kulturaniztasun praktikak zabaltzea.
Espazio publikoak kirol eta gorputz jarduera anitzetara egokitzea.
Klub, entitate edo instalazioetan sartzeko baldintzak berrikustea.
Kirol ekipamenduak era kontrolatu batez eta doan eskaintzea.

Niubó, M., Avelar, B., Barcelona, immigració i cultures esportives: estudi per determinar criteris d'intervenció i promoció
esportiva.Barcelona Societat, 16. Zk. (2009), 81-88 orr.
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Azterketaren egileek ondoko oinarrizko printzipioak finkatu dituzte, zeinetan oinarritu beharko litzatekeen jarduera fisikoaren sustapena:
Printzipioak
Kirola eta gorputz jarduera sustatzea

Neurriak

Berdintasuna
 Aukera-parekotasuna eta gizarteratzea sustatzea
Herritar guztien eskubideak, betebeharrak  Herritarren artean oro har eta etorkinen artean bereziki
eta aukerak parekatzea
kirol eta gorputz jardueretan parte hartzeko portzentajeak parekatzera bideraturiko ekimenen alde egitea
 Bereziki kalteberak diren pertsonen artean kirol eta gorputz jarduera sustatzea
 Genero ikuspegia txertatzea
Iraunkortasuna
Emaitzak lortu arte ekintzak denboran luzatzea

 Denboran aurreikusitako esku hartzeak gauzatuko direla bermatzeko, horien aplikazioa epe zabal eta jakin
batean aurreikustea.

Osotasuna
Etorkinak gizarteratzearen gainean eragina izan dezaketen eremu guztiak osorik tratatzea

 Gizarteratzeari dagokionez, kirol politikak beste politika
batzuekin parekatzea, esaterako, enplegu, hezkuntza,
etxebizitza edota osasun politikekin, e.a.
 Inmigrazio edo/eta gizarteratze planen barruan kirola
txertatuko duen zeharkako tratamendu baten alde egitea.
 Migrazioaren fenomenoari enfoke holistiko bat ematea.

Normalizazioa
Etorkinak zerbitzu publikoen sistema
orokorren barruan sartzea

 Lehendik dauden zerbitzuak aprobetxatzea, baina herritar dibertsitateari erantzutera horiek birbideratuz
 Erabiltzaile kopuruaren gorakadari aurre egiteko, kirol
eta gorputz jardueren eskaintza egokitzea eta baliabideak zabaltzea.

Parte hartzea
Hala prestaketa-prozesuan nola exekuzio
eta ebaluazio prozesuetan, gizarte erakunde eta eragile guztiak presente egotea.

 Gorputz jarduera sustatzen duten politikak diseinatu
eta aplikatzeko orduan, hirugarren sektorea inplikatzea
 Kirol jarduerak sustatzeko orduan, asoziazionismoa eta
etorkin entitateen parte hartzea bultzatzea
 Kirol klubak eta federazioak inplikatzea

Koordinazioa
Tokiko, erkidegoetako eta estatuko administrazioen arteko koordinazio zereginak finkatzea

 Tokiko eremu ezberdinetako toki teknikarien arteko koordinazioa behartuko eta sustatuko duten mekanismoak sortzea
 Gainerako administrazioen eta gizarte entitateen arteko koordinazioa bultzatzea
 Eragile publiko eta pribatuen baliabideak optimizatzea
eta arrazionalizatzea
 Kirol eremuko eragile politiko, sozial eta ekonomikoen
artean sareko lana hedatzea
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Printzipioak
Kirola eta gorputz jarduera sustatzea

Neurriak

Deszentralizazioa
Administrazioen eta gizarte erakundeen
parte hartzearekin, lurraldera egokituriko esku hartzeak bultzatzea

 Lurraldeari atxikitako eremu sektorial gisa kirol sustapena egokitzea
 Kirola sustatzeko irizpide komunak aplikatzea baina
auzo bakoitzaren premietara egokituta.

Lankidetza
Garapen partekatuko politikak eta esperientziak sustatzea jatorrizko herrialdeekin

 Etorkinen jatorrizko herrialdeetan garapen partekatuko
ekimenak kirol eremuan babestea.

Transkulturaltasuna
Harrera-gizartearen eta etorkinen artean
elkarrekiko harremanak bizkortzea

 Kirol kulturan dibertsitatea baloratzea
 Kirol kulturartekotasuna errespetatzea
 Kulturartekotasunaren alde eginez dibertsitatea aitortzea

Finantzaketa
Plana garatzeko diru baliabideak erraz ditzaketen eragileak bilatzea

 Finantzaketa-bideak lortzera bideraturiko irtenbideak
zehaztea
 Aurrekontu lerroak esleitzea hura behar duten ekintzetako bakoitzarentzat.

7.3.3. Kirol Kontseilu Gorenak Espainiako Marokoar Langile eta Etorkinen Elkartearekin
lankidetzan emandako gomendioak
Espainiako marokoar langile eta etorkinen elkarteak, Kirol Kontseilu Gorenaren laguntzaz, 2010. urtean azterketa kualitatibo bat egin zuen, toki erakundeek kirol jardueren bidez gizarteratzearen alde
egiten duten lanari buruz102. Etorkinen artean kirola sustatzeko txostenak egiten dituen gomendioen
artetik azpimarratzekoak dira:
 Udal instalazioak lagatzeko araudiak murriztaileak ez izaten saiatzea eta erabilera partekatua
sustatzea, instalazioak kudeatzen dituzten klubek horien gehiegizko erabilera partziala saihestuz.
 Kirol espazioen kudeaketan etorkin elkarteak inplikatzea.
 Ikastetxeetako eta lizeoetako kirol instalazioen erabilera eskola-ordutegik kanpo sustatzea.
 Dibertsitatearen eta departamentuarteko harremanen inguruan antolatzen diren kirol ekimenetako langileria ondo prestatuta egotea.
 Administrazioak eta departamentuak hainbat mailatan inplikatuta egotea.
 Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonei kirol kuotak jaisteko txosten sozialaz baliatzea, izan etorkinak ala ez.

102

Fomento de la integración a través del deporte. Madril, Espainiako makokoar langile eta etorkinen elkartea, 2010, 37 or.
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7.3.3. Genero ikuspegitik eman beharreko gomendio bereziak
Komunitate jakinetan, bai gizonezkoekiko harremanak bai emakumeen gorputzaren esposizioa mugatzen dituzten erlijio edo kultur kode batzuk badaudela kontuan hartuta, kirol jarduerak ezagunak zaizkien lekuetan –kultur edo erlijio zentroetan– egitea gomendatzen du aztertutako literaturak. Ezagunak zaizkien leku hauek seguruak begitantzen zaizkie bai erabiltzaileei bai beraien inguruneko pertsonei.
Eskoziako Gobernuak enkargatu duen txostenak103 kultur faktoreak identifikatzen ditu oztopoetako
bat bezala gutxiengo etnikoek kirola praktika dezaten; eta inplementatu behar diren ekimenek komunitate etnikoen premia hauek onartzea eta "berezitzat" ez baizik eta legitimotzat jotzea gomendatzen
du.
Emakume musulmanei zuzendutako proiektuen kasuan, azken urteetan, ondoko neurriak hasiak dira
hartzen:
- Zuzeneko arretarako emakume langileak bakarrik kontratatzea: entrenatzaileak, begiraleak,
e.a.
- Emakumeak kirol jantziekin edo bainujantziarekin jantzita ezein gizonek –mantentze lanetako
langileek, kirol instalazioetako erabiltzaileek– ikus ditzan saihestea.
- Ordutegi eta ekipamendu jakin batzuetan, gizonei sarrera murriztea: Alemanian, Frantzian
edo Erresuma Batuan gizonen sarrera murrizten hasiak dira –batez ere, udal igerilekuetan–,
emakumeak aipatu ekipamenduetara joan daitezen errazteko. Emakume etorkinek neurri
hauek oso ondo hartzen dituzte, baina gizarteko sektore oso zabaletan auzitan jartzen dituzte.

103

Scott Porter Research and Marketing, Sport and ethnic minority communities: aiming at social inclusion. Seriea: Research
Report n. 78, Edimburgo, Sportscotland, 2001, 64 or.
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7.4. Jardunbide egokia: Gym for free/Be active. Birmingham-eko Udala (Erresuma
Batua)
Izena

Gym doan/izan aktiboa

Jatorrizko izena

Gym for free/Be active

Gizatalde hartzailea

 Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonak
 Etorkinak eta gutxiengo etnikoetako pertsonak

Irismen geografikoa

 Auzoa
 Lokala

Eremu geografikoa

Birmingham (Erresuma Batua)

Iraupena

2008- gaur arte

Testuingurua

Erresuma Batuko hiri nagusien artean Birmingham zen jarduera fisiko mailarik txikienak (% 16,9) zituena, II motako diabete indizerik altuenak (% 4,6) zituena eta
haur obesitate bigarren indizerik handiena (% 21,5) zuena.
Zehatz esanda, Ladywood auzoan (100.000 biztanle) zeuden txirotasun indizerik
altuenak, gutxiengo etnikoetako eta babesik gabeko pertsona-kopururik altuenak: etxe guztien % 48 ez zen iristen urtean 15.000 libera irabaztera (hirian, batez
beste, 25.600 libera irabazten zen ordea); gizonen bizi itxaropena 71 urtekoa zen
(SuttonColdfiel barrutian, berriz, 79koa); eta langabezia eta delinkuentzia indize
oso altuak zituen.
Panorama honen aurrean, hiriak, 2008an, gizarte desberdintasun horiek murriztera bideraturiko hainbat ekimen jarri zituen martxan, geroago hiri osora zabaldu
zen proiektu pilotu batean oinarrituta. Arretako gizataldeen artean etorkinak ere
bazeuden, baina ez zen gizatalde honetarako programa berezirik diseinatu; aitzitik, esku hartzeetako batzuk haren ezaugarri berezietara egokitu ziren, adibidez,
informazio kanpainak diseinatzeko orduan.

Helburuak

 Bizi itxaropena hobetzea.
 Eragileen arteko elkarlana sustatzea.
 Kostuarekin lotuta zeuden sarbide oztopoak murriztea gimnasioak, fitness eskolak eta igeriketa eskolak doanik eskainiz.
 Denboran noizean behinkakoa eta iraunkorra zen jarduera fisiko bat eskaintzea.

Deskribapena

Desabantaila-egoeran dauden ohiko hiru etxe mota detektatu ziren, besteak
beste, gutxiengoetako familia ugariak (% 32,6).
Helburuko gizatalde bakoitzerako marketin kanpaina berezi bat diseinatu zen.
Etorkinen kasuan, kontaktua telemarketin bidez gauzatu zen, komunitate edo erlijio elkarteen lankidetzarekin, baita Interneten bidez ere.
Proiektu pilotua 2008ko otsailean jarri zen martxan, gimnasioa erabiltzeko kuota
urtebetez doakoa izango zela iragarriz posta bidez, posterren bidez eta bannerren
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bidez. Horren truke, erabiltzaileek hilean gutxienez 4 aldiz joan behar zuten gimnasiora.
2009ko irailean proiektuak 50.000 erabiltzaile zituen. Hiriak dituen milioi biztanle
pasatxori ekimena zabaltzea erabaki zen, beste gizatalde batzuk barruan sartu ziren (adibidez, diru sarrera gutxiko familiak eta gizarte etxebizitzetan bizi ziren adineko pertsonak) eta Be active izena hartu zuen.
Kirol jarduerak eta eskolak zabaldu egin ziren eta ez ziren gimnasiora eta igerilekuetara mugatu, baizik eta mota guztietako zentro komunitarioetara zabaldu zirela, baita egurats zabaleko programetara ere (Active Parks programa, Run Birmingham runningerako aholkularitza, e.a.).
Jardueren doakotasuna ordutegiaren eta sarrera-txartela edukitzearen mendean
dago:
 Igerilekuak (egun osoan)
 Runninga eta ibiltzea taldearen irteera-ordutegian, lagunduta egin nahi bada.
 Gimnasioa (lanegunak, 17:00ak baino lehen; asteburuak, 13:00a baino lehen)
 Gimnasia-eskolak/fitneesa (lanegunak, 17:00ak baino lehen; asteburuak,
13:00a baino lehen).
Eragile inplikatuak

 Birmingham-eko Udala
 Osasun zerbitzuak
 Kirol klubak

Egoera

Aktiboa

Ebaluazioa

Proiektuak gutxienez hiru alditan ebaluatu da, eta ondoko emaitzak eman ditu:
 Sarbiderik zaileneko taldeak, esaterako, gutxiengo etnikoetako pertsonak
(% 74), programan inplikatu ziren. Azpimarratzekoa da parte hartzaileen %
30 lehenago ez zirela inoiz joan gimnasioetara edo/eta igerilekuetara.
 Jarduera fisikoa erregulartasunez egiteak ongizate sentsazioa handiagotu
zien, erabiltzaileen arabera; horrez gain, pisua galtzen, kemen sentsazio
handiagoa izaten, eta jan neurriak eta gizarte harremanak hobetzen ere lagundu zien.
 Programan parte hartzearen ondorioz, bizitza-ohiturei buruzko, alkohol desintoxikazioari buruzko edota erretzeari uzteari buruzko aholku eskariek
gora egin zuten.
 Kirol ekipamenduez baliatzeko oztopo nagusia ordura arte prezioa izan zen
(50 libera hilean)
 Kexarik handiena puntako orduetan gertatzen zen saturazioarekin lotuta
egon zen (hori dela eta, eskaintza zabaldu egin zen ikus gaur egungo ekipamendu eta jardueren zerrenda eta gimnasioaren doakotasuna arratsaldeko bostetara arte mugatu zen; igerilekuetan eta gainerako guneetan, berriz, ordutegiek ez zuten egun osoan aldaketarik izan).
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Osasun Sailaren arabera, jarduera fisikorik ezak hiriari ekarri zion kostua urtean
13,2 milioi liberakoa zen; beraz, inbertsioak egiteko aukerarik ere bazegoen. Programaren kostua 9,3 milioi liberakoa zela kalkulatu zen (batez besteko kostua ez
da iristen 4 liberakoa izatera erabiltzaileko/hileko).
Aintzatespenak

Programak, gutxienez, 9 sari jaso ditu, besteak beste:
 World Leisure. Nazioarteko Berrikuntza Saria
 Health Service Journal Sariak
 Local government chronicle. Bikaintasun sariak
 The Guardian, Zerbitzu Publikoari emandako sariak

Informazio gehiago

http://beactivebirmingham.co.uk/
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7.5. Dokumentuzko fitxak eta bibliografia
Dokumentuzko fitxak
Titulua

Kirolaren bidezko gizarteratzea: eredu posible bat.

Gizataldeak

Etorkinak

Eremu geografikoa

Europar Batasuna

Laburpena

Gida hau Europako proiektu baten harira prestatu da eta kirolaren bitartez
etorkinak gizarteratzearen alde lan egiten duten hainbat talde eta gizarte
eragileri gomendio batzuk proposatzea eta proposamen positibo batzuk
egitea du helburu.
Gidaliburu honen lehen zatiak izaera teoriko eta analitikoa du gehienbat.
Alde batetik, Europako testuinguruaren sarrera egiten da, etorkinei dagokienez eta etorkinek kirol jarduerarekin duten loturari dagokionez, eta jarraian, proiektuan burutu diren bi ikerketak aurkezten dira.
Bigarren zatian, gizarte eragile bakoitzak aurre egin beharreko erronka nagusiak azpimarratzen dira, kirolaren bitartez gizarteratzearen helburua lortu
ahal izateko. Lan esparru espezifiko bakoitzean identifikaturik daude gomendio nagusiak, ekintza zehatzak eta praktikak, espero diren emaitzak lortze aldera.

Ondorioak

Tokiko administrazioen kasuan, gidaliburuak ondoko gomendioak ematen
ditu, kirol jarduera gizarteratzaileak etorkinen artean sustatzeko asmoz:
 Kirol jarduera egiteko espazioak badaudela eta eskuragai daudela bermatzea.
 Inplikaturiko profesionalak ondo prestatuta daudela eta eskumen espezifikoak dituztela ziurtatzea.
 Herritarren, administrazioen eta eragile pribatuen arteko elkarrizketa
eta elkarbizitza bideratzea.
 Lan sinergiko eta transbertsal bat garatzea.

Erreferentzia

Baliabideen gida. Kirolaren bidezko gizarteratzea: eredu posible bat.
Erroma, Unione Italiana Sport Per tutti, 2013, 24 or.

Titulua

Etorkinak kirolean eta kirolaren bidez gizarteratzeko jardunbide egokien
gida.

Gizataldeak

Etorkinak

Eremu geografikoa

Europar Batasuna

Laburpena

Etorkinak kirolean eta kirolaren bidez gizarteratzeko, hainbat jardunbide
egokiren adibideak biltzen ditu gida honek. Proiektua "Sport Inclusion Net-
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work SPIN" programaren barruan dago eta Europako 8 herrialdetan izandako esperientziak detektatzean datza. Zortzi herrialde hauek dira: Alemania, Austria, Finlandia, Hungria, Irlanda, Italia, Portugal eta Erresuma Batua.
Hainbat erakundek –estatu edo lurralde administrazioek, etorkin elkarteek,
kirol klubek...– lideratutako adibide ugari biltzen eta deskribatzen ditu dokumentuak, eta hainbat etorkin talde –emakumeak, gazteak, haurrak eta nerabeak, bigarren belaunaldiak...– ditu jomuga.
Ondorioak

Gida honetan adierazle hautatu batzuk ere badaude, batzuk kuantitatiboak
eta beste batzuk kualitatiboak dira, baliagarriak izan baitaitezke kirolean eta
kirolaren bidez etorkinak gizarteratzera bideraturiko esku hartzeak baloratzeko orduan. Adierazle hauek 5 multzo handiren barruan sartzen dira: etorkinek kirolean duten ordezkagarritasuna, kirol programen irisgarritasuna,
kluben kulturarteko irisgarritasuna, sektore publikoaren garrantzia eta kirolaren bidezko gizarteratzearen ahalmena.

Erreferentzia

Sträter, T., Behn, S., Inclusion of migrants in and through sports. A guide
to good practice. Viena, Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, 2012, 27 or.
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Gizataldeak

Etorkinak

Eremu geografikoa

Bartzelona. Katalunia

Laburpena

Etorkinen gizataldearen kirol indizeak gainerako biztanleenak baino nabarmen baxuagoak direla behin egiaztatu ondoren, Bartzelonako Udalak Ramon Llull Unibertsitateari ondoko azterketa enkargatu zion: "Bartzelona, immigrazioa eta kirol kulturak: kirola sustatzeko eta kirol esku hartzeak bideratzeko irizpideak".
Partaidetzan oinarrituriko metologia batekin (inkestak egin zizkieten 4.000
herritarri, zeinen erdiak atzerritarrak ziren), azterketak ondoko helburuak zituen:
 Bartzelonan emigrazioaren fenomenoa eta kirol jarduerarekin duen erlazioa ezagutzea.
 Gizarteratze politikak oro har eta gorputz jardueraren sustapena bereziki aztertzea.
 Etorkinen artean kirol jarduera sustatzeko irizpideak finkatzea.

Ondorioak

Etorkinen kirol motibazioei eta ohiturei buruzko eta biztanle autoktonoekiko aldeei buruzko datu oso interesgarriak ematen ditu azterketa honek.
 gorputz jarduera egiteko motibazio nagusia lagunekin edo ezagunekin
harremanetan jartzea izaten da.
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 biztanleria autoktonoak oro har nahiago izaten du kirola indibidualki
egitea, talde batean sartu beharrik gabe; aldiz, atzerritarrekin alderantziz gertatzen da.
 atzerritarrek kirol jarduerak asteburuan egin ohi dituzte, asteko gainerako egunetan ez baitute denborarik izaten horretarako.
 kirol jarduera oso lotuta egoten da kultur eta nazio identitatearekin.
Azterketaren emaitzak oinarri hartuta, egileek 10 printzipio proposatzen dituzte kirol jarduera etorkinen artean sustatzeko, zeina ahalik eta gutxien aldendu behar den biztanle gehienentzat oro har ezarrita dagoen ildotik; ildoak, berriz, hauek dira: berdintasuna, iraunkortasuna, osotasuna, normalizazioa, parte hartzea, koordinazioa, deszentralizazioa, lankidetza, kulturartekotasuna, finantzaketa.
Kirola etorkinen ikuspegitik sustatzeko esku hartzeen artean, azterketak
ondoko ildoak finkatzen ditu:
 Legeria berrikustea, kirol eremuko parte hartzea hobetzeko aukera posible izan dadin.
 Kirol instalazio eta sistemak baliatzeko sarbideak hobetzea.
 Gorputz jardueraren onurei buruzko kanpainak egitea.
 Heziketa eta sustapen kanpainen bitartez kulturaniztasun praktikak zabaltzea.
 Espazio publikoak kirol eta gorputz jarduera anitzetara egokitzea.
 Klub, entitate edo instalazioetan sartzeko baldintzak berrikustea.
 Kirol ekipamenduak era kontrolatu batez eta doan eskaintzea.
Erreferentzia

Niubó, M., Avelar, B., Barcelona, immigració i cultures esportives: estudi
per determinar criteris d'intervenció i promoció esportiva.Barcelona Societat, 16. Zk. (2009), 81-88 orr.
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8. KALTEBERATASUN EGOERAN DAUDEN ADINEKO PERTSONAK
8.1. Kirola zabaltzeko oztopoak
Gizarte bazterketa egoeran dauden adineko pertsonen artean kirol jarduerari buruzko azterketak
urriak dira. Hala ere, gizatalde hau, jarduera fisikoa sustatzera bideraturiko esku hartze berezien helburu izan beharko lukeela sinesteko zioak badaude. Lehendabizi, ebidentzia zientifikoak estatus sozioekonomikoaren eta bizi itxaropenaren artean lotura estua dagoela frogatzen duelako, sozioekonomikoki kalteberenak diren pertsonak izanik bizi itxaropen osasuntsurik txikiena dutenak (Calvo, M. &
Esnaola, S., 2015). Beste ikerketa batzuen emaitzek agerian jartzen dute, ezen, egoera ahuleko auzoetan bizi diren adinekoek arrisku handiagoa dutela arazo fisiko, psikologiko eta sozialak nozitzeko, eta
horren ondorioz, estatus sozioekonomiko handikoak izateagatik ezaugarritzen diren auzoetan bizi diren adinekoek baino joera handiagoa dutela mendekotasuna jasateko. (ikus, adibidez: Lang, I. A., et
al., 2008). Osasun desberdintasun hauek jarduera fisikorik ezagatik soilik gertatzen ez badira ere, sedentarismoa heriotza goiztiarrerako arrisku faktore nabarmena dela ukaezina da, hainbat gaixotasun
sortzen baititu (Lee, I.M., et al. ,2012)
Jakina denez, adineko pertsonek kirolik gutxien egiten duen gizataldeetako bat da (Esnaola, S., et. al.,
2014, 24 or) eta sedentarismoa are handiagoa da hezkuntza-maila txikia duten pertsonen artean (Esnaola, et. al., 2014, 43 or).
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Sedentarismoaren arrisku faktore ugari berberak dira adineko pertsona guztientzat, haien estatus sozioekonomikoa edozein izanda ere, sedentarismoak berez jarduerarik ezaren egoera larriagotzen
badu ere:



Medikoak diren arrisku faktoreak. Garbi dago, ezen, alde batetik, pertsonaren autonomiarik
ezak kirol jarduera zailtzen duela. Baina kirolaren praktikan norbaiten arazo fisikoak ez dira eragiten duten bakarrak; adibidez, lesionatzeko beldurra ere beste oztopo bat da kirol jarduerak
egiteko (Nicholson, L., 2004, 48-49 orr.)

 Bakardadea sedentarismoan erortzeko beste arrisku faktore bat dela egiaztaturik dago, pertsonarik gehienek nahiago baitute kirola egitea beste pertsona batzuekin batera; eta adin berekoak badira, hainbat hobe (Nicholson, L., 2004, 52 or). Hau benetako arazo bat da, batez ere
kontuan hartzen badugu bakardade sozialak eragin handiagoa duela adineko pertsonen taldean beste gizatalde batzuetan baino (ikus, adibidez, Díez, J., Morenos, M., 2015, Fernández,
J.N., [koord.], 2014, 25-58 orr. eta Enplegu eta Gizarte Politiketarako Departamentuko Estatistika Erakunde Espezifikoa, 2014, 45 or.).
 Autonomia Erkidegoko Osasunari buruzko Inkestaren arabera, gizatalde honen kirol jarduerarik
ezari aurre egiteko beste oztopo bat denborarik eza da (Esnaola, S., et al., 2014); hau harrigarria
gerta dakiguke, adineko pertsonarik gehienak lan merkatuan jada ez daudela kontuan hartuta,
baina, beste alde batetik, logikoa da, batez ere kontuan hartzen badugu talde honetako portzentaje handi bat zaintzaile informal gisa aritzen dela, euren bikotekidea zaintzen edo/eta bilobak zaintzen (ikus, adibidez: López, M.T., et al., 2015).
 Bestalde, faktore psikologikoek ere eragina dute, kirolaren ohiko irudi soziala izanik garrantzitsuenetako bat, hau da, kirola biztanle gazte eta osasuntsuenentzat da (Nicholson, L., 2004, 49
or.)
 Dena den, gizarte bazterketa egoeran dauden adinekoei estatus sozioekonomiko altuko haien
homonimoei baino gehiago eragiten dieten beste hainbat oztopo ere badaude, neurri handi batean, kirola praktikatzeko orduan. Adibide bat, esaterako, kirol instalazioez baliatzeko sarbiderik eza da, egoera ahuleko auzoetan gehienbat, jarduerarik ezaren beste arrisku faktore bat hori
bera izanik (Cruz, P. et al., 2013).
 Azkenik, beste zenbait ikerketak baieztatzen dutenez, heziketa-maila baxuak eragin txarra du
kirol jarduerak osasunerako dituen onurei buruzko ezagutzan (Piedra de la Cuadra, J. &
Fernández, J., 2012).
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8.2. Kalteberatasun egoeran dauden adinekoen artean kirol jarduera sustatzea
Gaiari buruzko literatura berrikustearen ondorioz, adineko pertsonen artean jarduera fisikoa sustatzea
arrakasta izan duten esku hartzeak ondoko tipologiaren arabera sailka ditzakegu:







Esku hartzeak ingurune fisikoan
Esku hartze komunitarioak
Banakako esku hartzeak
Egokituriko kirol jardueren programak
Komunikazioa eta marketin soziala
Lehen mailako osasun arreta

Goian aipatutako esku hartzeen ezaugarri nagusiak labur deskribatuko dira hurrengo atalean, eta bide
batez, aipatu ekintzen adibide bat edo beste ere emango da:
 Esku hartzeak ingurune fisikoan. Jarduera fisikoa errazteko, ingurunearen irisgarritasuna hobetzea helburu duten ekintzak dira, bai jarduera fisiko espontaneoak egiteko bai jarduera planifikatuak egiteko, esaterako: parkeetan jarduera fisikoa egitera gonbidatzen duten ekipamenduak; irisgarritasun alderdiak eta hiri segurtasuna kontuan hartuta hiri diseinua egokitzea; mugikortasun urria duten pertsonen premietara kirol instalazioak egokitzea.
- Mota honetako esku hartze adibide eder bat Zaragozan adinekoentzat egokituriko parke
sarea da (http://www.zaragozadeporte.com/Noticia.asp?id=3120); gainera, berdegune
hauetako ekipamenduak nola erabili behar diren azaltzen duten jarraibide labur batzuk
ere badituzte (Zaragozako Udala, s.a.).
- Euskal Autonomia Erkidegoan antzeko ekimenak bultzatzen hasiak dira Euskadi Lagunkoia programaren barruan (http://www.euskadilagunkoia.net/es/2014-11-24-15-42-56/1espacios-al-aire-libre-y-edificios).
 Esku hartze komunitarioak. Adibidez, erabiltzaile berriak erakartzeko kirol eskolak eta ekimenduak antola daitezke; adinekoei zuzendutako eskola eta ekimenen kopurua handitu eta zabaltzea, batez ere eskaintza urriko auzoetan, eta gizarte eta osasun zerbitzuetako profesionalak
ondo prestatzeko ikastaroak ere antola daitezke, jarduera fisikoa adineko pertsonen artean zabaltzearen garrantziaz kontzientzia daitezen. Arrakasta handiko esku hartzeen artean, ondokoak aipa ditzakegu:
- Jarduera fisikoko orientatzaile ikastaroak (http://mugiment.eus/wp-content/uploads/2016/03/2016-IK-0M-BS-OR-KE-01-Informacion.pdf); ikastaro hauek Mugieragin programaren barruan egiten dira (http://mugiment.eus/estrategias/mugieragin).
- Suedian, adineko pertsonentzako egoitza askok gimnasioak dituzte, eta egoiliarrak ez
diren pertsonentzat ere zabalik daude. Gimnasio hauek badute monitore bat, eta zenbait
kasutan eskolak eskaintzen dira, adibidez, gimnasia eserita egiteko eskolak. Kirol instala-
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zio hauek sarrera librekoak izaten dira, ez da beharrezkoa ordua aldez aurretik erreserbatzea eta doakoak dira udalerrian erroldaturik dauden adineko pertsona guztientzat
(adibidez, Halmstad-eko adineko pertsonen gimnasioa https://www.halmstad.se/omsorgstod/aldre/motesplatserochaktiviteter/motesplatser/dropingymforseniorer.16234.html ).
- Mota honetako hirugarren adibide bat kiroldegien kuota publikoen beherapenak dira.
Bartzelonako Udalak txartel arrosaren bidez (http://ajuntament.barcelona.cat/targetarosa/es/buscar-ventajas) hobari txartel izendun bat eskaintzen du udalerrian erroldaturik
dauden 65 urtetik gorakoentzat, eta hiriko kiroldegietan izena emateko kuotetan ere beherapenak egiten ditu.

 Banakako esku hartzeak. Esku hartze hauek jokabide aldaketan oinarriturik daude. Programa
hauek, jokabidea aldatzeko tekniken bitartez, eguneroko bizitzan jarduera fisikoa nola txertatu
irakasten diete parte hartzaileei. "Euskarri" moduko elementuak eskain ditzakete; kasu hauetan, ikustaldi, telefono eta internet bidez eusten zaie kontaktuari eta komunikazioari.
- Mota horretako ekimen arrakastatsu bat Herbehereetan daukagu "Groningen-eko Bizitza Aktiboko Eredua" du izena (Groningen Active Living Model), programa hau oso ondo
osatuta egoteagatik nabarmentzen da, eta hainbat ikerketatan arrakastaren adierazle
gisa identifikatu diren zenbait ezaugarri izateagatik. Programa hau jardunbide egokitzat
ere jo da, hastapen teoriko sendo batean oinarritzen delako, ebaluazio ugarien emaitzak
onak direlako eta programa, teorikoki behintzat, beste gizatalde batzuekin eta beste testuinguru geografiko batzuekin erabil daitekeelako. Proiektuari buruzko deskribapen zehatzago bat eskuragai dago Jardunbide Egokia fitxa bezala (121. orrialdea).
- Ezaugarri antzekoak dituen beste programa bat "Move it or lose it!" izenekoa da, baina
kasu honetan entitate pribatu batena da. Sektore pribatuaren ekimena izan arren, erakunde publiko askok bereganatu dute, besteak beste: Erresuma Batuko osasun sistema
nazionalak (NHS) eta Zaharkitzen Erresuma Batuak (Ageing UK). Programaren barruan,
helburuko jendartearen premietan espezializaturiko monitoreak eskaintzen dira; kirol
ikastaro eta jarduerak antolatzen dira; irakats materiala saltzen da (ikus-entzunezko gidak) eta kirol ekipamendu eta arropak ere saltzen dira. Ekimen pribatua izan arren, testuinguru honetan aipatzea merezi du, arrakasta handiko marketin kanpainak antolatzeagatik eta bere web gunearen formatu aitzindariagatik (http://www.moveitorloseit.co.uk/); bertan, erabiltzaileek beraiek kontatzen dute programarekin izan duten esperientzia eta aholkuak ematen dizkiete adin bereko beste batzuei.

 Egokituriko kirol jardueren programak. Eskakizun fisikoei eta segurtasun neurriei dagokienez,
adineko pertsonen premiak bereziki kontuan hartuta diseinaturiko kirol jarduera programak
dira. Erorikoak saihestera, esaterako, bideraturiko ariketa fisikoak lantzeko programa espezializatuak ere badaude.
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- Mota honetako ekimen arrakastatsu bat "GESTALT" da, dementzia prebenitzera orientaturiko Alemaniako programa bat da, jardunbide egoki gisa hautatu da eta haren deskribapena dagokion fitxan kontsulta daiteke (125 or.)
- Mota honetako esku hartzeen beste adibide bat "THENAPA" ariketa programa da. THENAPA programa Europako proiektu baten emaitza da; gorputz jarduerari, gizarteratzeari
eta zahartze aktiboari buruzko ebidentzia zientifikoa biltzen du; adineko pertsonek praktika ditzaketen kirol jarduerei buruzko fitxa batzuk ere biltzen ditu (Thenapa s.a.).
- Estatuan Vivifrail programa dago, 70 urtetik gorako pertsonei zuzenduta. Vivifrail-ek gorputz jardueraren praktika sustatzen du helburu batekin: aipatu pertsonen indarra, ibilera
eta oreka hobetzea, haien hauskortasuna prebenituz eta erorikoen arriskua murriztuz.
Programa honen barruan, ariketa-gida bat plazaratu da (Izquierdo, M., et al. 2016); entrenamendu ariketa teleprestakuntzarako app batekin osaturik dator.
 Komunikazioa eta marketin soziala. Komunikabideetako kanpainak eta dibulgazio izaera duten
beste material batzuk dira. Garrantzitsua da material hau egokitzea biztanleriaren segmentu
guztietara irits dadin, eta kontuan hartuta, adibidez, alfabetatu gabekoen edo irakurtzeko arazoak dituztenen premia bereziak.
- Mota honetako ekimenen adibide bat Mugibeti programa da (http://mugiment.eus/estrategias/mugibeti/).
- Nazioarte mailan azpimarratzekoa da Alemaniako "Orekan zahartzen" kanpaina (Alter
werden in Balance) https://www.aelter-werden-in-balance.de/start/; dibulgazio izaerako
argitalpen ugari plazaratu ditu (hainbat formatutan, esaterako, ikus-entzunezko formatuan), haien artetik nabarmentzen den bat eguneroko bizitzan ariketak egiteko gidaliburu bat da (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA, 2014).

 Lehen mailako osasun arreta. Lehen mailako osasun kontsultak leku ezin hobeak dira esku hartze laburrak egiteko, horien helburua izanik jarduera fisikoaren praktika sustatzea. Jarduera fisikoa "sendagilearen aginduz" egitea da erabilitako metodoetako bat. Eremu honetan hainbat
ekimen nabarmentzen dira:
-

Kataluniako Osasun Kontseilaritzak osasun arloko profesionalei zuzendutako gida bat
atera du, jarduera fisikoa "errezetatzeko" lanarekin haiei laguntzeko asmoz (Vallbona, C.
et al., 2007). Gida honetan hainbat biztanle talderen premiak hartzen dira kontuan (haien
artean adinekoenak), eta eguneroko jarduera fisikoaren praktikarekin nabarmen hobetzen diren mota guztietako gaixotasunak ere jasotzen dira.

-

EAEn azpimarratzekoa da Mugieragin Programa (http://mugiment.eus/estrategias/mugieragin).

-

Nazioartean, emaitza onak eman dituen programa bat aipatzekotan, Erresuma Batuko
“Changing the Physical Activity Landscape (CPAL)” programa da (Helmepark, 2013).

8.3. Gomendioak
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Adineko pertsonen artean gorputz jarduera sustatzeko lana oraindik ere hastapenetan dago. Dena
den, ebidentzia zientifikoak erakusten duenez, gizatalde honetan kirol jarduera sustatzera zuzenduriko programen arrakasta iragartzen duten zenbait faktore badaude, besteak beste:


gizarte eta ingurumen oztopoak detektatu eta ezabatzeko estrategiak erabiltzea kirol jardueretan parte hartzeko (van der Bij, A.K. et al.)



programan diseinu zikliko bat erabiltzea, erabiltzaileak, behin helburua lortuta, beste helburu
bat erdiesteko lan egiten has daitezen (Dept of Health 2012)



jokabidea aldatzeko eredu bat erabiltzea (Department of Health 2012)



ezagutza/jokabide estrategiak ezartzea, jomugak finkatzen eta autokontrolaz baliatzen ikasteko (van der Bij, A. K. et al.)



babes zerbitzuak erabiltzea, adibidez, telefono bidezko kontaktua, etxez etxeko bisitak
edo/eta parekoan babesa (Department of Health, 2012)



kirol jarduera sorta zabala eskaintzea, adineko pertsonak erakarri ohi dituzten kirolak (Tai
Chi, dantza eta petanka, adibidez) eta beste jarduera-mota batzuk (aerobic eta spinning) eskainiz



jarduerak antolatzeko orduan, erabiltzaileen lehentasunak kontuan hartzea. Taldeka eginiko
jarduerak badirudi programarekiko atxikipena laguntzen duela. Bestalde, gauza jakina da senderismoa dela gizatalde honetakoek gehien nahiago duten gorputz jardueretako bat. Eguneroko bizitzan gorputz jarduerak finkatzeak ere emaitza onak ematen ditu (ibilgailu propioa/garraio publikoa gutxiago erabiltzea, eskailera mekanikoen ordez eskailera arruntak erabiltzea,
e.a, e.a.) (Age Concern)



egin beharreko jardueren intentsitatea eta maiztasuna parte hartzaileen ahalmen fisikora
egokitzea. Ezinbestekoa da erabiltzaileen benetako posibilitateak jardueren zailtasunera egokitzea. Bestalde, taldeka egiten diren jarduerak gorputz ahalmen bera duten pertsonekin egitea garrantzitsua da. Gorputz ahalmen maila ezberdinak dituzten pertsonekin jarduera berbera egitea ere posible da, jardueretan aldaera batzuk txertatuz (taldekide batzuek jarduerak
eserita egin ditzakete, eta beste batzuek zutik, adibidez). Bestalde, jolas eremua zabaldu edo
murriztu daiteke erabiltzaileen ahalmen indibidualen arabera, edo, senderismoaren kasuan,
ibilbideak aldatzeko aukera ere badago (Age Uk. 2012)



kirol jarduerak aurrera eramateko, lokalizazio zuzena aukeratzea. Etxean egin daitezkeen jarduerek arrakasta-maila handia izaten dute. Gainerakoan, jarduera irisgarria al den hartu behar
da kontuan, bai irisgarritasun fisikoari dagokionez bai kirol esparruaren hurbiltasun fisikoari
dagokionez. Jarduera egiteko aukeratutako espazioa leku segurua dela begitandu behar zaie
balizko erabiltzaileei. (Age Concern)



izen emateko kuota txikiak eskaintzea (Age Concern)
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programa diseinatu, finkatu eta ebaluatu bitartean eta marketin prozesuan zehar parte hartzea sustatzea erabiltzaileen artean (Age UK. 2012)



hainbat erakunderen artean elkarlana sustatzea: adinekoen elkarteetan eta heziketa-zentroetan (belaunaldien arteko jarduerak aurrera eramateko) (Age Concern)



kirol jardueren alorrean adinekoek dituzten premia bereziei buruzko ezaupideak eskaintzea
bai langileei bai boluntarioei (Age Concern s.a.)



kirol esku hartzea gizarte jarduerekin osatzea (Age Concern s.a.)



garraio zerbitzuak eskaintzea edo/eta ibilgailuen erabilera partekatua sustatzea (Age Concern)



programari buruzko informazioa zabaltzeko orduan, hainbat komunikabide erabiltzea, esaterako, komunikabide konbentzionalak, internet edota "ahotik ahora" (Age Concern s.a.)

8.4. Jardunbide egokiak
8.4.1. Groninger Actuef leven Model GALM (Herbehereak)
Aukeraturiko lehen jardunbide egokia Herbehereetako esperientzia bat da, oso programa zabala izateagatik eta hainbat ikerketatan arrakasta-adierazle gisa identifikatu diren ezaugarri batzuk txertatzeagatik nabarmentzen da. Programa hau jardunbide egokitzat ere jo da, hastapen teoriko sendo
batean oinarritzen delako, ebaluazio ugarien emaitzak onak direlako eta programa hau, teorikoki
behintzat, beste gizatalde batzuekin eta beste testuinguru geografiko batzuekin erabil daitekeelako.
Izena

Groningen-eko Bizitza Aktiboaren Eredua

Jatorrizko izena

Groninger Actief leven Model (GALM)

Gizatalde hartzailea

KALTEBERATASUN EGOERAN DAUDEN ADINEKO PERTSONAK

Irismen geografikoa

Nazionala

Eremu geografikoa

Herbehereak

Iraupena

1998-

Testuingurua

GALM programa sortu baino lehen, Herbehereetan 55 urtetik gorako adinekoek
behar adina gorputz jarduera egiten ez zutela egiaztatu zuten. Egoera hau bi faktoreren ondorioz gertatzen zen.
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Alde batetik, kirol eskaintza ez zetorren guztiz bat 55 urtetik gorako adinekoen
premia bereziekin.
Egoera pertsonalak oro har, eta egoera sozioekonomikoak zehazki, autoeraginkortasuna murriztu egiten du kirol jardueraz ari garenean.
Bestalde, kirol jarduera bertan behera uztea prebenitzeko mekanismorik ez zegoela (esaterako, gizarte babesa) ohartu ziren.
Jokabidea aldatzeko eta kirol jarduera adineko pertsona sedentarioen artean sustatzeko estrategia eraginkorrik ez egotea izan zen GALM sortzearen arrazoia.
Helburuak

Kalteberatasun egoeran dauden adineko pertsona inaktiboen artean gorputz jardueraren praktika sustatzea eta haien gorputz osasuna hobetzea dira programaren helburu nagusiak. Bazterketa egoeran dauden, gizartean bakarturik dauden,
mendekotasun handia duten edo/eta gaixotasunen bat jasateko arriskua duten
adineko pertsonetan arreta berezia jartzen du.
Hala ere, GALM programa jokabidea aldatu behar zuten estrategiak sortzeko ere
jarri zen martxan, ebidentzian oinarrituriko osasuna sustatze aldera.

Deskribapena

Ohitura osasuntsuen eredu ekologikoan oinarriturik dagoen proiektu bat da, hau
da, osasunarekin eta jokabidea aldatzeari buruzko teoriekin lotuta dagoen jarduera fisikoaren ereduan dago oinarrituta.
Toki mailan programaren ardura dutenak programaren balizko erabiltzaileengana
hurbiltzen dira modu indibidualizatu batez; horretarako, hainbat teknika erabiltzen dituzte, besteak beste, "atez ate" teknika eta eskutitz bidezko gonbidapen
pertsonalizatuak.
GALM programa aldeaniztuna da, gorputz jardueraren praktika sustatzea du helburu eta GALMen barruan egindako proiektu bakoitzak 18 hilabete dirau.
Programaren hasieran eta amaieran, egoera fisikoa testatu egiten dute Groningen
testa erabiliz (Groningen Fitness Test for the Elderly) eta hainbat tresna tekniko aplikatzen dira, besteak beste, jarduera fisikoen praktika ebaluatzeko eta bakardadea
ebaluatzeko galdetegiak. Ebaluazio fasearen ondoren, aholkularitza fasea dator;
erabiltzaileak une horretan gorputz jardueraren praktikari buruzko gomendioak
jasotzen hasten dira eta programaren barruan antolatzen diren jarduerak aurkezten dizkiete.
Aholku hauek eta erabiltzaile bakoitzaren bananako lehentasunak kontuan hartuta, gorputz jarduerarako programa bat diseinatzen da. Programaren barruan
hainbat jarduera egiten dira, programa behin amaituta erabiltzaileek kirola praktikatzen jarrai dezaten. Adibidez, motibazioa eta autoeraginkortasuna sustatzera
orientaturiko zereginak dira.
Modu eskematiko batez esanda, programaren helburuak hauek dira:
 kirol jardueren sarbidea erraztuko duten esku hartzeak planteatzea
 egin beharreko kirola aukeratu baino lehen, talde hartzailearen lehentasunak kontuan izatea
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 jokabide-aldaketa finkatzeko behar adina iraungo duen programa bat diseinatzea
GALM metodoa ezartzeko gidaliburu bat badago (Greed, M.H.G. et al., 1999).
Programak hasieratik bertatik oso emaitza onak izan zituenez, programak denboran iraun du eta orain baditu zenbait programa espezializatu, besteak beste:
 GALM SCALA, desgaitasuna edo gaixotasun kronikoren bat duten pertsonentzat
 GALM COACH, entrenatzaile pertsonal bat behar duten pertsonentzat
 GALM GALLOM, 45 eta 65 urte bitarteko etorkinentzat
 GALM+, 65 urtetik gorako pertsonentzat
 GALM SMALL, herri txikietan (20.000 biztanle baino gutxiago) bizi diren
adineko pertsonentzat
 GALM ACTOR, bakartuta bizi diren adineko pertsonentzat
 GALM DRASTIC, ospitaleratuta dauden adineko pertsonentzat
 GALM SOCIAAL VITAAL, maila sozioekonomiko baxua duten adineko pertsonentzat
CIAAL VITAAL programa komunitarioaren erabiltzaileek programan parte hartzen
duten bitartean, beren funtzionamendu fisiko, sozial eta psikologikoa lantzen
dute. Programak ondoko jarduerak hartzen ditu barne:
 Gizarte trebetasunen entrenamendua (45 minutuko 4 saio)
 Gorputz jarduera-eskolak (astean 60 minutu)
 Erresilientzia entrenamendua (45 minutuko 12 saio)
 Osasunerako heziketa-eskolak
Antolatzen diren jardueretan parte hartu ahal izateko, erabiltzaileek diru-zenbateko sinboliko bat ordaintzen dute.
Eragile inplikatuak

 Groningen-eko Unibertsitatea
 Estatuko entitateak
 Toki erakundeak
Programaren hastapen teorikoaz eta ebaluazioaz arduratzen den entitatea Groningen-eko Unibertsitatea da. Hala ere, toki proiektuen finantzaketa, kirol jarduerak sustatzea xede duen funts nazional batetik datozen diru baliabideen laguntzaz
gauzatzen da (Breedte Sport Impuls). Toki erakundeek finantza-zamaren % 50 hartzen dute euren gain.

Egoera

Aktiboa

Ebaluazioa

Programari egin zaizkion ebaluazio ugariek ekoizpen zientifiko zabala ekarri dute
(ikus Bielderman, J.H, 2016 eta Jong, J., 2008).
Adineko pertsonei zuzendutako GALM programetan parte hartzen dutenen artean egindako ebaluazioen emaitzek agerian jartzen dute programak baduela adineko pertsona ez aktiboak erakartzeko eta atxikitzeko gaitasuna. Ebaluazioen arabera, programak ondorio onuragarri ugari ekartzen dizkie erabiltzaileei, besteak
beste: bizi-kalitatea hobetzen die, gaitasun aerobikoa areagotzen die, oreka eta
egonkortasuna hobetzen dizkie, sintomatologia depresiboa txikiagotzen die, babes soziala eta erresilientzia areagotzen dizkie.
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1999. urtean, programak PREFFI saria lortu zuen, sari hau Netherlands Institute for
Health Promotion and Disease Prevention (NIGZ) institutuak ematen die osasuna
sustatzeko alorrean berritzaile eta arrakastatsu gertatzen diren proiektuei.
2000. urtean, GALMek osasuna sustatzeko Europako saria lortu zuen (European
Health Promotion Award).
Jardunbide
egoki
gisa
ere
aipatzen
da
Health
Pro
Elderly
datu basean (http://www.healthproelderly.com); nazioarteko datu base honetan
adinekoen artean arrakastarik handiena izan duten proiektuak biltzen dira.
CHRODIS- Addressing Chronic Diseases & Healthy Ageing Across The Life Cycle
(http://chrodis.eu ) Europako proiektuan ere jardunbide egoki gisa aipatu da. Esku
hartzeak hastapen teoriko bat duelako eta bere eraginkortasuna ebaluazio ugarik
abalatu dutelako aukeratua izan zen. Bestalde, GALMek, kalteberataun egoeran
dauden pertsonen artean aukera-berdintasuna eta ahalduntzea sustatzea ere hartzen du kontuan.

Esperientziaren tamaina

Hasieran, programa proba modura erabili zuten proiektu pilotu batzuetan, baina
herrialdeko leku ugaritan finkatzen ari den programa bat izatera igaro da. Hasieran, 55 eta 65 urte bitarteko pertsonei zuzentzen zitzaien, baina adin-tartea zabaldu da eta gaur egun 65 urtetik gorakoei ere zuzentzen zaie.
Ebaluazioen emaitzek agerian jartzen dutenez, programa beste talde batzuetara
ere helarazgarria da eta beste testuinguru geografiko batzuetan ere funtzionatu
behar luke.
1998tik 2005era bitartean, 552.094 pertsonak hartu zuten parte GALM programaren barruan antolatutako 424 proiektuetako batean edo bestean.
2016tik 2020ra bitartean, aurreikusita dago GALM SOCIAAL 20 proiektu espezifiko
urte bakoitzean gauzatzea.

Informazio gehiago

GALM "+55 en movimiento" kanpaina nazionalaren parte da.

Oharrak

http://www.galm.nl/
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8.4.2. GESTALT-GEhen, Spielen und Tanzen Als Lebenslange Tätigkeiten (Erlangen, Alemania)
Aukeraturiko bigarren esperientzia honen xedea, dementzia garatzeko (besteak beste, gizartean baztertuta edo bakartuta bizitzeagatik) arrisku handia duten 60 urtetik gorako adinekoen artean jarduera fisikoa sustatzea da. Ebaluazioek bai programaren onurak bai gorputz
jarduera mailen igoera egiazkoak direla erakusten dute; horrez gain, erabiltzaileen artean gizarte harremanek eta epe laburreko eta epe luzeko oroimenak hobera egiten dute.

Izena

GESTALT (Ibiltzea, jolastea eta dantza egitea: bizi osorako jarduerak)

Jatorrizko izena

GESTALT (GEhen, Spielen und Tanzen Als Lebenslange Tätigkeiten)

Gizatalde hartzailea

Dementzia garatzeko arrisku handia duten 60 urtetik gorako pertsonak. Besteak
beste, ondoko arrisku faktoreak azaltzen dituzten pertsonak: aldez aurretiko joera
genetikoa; sedentarismoa; obesitatea; tentsio arterial altua; bakartze soziala; depresioa; narriadura kognitibo arina (dementzia hasiberria), osasunerako onak ez
diren bizi ohiturak (tabakoa edo/eta alkohola kontsumitzea), heziketa-maila baxua
edo/eta diru sarrera baxuak. Talde hartzailea, beraz, nahiko zabala da. Dena den,
esan ohi da GESTALT dela esku hartze tradizionalekin iristen zailenetakoak diren
pertsona ez aktiboengana iristeko ezaugarririk onenak biltzen dituen programa
bakanetako bat, pertsona horien artean egonik bazterketa egoeran daudenak
edo/eta gizarte bakardadean bizi direnak.

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

Erlangen (Alemania)

Iraupena

2010-

Testuingurua

Azken urteetan gora egin du dementzia-gaixotasunak prebenitzea xede duen gorputz jardueraren praktikarekiko interesak. Ikerketa zientifiko ugarik baieztatzen
dutenaren arabera, egoera ahulean dauden adinekoen taldea kirolik gutxien egiten duen gizataldeetako bat da, eta aldi berean, dementzia garatzeko arrisku faktorerik gehien biltzen dituen taldeetako bat da.
Egoera honi erantzun nahirik GESTALT sortu zen, dementzia prebenitzera orientaturiko gorputz jarduerari buruzko Alemaniako lehen programa, zeina ebidentzian
oinarriturik dagoen.

Helburuak

Dementzia-gaixotasunen agerpena prebenitzeko, gorputz jardueraren praktika
sustatzea.

Deskribapena

Ekimen multimodal bat da, gorputz jarduera egiteko programa bat eta telefono
bidezko aholku zerbitzu bat eskaintzen ditu.
Programak hiru adar ditu:
 Musikaren erritmoan dantza eta mugimenduak egitea
 Kirola eta jolasak
 Jarduera fisikoa eguneroko bizitzan - ibiltzea
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Gorputz jarduera programak diseinatzean, estimulazio kognitibo, psikologiko, sozial eta emozionala lantzen lagunduko duten elementuak txertatzen saiatu dira.
Programa diseinatzeko orduan, Osasunaren Mundu Erakundearen hainbat gomendio hartu ziren kontuan, baita adinekoen artean gorputz jarduera sustatzearen alorrean dagoen ebidentzia zientifikoa ere.
Programaren barruan antolatzen diren kirol jarduerak era askotakoak dira. Erabiltzaileek jada ezagutu ohi dituzten jarduerak eskaini ohi dira; esaterako, gaztetan
ikasi zituzten jarduerak, besteak beste, bolo jokoan aritzea eta dantza egitea. Erabiltzaileentzat ezagunak diren jolas, dantza eta kirol jarduerek zeregin bikoitza betetzen dute. Alde batetik, erabiltzaileen motibazioa lantzen laguntzen dute, dagoeneko ondo menderatzen dituzten jarduerak direlako. Bigarrenik, parte hartzaileei
laguntzen diete oroimena lantzen garai zaharrak gogoratuz, zeinak, aldi berean,
erabiltzaileen arteko elkarrekintza soziala bultzatzen duen. Jarduerarik berrienek,
esaterako, Thai Chi-k eta aerobic-ek, ikaskuntza-gaitasunak erabiltzera akuilatzen
dute eta, beraz, zeregin kognitiboa estimulatzen dute.
Programan asteko bi saio antolatzen dira, 90 minutukoa bakoitza. Saio bakoitzean
ordubete ematen dute gorputz ariketak egiten, eta gero ordu erdiko bilera bat
egiten dute, moderatzaile baten gidaritzapean.
Banakako aholkularitza programaren bukaeran egiten da, jarraipen modura; eta
helburutzat du erabiltzaileak motibatzea kirol jardueretan parte har dezaten eta
bizimodu osasuntsua egin dezaten. Eguneroko bizitzan ariketa fisiko espontaneoko elementuak gehitzearen garrantzia bereziki azpimarratzen da. Kirol jardueraren jarraipena sustatzeko, programa behin amaituta, etxetik hurbil daukaten kirol
jardueren eskaintzaren berri ematen zaie parte hartzaileei.
Iristen zailagoak diren gizataldeen parte diren pertsonengana iristeko, pareko
erreklutatze teknikak erabiltzen dira.
Programak bi modalitate ditu: GESTALT eta GESTALT trinkoa (GESTALT-kompakt).
GESTALT jatorrizko programak sei hilabete dirau eta GESTALT programaren bertsio laburtua hiru hilabetez eskaintzen da.
Eragile inplikatuak

Proiektua Bavariako Osasun eta Ingurumen Ministerioak bultzatu zuen (baita hasieran finantzatu ere). Programa hau Friedrich Alexander Unibertsitateko Kirol Zientzietako Institutuak asmatu eta sortu zuen (Institut für Sportwissenschaft und
Sport der Friedrich-Alexander-Universität), Erlangen-Nurembergen.
Proiektu pilotuaren finantziazioak ondoko entitateak izan zituen laguntzaile:
 Heziketa-zentro bat
 Siemens enpresa
 Fisioterapiako enpresa bat
 Udal kiroldegi bat
 Zentro sozial bat
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2013an GESTALT programa Erlangen-eko Udalak kudeatutako zerbitzu bihurtu
zen, baina beste entitate batzuen laguntza jasotzen jarraitzen du hura finantzatu,
antolatu eta aurrera eramateko.
GESTALT une honetan hirugarren fasean dago eta Gizarte Segurantzako kutxen
bitartez (Krankenkassen) programaren erabilera zabaltzeko asmoa dute.
Egoera

Aktiboa

Ebaluazioa

Egindako ebaluazioak (ikus adibidez Streber et al. 2014 eta 2015), kirol jardueraren
programan parte hartu baino lehen eta programan parte hartu ondoren eginiko
neurketetan oinarritu dira, baita erabiltzaileen gaitasun fisiko eta kognitiboan gertatutako balizko aldaketen erregistroan ere. Ebaluazioen emaitzen artetik honako
hauek nabarmendu dira:














Aintzatespenak




Esperientziaren
maina

ta-

Pertsona ez aktiboak kirola praktikatzen hastea lortzen du GESTALTek.
Programak pertsona ez aktiboak erakartzen ditu eta, horien artean, gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonak daude.
Programak parte hartzaileen gaitasun fisikoari eusten laguntzen du.
Epe laburreko eta epe luzeko oroimenean eta lan-memorian hobekuntza
nabarmenak erregistratu ziren GESTALT programa erabiltzen zutenen artean.
Bestalde, programa oso lagungarria da parte hartzaileen artean gizarte
harremanak sustatzeko.
Programan jarraitzen zutenen portzentajea altua zen (% 83-90). Programa
bertan behera utzi zuten erabiltzailerik gehienek osasun arrazoiengatik
egin zuten (gaixotasun larria, hezur haustura edo senarraren/emaztearen
heriotzagatiko dolua).
Erabiltzaileen %60k baino gehiagok kirola praktikatzen jarraitzen zuten,
programan parte hartzen amaitu eta handik 6 hilabetera.
Erabiltzaileek programarekiko zaletasun maila altua azaltzen dute.
GESTALTen alderik negatiboena berau finkatzeak dakartzan gastu altuak
dira.
Konstantza Lakuko 5. Nazioarteko Konferentzian bi saritarako izendatu
zuten GESTALT programa.
2013. urtean, programak Erlangen-eko medikuntza saria lortu zuen, "Osasunaren sustapena eta prebentzioa" atalean.
2013an, GESTALTek Bavariako osasun arloko sustapen eta prebentzioaren
saria lortu zuen.

GESTALT hasieran ikerketa-proiektu pilotu gisa planteatu zen, Erlangen-eko unibertsitatean.
Lehen proiektuaren ebaluazioa egin eta gero, GESTALTen bigarren fasea jarri zen
martxan. GESTALT programaren bigarren fase honetan, kirola praktikatzeko oztoporik gehien dituzten talde ez aktiboetako pertsonak erakartzeko estrategiak garatu ziren, gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonetan arreta berezia jarriz.
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GESTALT une honetan hirugarren fasean dago. Programaren funtzionamendu ona
egiaztatu ondoren, orain programa hobetu nahi dute, gehiago zabaldu ahal izateko. Programa hau helarazteko dagoen zailtasunik handiena da nahiko garestia
dela. Horregatik, programaren bertsio laburtu bat prestatzen ari dira, GESTALT
trinkoa izenpean (GESTALT-konpakt).
Informazio gehiago

https://www.sport.fau.de/?s=gestalt
http://www.big-projekt.de/demenzpraevention-gestalt
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8.5. Dokumentuzko fitxak eta bibliografia
Dokumentuzko fitxak
Titulua

Active ageing and quality of life. Community-dwelling older adults in deprived neighbourhoods

Gizataldeak

Gizarte bazterketa. Adineko pertsonak

Eremu geografikoa

Herbehereak

Laburpena

Groningen-eko zahartze aktiboaren estrategiari buruzko ikerketa baten
emaitzak aurkezten dira testu honetan (Groningen Active Ageing Strategy GAAS). Egoera ahuleko auzoetan edo/eta estatus sozioekonomiko baxua duten adineko pertsona sedentarioen artean kirol jarduera eta beste ohitura
osasungarri batzuk sustatzera bideraturiko proiektu bat da. Groningen-eko
zahartze aktiboaren estrategia oinarri teoriko sendo batean funtsaturik
dago; oinarri hau osatzen duten elementuak hauek dira: ohitura osasuntsuen eredu ekologikoa, osasunarekin erlazionaturiko jarduera fisikoaren
eredua, eta jokabidea aldatzeari buruzko teoriak.
Tesiak Groningen-eko estrategiaren hiru alderdi aztertzen ditu, alegia: mendekotasuna detektatzera orientaturiko baliabide teknikoak, bizi-kalitatea
baldintzatzen duten faktoreak eta, azkenik, egoera ahuleko auzoetako zahartze aktiboa. Egoera ahuleko eskualdeetan gorputz jardueraren praktika
sustatzera zuzenduriko GASS esku hartzeak, batez ere, 6. atalean jorratzen
dira. Tesiaren atal honetan "Groningen-eko Bizitza Aktiboaren Eredua" (Groninger Actief leven Model, GALM) proiektuaren ebaluazio baten emaitzak
aurkezten dira, Groningen-eko zahartze aktiboaren estrategiaren barruan
garatua eta Herbehereetako Delfzijl hirian ezarria.

Ondorioak

Tesi honetan aurkeztutako ikerketen emaitzek agerian jartzen dutenez, gizarte bazterketa egoeran dauden adineko pertsona sedentarioen artean kirol jarduera sustatzea posible da, jokabidea aldatzeko estrategiak aplikatuz.

Erreferentzia

Bielderman, J. H. Active ageing and quality of life: Community-dwelling older
adults in deprived neighbourhoods. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen,
2016, 140 or.

Titulua

The GALM effect study: changes in physical activity, health and fitness of
sedentary and underactive older adults aged 55-65

Gizataldeak

Gizarte bazterketa. Adineko pertsonak

Eremu geografikoa

Herbehereak

Laburpena

Doktoretza tesi honek hainbat ikerketaren emaitzak aurkezten ditu, zeinak
zuzenduta baitaude "Groningen-eko Bizitza Aktiboaren Eredua" (Groninger
Actief leven Model, GALM) proiektua ebaluatzera. Estrategia hau Gronin-
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gen-eko zahartze aktiboaren estrategiaren (Groningen Active Ageing Strategy - GAAS) barruan garatu da eta egoera ahuleko auzoetan bizi diren
edo/eta estatus sozioekonomiko baxua duten adineko pertsona sedentarioen artean kirol jarduera eta beste bizi-ohitura osasuntsu batzuk sustatzea
du helburu. Programak, zeinak jokabidea aldatzeko teknikak erabiltzen dituen, paregabekotzat jo izan da banakako erreklutatze metodoak eta erabiltzaileen premietara eta lehentasunetara egokituriko kirol jarduerak konbinatzeagatik.
Ebaluazioek, alde batetik, balizko erabiltzaileak erakartzeko teknikak aztertzen dituzte, zeinak funtsean banakako hurbilketak egitean dautzan, dela
etxez etxe eginiko bisiten bitartez dela eskutitz pertsonalizatuen bitartez.
Bestalde, programak gorputz jardueran eta parte hartzaileen osasun egoeran dituen ondorioak aztertu egiten dira bai epe laburrean bai epe luzean.
Ondorioak

Ikerketa honen emaitzek agerian jartzen dute, ezen, "Groningen-eko Bizitza
Aktiboaren Eredua" programa oso metodo eraginkorra dela bazterketa egoeran dauden edo bazterketa arrisku egoeran dauden adineko pertsonen artean gorputz jarduera sustatzeko.

Erreferentzia

Jong, de J., The GALM effect study. Changes in physical activity, health and
fitness of sedentary and underactive older adults aged 55-65. Groningen,
University of Groningen, 2008, 158 orr.
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9. DIBERTSITATE FUNTZIONALA DUTEN PERTSONAK
9.1. Dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean kirola zabaltzea
Dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean praktikatzen den kirol jarduera eta gorputz jarduera
formala orain dela gutxi arte ez dira inoiz aztertu. Gai honek dituen alderdi ugarietan, gainera, halaholako arreta jarri da: entrenamenduari eta kirol egoitzapenei buruzko gaiak zehaztasun handiagoz
aztertu izan dira gizarte faktoreei buruzko gaiak baino. Oro har, biztanleriaren kirol ohiturei buruzko
diagnostiko orokorrak 104 edo aldian behingo galdetegiak badaude; aldiz, gizatalde honetan horien
falta nabaritzen da105.
Gai honen azterketak badu bigarren erronka bat, zeren 'desgaitasun funtzionala'ren barruan elkarren
artean oso bestelakoak diren pertsonak sartzen baitira, eta beraz, kirolari eta gorputz jarduerari dagokienez, oso bestelako profilak dituzten pertsonak dira106. Pertsona hauen kasuan, kirol jardueraren
modalitateak eta maiztasuna, eta kirolari eta gorputz jarduerari buruzko pertzepzioa, baldintzatuta
daude bakoitzaren dibertsitate funtzional mota eta mailaren arabera; horrez gain, aldagai soziodemografikoak –sexua, adina, osasun egoera, hezkuntza-mailak eta diru sarrerak–, zaletasunak eta bakoitzaren lehentasunak ere kontuan hartu behar dira. Konplexutasun hau107 ondo gogoan izatea komeni
da, azterketek beti ez baitute behar bezain zehatz jasotzen (Scott Porter Research and Marketing Ltd,
2001: 9); eta beharrezkoa da ere gogoratzea, ezen, dibertsitate funtzionalak per se ez duela nahitaez
esan nahi kirol eremutik inor baztertuta egotea.

104

Aurreikuspenak betetzen badira, mota honetako lehen azterketa urte bukaeran emango da argitara, liburu zuria formatupean (Kirolaren Liburu Praktikoa, 7-3-7).
105 Aldiz, Espainiako biztanleriari oro har, 2005az geroztik, bost urtean behingo inkestak egiten zaizkie, Administrazio Zentralak bultzatuak (<http://www.csd.gob.es/csd/sociedad/encuesta-de-habitos-deportivos/>).
106 Alde horretatik, bereziki esanguratsua da, ezen, txosten honetan identifikatu diren gizarte desabantailan dauden pertsonen artean jarduera fisikoa sustatzeari buruz eginda dagoen azterketarik garrantzitsuenak (Physical Activity Promotion in
Socially Disadvantaged Groups: Principles for Action, 2013: 75) dibertsitate funtzionala duten gizataldeak baztertu egiten
dituela aztertutako gizarte desbantailan dauden gizataldeetatik, argudiatuz, gainera, ezen, gizatalde honi zuzendutako
programen dibertsitatea handia dela eta dibertsitate funtzionala eta gizarte desabantailaren beste espresio batzuk programa berean jorratzearen komenitasuna zalantzazkoa dela.
107
Txostenaren esplorazio izaeragatik eta dokumentazioaren beraren mugengatik, lan egiteko adinean dauden dibertsitate
funtzionala duten pertsonak bereziki aztertuko ditu ikerketa honek.
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Historikoki esanda, berriz, oro har zera esan daiteke: dibertsitate funtzionala duten pertsonak kirol
jardueratik eta ohiko jarduera fisikotik baztertuta egon direla, eta haiek kirol munduan sartzea prozesu
geldo baten emaitza izan dela, gizarte bizitzako beste zenbait arlotan gertatu denaren antzera (Sanz
Rivas eta Reina, 2012: 36-37, 42-45). XX. mendearen hasierara arte, babesik eta egokitzapenik ezak, bai
eta estigmazioak ere, jarduera hauek jartzen zituzten pertsona bakan batzuen esku, eta besteengandik bereiz praktikatu ohi ziren. Haien artean kirola sustatzeko orduan, garai hartan nagusi zen enfokea
enfoke errehabilitatzailea eta terapeutikoa zen, desgaitasunaren eredu modelikoarekin bat.
Bi Mundu Gerren ondorengo hamarkadetan, dibertsitate funtzionala zuten pertsonen taldeak ikusgaitasun sozial handiagoa hartu zuen eta ahalduntzeko lehen urratsak hasi zen ematen. Garai honetan,
kirol jarduerak beste bi dimentsio hartu zituen gizatalde honetako kideen artean: olgeta-dimentsioa
eta lehiazko dimentsioa108, ordura arte apenas esploratuak biak. Horri esker, kirol kopurua nabarmen
hazi zen, eta joera hura areago indartuko zen, eskola-curriculumaren barruan gorputz hezkuntza sartu
zenean, hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkadetan, alor honetako kirol jarduera normalean
era segregatu batez garatu bazen ere, garai hartan nagusi zen hezkuntza-ereduarekin bat.
2006. urtean, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioaz geroztik,
kirol eta gorputz jardueraren alorrean aukera-berdintasuna lortzera zeraman bideak bultzada zinez
handia hartu zuen. 30.5 artikuluaren arabera, akordio hau izenpetu zuten herrialdeek, dibertsitate funtzionala duten pertsonek kirol jardueretan eta olgeta-jardueretan parte hartzeko duten eskubidea
modu eraginkorrez bermatzeko konpromisoa hartu zuten, instalazioez, jarduerez eta zerbitzuez baliatu ahal izan zitezen, eta bereziki haurtzaroan.

9.2. Dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean kirola zabaltzeko oztopoak
Konbentzioak ezarritakoa gorabehera, ordea, dibertsitate funtzionala duten pertsonek kirola egiteko
eta gorputz jarduera formala praktikatzeko oztopoak topatzen jarraitzen dute. Gaian espezializaturiko
literaturak oztopo hauek (eta ondoriozko faktore konpentsatzaile edo erraztatzaileak) bi multzotan
sailkatzen ditu: barne oztopoak (gizabanakoarenak) eta kanpo oztopoak (ingurunean daudenak).
Oztopo hauek aztertzeko, bi berrikuspen bibliografikotara jo dugu: Scott Porter Research and Marketing Ltd-ek eginikoa, Ingalaterran egindako ikerketetan oinarritua gehienbat; eta Jaarsma-ren eta
beste batzuena (2015), emaitza kuantitatiboak jasotzen dituzten (desgaitasun fisikoa dutenei buruzko)
ikerketetan oinarritua:

a) Kirola praktikatzeko oztopoak (Scott Porter Research and Marketing Ltd, 2001)
Oro har, dibertsitate funtzionala duten pertsonen kirol jarduera-maila txikiagoa azaltzen duten barne
faktore nagusi gisa, literaturaren berrikuspen honek autokontzientzia eta autoestimu baxua azpimarratzen ditu. Inguruneak pertsona hauei erakutsitako babes moralak eta jarrera positiboak, ordea, ai-

108

Sir Ludwing Guttman, kirol egokituaren aitatzat joa, funtsezko izan zen alde horretatik, dibertsitate funtzionala zuten gerrako beteranoei lehiazko kirola egitea agindu baitzien, haien errrehabilitazioaren osagai gisa.
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patutako oztopoak konpentsatzen edo zuzentzen lagun dezakete, eta gizatalde honetako kideen artean gorputz jarduera sustatu. Senideek, lagunek, kirol taldeek eta Medikuntzako profesionalek bat
egiten dute, zentzu horretan gako faktoreak izanik.109
Kanpo faktoreei dagokienez, azterketak zazpi oztopo azpimarratzen ditu:









Egokituta dauden edo gizarteratzaileak diren kirol jarduerei eta instalazioei buruzko informaziorik eza.
Babes fisikorik eza, babes emozionalik eza edo/eta komunikazio babesik eza.
Zerbitzu egokirik eza, dela gertuko ingurunean kirol instalaziorik ez dagoelako dela irisgarritasunean akatsak daudelako dela zerbitzu antolaketan defizitak daudelako (jarduera edo ordutegi ezegokiak, programa zurrunak) dela emandako babesa akastuna delako (langileen
prestakuntzan hutsuneak daude edo profesionalen kopurua ez da nahikoa).
Garraio zailtasunak, zeinek irisgarritasun arazoak edo garestitze arazoak ekar ditzaketen.
Finantziazio zailtasunak110.
Gizarte jarrerak (batez ere, Medikuntzako profesionalenak, politikarienak, kirol instalazioetako langileenak eta instalazioak erabiltzen dituzten pertsonenak).
Denborarik eza: desgaitasuna duten pertsonek jarduera berbera garatzeko baliteke beste
pertsona batzuek baino denbora gehiago behar izatea, eta gainera, beraiek babestu beharko
dituzten beste pertsona batzuen denbora ere behar izatea. Gainera, litekeena da joan-etorri
luzeagoak egin behar izatea, bizi diren auzotik hurbil egokituriko instalaziorik ez egoteagatik.

b) Kirola praktikatzeko oztopoak (Jaarsma et al., 2015)
Berrikuspen bibliografiko honek, zeinak dibertsitate funtzional fisikoari buruzko artikuluak baino ez
baititu aztertzen, 20 urtetik beherako eta 20 urtetik gorako biztanleria bereizten du. Gainera, kirola
praktikatzeko asmoa kentzen duten faktoreak ez ezik, kirola sustatzen duten faktoreak ere gogoan
hartzen ditu.
Dibertsitate funtzionala duten haur eta gazteen biztanleriak oztopo pertsonaltzat jotzen ditu, besteak
beste, dibertsitate funtzionala bera, denborarik falta, eta dibertsitate funtzionala duten eta ez duten
seme-alabak zaintzeko gurasoek eskainitako denboran sortzen diren aldeak. Biztanle helduek, berriz,
oztopo nagusitzat jotzen dituzte osasun txarra, kemenik eza eta nekea.
Kirola eta gorputz jarduera errazten duten faktore pertsonalei dagokienez, talde etariorik gazteenek
josteta eta erlaxazioa azpimarratzen dituzte. Biztanleria helduak, bere aldetik, mota honetako faktoretzat jotzen ditu, besteak beste, josteta, barru-barruko motibazioa, jomugak, eta aldez aurretiko kirol
ohiturak (gertatzezko dibertsitate funtzionaleko kasuetan).
Azkenik, adin talde guztiek jotzen dituzte gizarte harremanak kirol jarduera errazten duen ingurune
faktore nagusitzat.

109
110

Estigma barneratuta edukitzearekin lotuta, ziur aski (autoestigma).
Desgaitasuna duen kide bat izateak familientzat daukan gainkostuari dagokionez, gai hau aztertu izan da, eta besteak
beste, Antares Consulting-en azterketan kontsulta daiteke (2006).
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9.3. Dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean kirola sustatzea
Dibertsitate funtzionala duten pertsonek kirola praktikatzeko topatu ohi dituzten oztopoak behin aztertu ondoren, oztopo horiek ezabatzeko edo leuntzeko inplementatu diren politika publikoei buruz
galdetu beharra daukagu. Horri buruz, lehen-lehenik, esan behar da, txosten hau egiteko berrikuspen
dokumentalean identifikatu diren ekimenetako oso gutxik hartzen dutela helburu nagusitzat dentsi-

tate funtzionala duten pertsonen artean jarduera fisikoa sustatzea, helburu sekundarioen artean
maiz-edo agertzen bada ere. Proiektu hauetako gehienen helburua, ordea, gizatalde hau gizarteratzea
da. Joera honen arrazoiak zehaztea zaila bada ere, badirudi premia indibidualen kontzepzio oso konpartimentalizatu eta hierarkizatu batekin zerikusia duela, zeinaren arabera gizarte harremanei lehentasuna eman behar zaien, kirol jardueraren edo gorputz jarduera formalaren gainetik (ikus ere bai Physical Activity Promotion in Socially Disadvantaged Groups: 12-13)111.
Detektatu diren neurririk gehienak, dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat irisgarriak diren kirol
jardueren eskaintzaren barruan sartzen dira. Tipologia askotarikoa da eta Sanzek eta Reinak kirol egokituan identifikatutako lau arloak hartzen ditu (2012: 37): hezkuntza (eskola), olgeta (astia, aisia), errehabilitazioa (sendagilearen aginduz) eta lehia (elite kirola barne). Jarduera bakar baten inguruan biraka ari diren zerbitzuak eta programak daude; beste batzuek, berriz, hainbat konbinatzen dituzte,
zeinak areagotzen baititu hartzaileen gustuetara eta gaitasunetara egokitzeko aukerak. Epe jakin batean zehar garatzen diren programak dira nagusi, eta gorputz jardueraren praktikari jarraipena ematera orientaturik daude. Jarduera puntualak, ordea, erruz agertzen dira kontsultatu dugun dokumentazioan 112, batzuetan iraupen laburreko urteko txapelketak izaten dira eta beste batzuetan ekitaldi
itxura hartzen dutenak, esaterako, Kirol Egokituaren / Inklusiboaren Eguna edo Astea / Kirola Guztientzat. Dibertsitate funtzionala duten pertsonen kirol jarduera ikusgai jartzea da batez ere ekitaldi hauen
helburu nagusia, eta aipatutako gizataldeak kirol alorrean dituen premiaz eta gaitasunez herritarrak
kontzientziatzea.
Antza denez, jarduera integratuei –hau da, pertsona orori zabalik daudenei– eman ohi zaie lehentasuna, eta ez jarduera segregatuei –dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat bakarrik–, zeren, azken hauek zeregin garrantzitsu bat betetzen badute ere –batez ere, gaitasun murritzagoak dituzten
pertsonen kasuan–, jarduera integratuak koherenteagoak baitira programa eta zerbitzu hauek inspiratzen dituen parte hartze ekitatiboaren printzipioarekin113.
Bestalde, olgeta-enfokea lehiazko enfokeari gailentzen zaio, dibertsitate funtzionala duten pertsonen
artean kirol jardueraren faktore motibatzaile gisa jostetak duen garrantziarekin bat dator eta (Jaarsma
et al., 2015).
Adinen araberako segregazio114 bat argi eta garbi antzematen da, eta belaunaldien arteko izaeradun
esperientziarik ezin izan da identifikatu, familiei zuzentzen zaizkien esperientziaz harago.

111

112

113

114

Alde horretatik, geure buruari zera galdetu behar diogu: jarduera fisikoa bigarren mailako premia gisa ulertzeko ikuskera
berezi honek ea noraino inspiratzen dituen dibertsitate funtzionala duten pertsonetara orientaturiko politika pulbikoak, eta
ea nola islatzen den hori ematen diren diru laguntzetan eta argitaratzen diren ikerketetan. Hala ere, kontu hauek txosten
honen irismenetik kanpo gelditzen dira.
Gertaera hau, alde batetik, erabilitako metodologiagatik azal daiteke, ekimen puntualak dokumentatu egiten direla pentsatzekoa baita, eta aldizkakoak baino maiztasun handiagoz ematen direla ezagutzera, batez ere kanpoko finantzaketa baldin
badute.
Ikus gai honetaz zer dioen Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioaren 30.5 artikulu
aipatuak (2006).
Kirolaren alorrean, oro har, neurri handi batean ere gertatzen den bezala.
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Eskura dauden programa, jarduera eta instalazioen eskaintza balizko erabiltzaileei jakinarazi behar
zaie, ezagutzen ez dena ez baitago erabiltzerik. Horretarako, hainbat tresna identifikatu dira, batez
ere on line direktorioak (tamalez, beti ez daude osatuta edo gaurkotuta) edo dokumentu formatukoak
(zeinak, askotan, desfasatuta gelditzen diren, oso denbora gutxian).
Dibertsitate funtzionala duten kirolariei arreta edo laguntza emateko behar den bezala prestaturik edo
sentsibilizaturik dagoen langileriaren defizitari erantzuten saiatzen diren hainbat neurri ere aurkitu ditugu. Profesional hauek –batez ere, entrenatzaileak– prestatzea xede duten esperientzia askotan bai
ikasjarduerak bai ikasmaterialak erabiltzen dira, batera erabili ere. Mota honetako gidaliburuek, gidek
edo baliabideek gaiari buruz dagoen ezagutza zabaltzeko eta ikasjardueren irismena biderkatzeko aukera ematen dute, haietan parte hartzen duen ikasleriaz harago. Jardunbide egokien zabalkundeak
ere zeregin garrantzitsua betetzen du sektoreko irakasleen etengabeko prestakuntzan, batez ere programak diseinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen direnen kasuan, eta gai hauek ikertzen dihardutenen
kasuan. Jardunbide egokien 115 eta ekimen zientifikoen bilketek dibulgazio jarduera hau bideratzen
dute.
Irisgarritasun, garraio eta gainkostu baldintzei dagokienez, gorputz jarduera formala egiteko orduan,
identifikatu diren ekimenetan kasik ez dago horiek jorratzen dituen esku hartzerik. Gai hauek politika
orokorretan jorratu ohi dira eta itxurazko hutsune horren arrazoia hori da116. Dibertsitate funtzionala
duten pertsonen artean kirola sustatzeko politikek kasu bakanetan izaten dute zeharkako izaera hori.
Aipatzea merezi duen azken esku hartze mota bat, dibertsitate funtzionala duten biztanleak motibatzera bideratutakoa da, pertsona horiek kirola edo gorputz jarduera egitera anima daitezen edo jarduera fisikoa egiten jarrai dezaten. Kategoria honetan sartzen dira:
 Eskala handian antolatzen diren sentsibilizazio kanpainak, zeinen helburua baita bizitza aktiboago bat izatearen abantailak ezagutzera ematea eta horri buruz dauden pertzepzio negatiboei
gogor egitea.
 Parekoen taldeak, zeinek gizarte ingurune atsegin bat eskaintzen baitute kirola edo gorputz
jarduerak egiteko. Talde hauek informalak izan daitezke edo kirol klub baten barruan egon daitezke (zeina berdin-berdin izan baitaiteke dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat bakarrik
edo klub 'konbentzional' baten barruko atal bat izan).
 Boluntariotzaren bidez, kirola egiteko banakako laguntza eskaintzen duten programak.

115

Txosten honetan ondokoak erabili dira: Kirol Kontseilu Gorena (s.f.), European Commissión (2016), Güt (2013), Insport
(2014), Scott Porter Research and Marketing Ltg (2001) eta University of Cassino and Southern Lazio et al. (2014).
116
Adibidez, Bartzelonako Udalaren Txartel Arrosak (http://ajuntament.barcelona.cat/targetarosa/es/) kirol instalazio publiko
eta pribatuak erabiltzeko deskontuak eskaintzen dizkie errenta baxua duten eta gutxienez % 33ko desgaitasun funtzionala
aitorturik daukaten pertsonei. Hala ere, ez da Kirol Arlotik (Institut Barcelona Sports) bultzatutako baliabide bat, Gizarte
Eskubideen arlotik bultzatua baizik. Programarekin bat datozen garraio publikoetan, saltokietan, osasun establezimendu
pribatuetan eta kultur eta aisialdi ekipamenduetan ere aplikatzen dira deskontuak. Dibertsitate funtzionala duten pertsonez gain, 60 urtetik gorako pertsonek ere onura atera dezakete deskontu horietatik.
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9.4. Arrakasta adierazleak
Ikusi den bezala, dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean kirola eta gorputz jarduera zuzenean
edo zeharka bultzatzea xede duten politikak oso heterogeneoak dira, baina zeintzuk dira hoberenak
eta eraginkorrenak? Tamalez, galdera honi modu sinesgarri batez erantzutea ahalbidetuko lukeen ebaluazio formalik ezin izan dugu aurkitu. Hala ere, esperientziarik arrakastatsuenak a priori identifikatu
ahal izango genituzke, ondoko kalitate adierazleak aplikatuz gero:
 Antzinatasuna.
 Horren diseinuan edo kudeaketan hainbat entitatek parte hartzea.
 Nazioarteko proiektuetan parte hartzea.
Inklusio eta autonomia adierazleak garrantzitsuagoak eta espezifikoak dira, zeren, dibertsitate funtzionala duten parte hartzaileak biltzea lortzen duten jarduerak edo/eta dibertsitate funtzionala duten
pertsonek autonomia handiagoz jarduteko aukera ematen dutenak, printzipioz, arrakastatsuagoak
izango liratekeela pentsatzekoa baita, dibertsitate funtzionala duten pertsonen nahiarekin hobeto
moldatzen direlako, eta beraz, kirola praktikatzen ez duten haientzat motibagarriagoak gertatzen direlako. Alde horretatik, Fantovak aisialdi programei buruz oro har iradokitako esplorazio eredua (2004:
105 hur.) mutandis mutatis helaraz liteke kirol eremura (1. Irudia). Egizue kontu, ezen, egileak dioen
bezala, "bi dimentsioen arteko halako tentsio dialektiko bat" badagoela [inklusioa eta autonomia),
halako moldez non ez baita bereziki erraza bietan batera aurrera egitea" (Ibidem: 109). Gainera, erdietsitako lorpenak eta erdiesteko dauden erronkak etengabe monitorizatzea gomendatzen du, zeren
"inklusioan eta parte hartzean egin beharreko aurrerapen oro gizarte dinamika baztertzaileek mehatxaturik baitaude, zeinak, oharkabean batzuetan, horiei aurre egiteko eraiki ditugun inguruneetan sartzen baitira" (Ibidem).
2. Irudia. Desgaitasuna duten pertsonen aisialdian inklusiorako eskain daitezkeen zerbitzuen eta babesen saikapena

Iturria: Fantovatik egokitua (2004: 105 hur.).
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9.5. Ondorioak eta gomendioak
Dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean praktikatzen den kirolari eta gorputz jarduerari buruzko literatura berri samarra da eta oraindik ere hutsune garrantzitsuak ditu, batez ere sustapen politikei dagokienez. Nolanahi ere, kontuan hartu behar da dibertsitate funtzionalaren kontzeptuak pertsona talde oso heterogeneo bat azaltzen duela, batzuek ez dute aparteko babesik behar kirola egiteko orduan, eta beste batzuek era askotariko premiak dituzte, dibertsitate funtzional motaren eta
mailaren arabera, baina baita beste aldagai batzuen arabera ere, zeinetan aipatzekoak baitira aldagai
soziodemografikoak –sexua, adina, osasun egoera, heziketa eta errenta maila– eta bakoitzaren gustuak eta lehentasunak.
Pertsona hauek guztiek kirol eta gorputz jarduerak gainerako herritarren baldintza berberetan egiteko
eskubidea dutela nazioarteko araudian aitorturik egon arren, dibertsitate funtzionala duten pertsonak
eskubide horretaz gozatzeko hainbat oztopo aurkitzen dituzte, eta barruko oztopoak (pertsonalak)
edo kanpoko oztopoak (ingurunearenak) izan daitezke. Txosten honetarako egindako esperientzien
berrikuspenak agerian jarri du, ezen, gizatalde honetan kirol praktika sustatzea bigarren mailako helburu baten gisan agertzen dela ia kasu guztietan; aldiz, sozialki erlazionatzeko aukerak handiagotzea
lehentasunezko helburu gisa azaltzen da. Detektatu diren oztopoei gogor egiten saiatzeko, kirolaren
eremuan enfoke bateratzailerik ez egotea da beste ezaugarri nabarmen bat.
Identifikatu diren politiken jomuga da:




Kirol jarduera irisgarriak eskaintzea (hauxe da politikarik zabalduena, dudarik gabe).
Informazio motako baliabideak (jarduera eta instalazio direktorioak eta gidak).
Profesionalak prestatzeko eta sentsibilizatzeko programak (ikastaroak eta pedagogia materialen argitalpena)

Gorputz jarduera formalari buruz galdetuta, dibertsitate funtzionala duten pertsona askok aipatzen
dituzten irisgarritasun, garraio eta gainkostu arazoak konpontzera espezifikoki zuzendutako esku hartzeak oso-oso urriak dira lokalizatu diren esperientzien artean. Horrek ez du esan nahi arazo horiek
agenda politikoan oharkabean pasatzen direla, baizik eta, jorratzen direnean, beste eremu batzuetatik
(eta bereziki, gizarte ongizatetik) bultzatutako politika transbertsalen barruan sartzen direla.
Dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean, kirol eta gorputz jardueran eragina duten faktoreen
dibertsitatea dela eta, komenigarria dirudi estrategia integralak hautatzea. Ildo horretatik, proposamen interesgarri bat Scott Porter Research and Marketing Ltd-ek Eskoziako Gobernurako egindakoa
da (2001: 32-41), zeina oinarriturik baitago Prochaska-ren eta Diclemente-ren117 osasun arloko jokabidearen ereduaren aldaketan, eta arloko gizarte eragile guztiak inplikatzearen eta erdietsitako emaitzak
monitorizatzearen aldeko hautua egiten du. Toki mailan aplika daitezkeen aholku etxe honen zenbait
gomendio 1. Taulan jaso dira.

117

Hau da, aurrekontenplazioa - kontenplazioa - prestaketa - ekintza - berrespena sekuentzian aurrera egiteko lana erraztean
datza.
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1. Taula. Dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean kirola eta gorputz jarduera toki mailan sustatzeko zenbait gomendio
Jendarte hartzailea

Estrategia-mota

Neurriak

Dibertsitate funtzionala duten
pertsonak

Informazioa

 Informazio eskuragarria (eskoletan, eguneko zentroetan, hirugarren sektoreko entitateetan).
 Biztanleriaren hainbat segmentutara egokituriko materialak.
 Informazio gune nagusiak.

Motibazioa

 Bai aisialdiko kirolean bai lehiazko
eta eliteko kirolean eredu edo
erreferente gisa balio duten dibertsitate funtzionaldun kirolariak.
 Erakustaldiak.
 Kirol edo gorputz jarduera berriak
probatzeko erraztasunak.
 Banakako aholkularitza espezializatua.
 Boluntarioen bidezko akonpainamendua.
 Plangintzan eta antolaketan parte
hartzea.

Kirol instalazio eta zerbitzuen
erabilerarekin lotuta dauden
kostuak murriztea.

 Tarifak jaisteko akordioak bilatzea.

Kirol praktikarekin lotuta dauden garraio kostuak jaistea

 Ibilgailuen erabilera partekatua.
 Eskatu ahalako garraio zerbitzuak
antolatzea.
 Kirol guneekin lotzen duten garraio zerbitzu publikoak ugaltzea.

Sentsibilizazioa eta prestakuntza

 Sentsibilizazio kanpainak.
 Prestakuntza eta aholkularitza.

Motibazioa

 Aldaketa-estrategia gisa probaldiak egitea.

Jarduera-eskaintzaren
bolumena eta kalitatea (bai aisialdikoena bai lehiazkoena) areagotzea.

 Finantzaketa.
 Egitura batu baterantz jotzeko hasierako urrats gisa, dibertsitate
funtzionala duten kirolarientzako
klubak sortzea.

Instalazioak

 Irisgarritasuna hobetzea.

Estrategia-mota

Neurriak

Eremu honetan eragina duten
kirol arduradunak edo beste
arlo batzuetakoak.

Jendarte hartzailea
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Gizarte eta osasun zerbitzuetako profesionalak

Sentsibilizazioa eta prestakuntza

 Sentsibilizazio kanpainak.
 Prestakuntza.

Irakasleria

Sentsibilizazioa eta prestakuntza

 Aditu hitzaldiak.
 Gidak eta eskuliburuak.

Dibertsitate funtzionala duten
haurren gurasoak

Informazioa

 Haien beldurrei aurre egin eta
haien zalantzak argitzeko informazioa ematea.

Motibazioa

 Beren seme-alaben jardueretan
parte hartzea.

Iturria: Scott Porter Research and Marketing Ltd-etik abiatutako berezko lanketa (2011: 32-38)
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9.6. Jardunbide egokiak:
9.6.1. Aurora Aisialdiko Kirol Elkartea (Prato, Italia)
Izena

Aurora Aisialdiko Kirol Elkartea (Prato, Italia)

Jatorrizko izena

Polisportiva Aurora, Associazione Sportiva Dilettantistica

Gizatalde hartzailea

 Desgaitasun funtzionala duten pertsonak
 Biztanleria, oro har

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

Italia

Iraupena

1994-

Testuingurua

1978az geroztik, Italiako Osasun Mentaleko politikak erreforma prozesu sakon
bati ekin zion, zeinari esker, buruko eritasuna zutenek zentro espezializatuetan
nahitaez sartuta egoteari utzi baitzioten eta komunitatean artatuak izatera igaro
ziren. Gauzak horrela, laurogeita hamarreko hamarkadaren bigarren erditik aurrera, kirol anitzeko elkarteak sortu ziren, buruko gaitzak zituzten pertsona desinstituzionalizatuen artean kirol jarduera sustatzeko eta 'normalizatzeko' asmoz. Entitate hauek osasun mentaleko zerbitzuetako profesionalek (batez ere, erizainek),
zerbitzu horien erabiltzaileek eta beraien senideek, gizarte babeseko monitoreek,
boluntarioek eta gizarte ekintzaileek bultzatu zituzten. 2000. urtean, entitate horietako batzuk batu egin ziren Associazione Nazionale Polisportive per l'Integrazione Sociale (ANPIS) elkartea sortzeko, zeinak gaur egun 40 kide dituen.

Helburuak

 Buru osasun arazoekin edo alkohol arazoekin lotuta egoten den pribazio soziala
pairatzen duten pertsonen artean kirol eta aisialdi jardueretan parte hartzea sustatzea.
 Kirolaren eta aisialdiko jardueren bitartez osasun psikofisikoa sustatzea.
 Pertsona hauen gizarteratzea errazteko, tokiko eragile sozioekonomikoekin
sare bat sortzea.

Deskribapena

Aurora elkartea 1994. urtean sortu zen, Italiako Prato hiriko osasun mentaleko gizarte zerbitzuetako profesionalek eta erabiltzaileek, senideek, boluntarioek eta
beste arlo batzuetako profesionalek batera eginiko lanari esker. Entitatearen sorrerak eta garapenak ez diote metodologia zehatz bati jarraitzen; aitzitik, kirolaren
bitartez eta mobilizatzen diren baliabide komunitarioen bitartez, buruko osasun
arazoak dituzten pertsonek gizarteratzeko eta laneratzeko dituzten premiei erantzuten saiatzen dira. Gaur egun, hainbat kirol modalitate eskaintzen ditu, besteak
beste, futbola, mantentzeko soinketa, boleibola, errugbia eta mendi-ibiliak. Gainera, aisialdiko beste zenbait jarduera garatzen ditu, besteak beste, pintura eta
musika.
Bere helburuak erdiesteko, Aurorak operatori izeneko boluntario talde bat sortu
du, zeinaren funtsezko zereginak hauek diren:
 Lurraldeko beste kirol elkarte batzuk (osasun mentaleko arloarekin lotuak ala
ez) identifikatzea eta haiekin harremanetan jartzea.
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Kirol eta aisialdi jarduerak antolatzea.
Tokiko erakundeekin bitartekari gisa balio izatea.
"Mundu 'normala' eta 'Eroen' Mundua" nahasiko diren espazioak sortzea.
Aukera eta proiektu berriak bilatzea.
Erabiltzaileei laguntzea errealitate berriekin bat egiten.

Boluntario talde hau behar den bezala prestatzeko asmoz, elkarteak diziplina anitzekoak diren hainbat prestakuntza-jarduera eraman ditu aurrera, udalekin eta
unibertsitateekin elkarlanean.
Eragile inplikatuak







Egoera

Proiektua martxan dago

Esperientziaren tamaina

Batez ere, tokiko proiektu bat da; hala ere, elkarteko taldeek estatuko eta nazioarteko lehiaketetan ere hartzen dute parte. Nazioarteko esparruan, bi proiektu
dira azpimarratzekoak:

Osasun mentaleko zerbitzu lokala
Udalak (bereziki, Prato-koa).
Unibertsitateak
Tokiko beste eragile batzuk
Boluntariotza

 Urtean behin antolatzen den futbol txapelketa.
 Europako Insport+ proiektuan duen parte hartzea (http://insportproject.eu), zeinak helburutzat baitu desgaitasun mentala duten pertsonak kirolaren bitartez
gizarteratzea. Alor horretan antolatzen diren jardueretan parte hartzeaz gain,
Aurorak antolaketa-laguntza ematen dio Prato-ko Udalari, entitate hau izanik aipatu proiektua lideratzen duena.
Informazio gehiago

 Entitatearen web gunea: http://www.polisportivaaurora.it
 Associazione Nazionale Polisportive per l'Integrazione Sociale (ANPIS):
http://www.anpis.it
 López Pardo, A. Deporte en personas con trastornos mentales graves. Buenas
prácticas en Europa. Hemen: Cangas, A. J. et al. II Congreso Nacional de Sensibilización al Estigma Social en Salud Mental y III Congreso Internacional de Actividad
Física y Deporte Adaptado. Akta liburua. I. alea: Estigma, deporte y salud mental.
Granada, Alborán Editores, 2014, 1-11 orr.

Oharrak

Buruko eritasunak dituzten pertsonak ahalduntzearen eta gizarteratze eta laneratzearen aldeko ekimenak –hirugarren sektoretik beti– bultzatzeko orduan, Aurorak ez du inoiz zalantzarik izan. Ondoko ekimenak bultzatu ditu, besteak beste:
nekazaritza-kooperatiba bat (2010) eta nazioarteko erabiltzaile elkarte bat (2012).
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9.6.2. Barcelona Esport Inclou programa (Bartzelona)

Izena

Bartzelona Esport Barne programa

Jatorrizko izena

Barcelona Esport Inclou

Gizatalde
hartzailea

 Desgaitasun funtzionala duten pertsonak
 Biztanleria, oro har

Irismen geografikoa

 Lokala

Eremu geografikoa

 Bartzelona
 Espainiar estatua

Iraupena
Testuingurua

Bartzelonako Udalak kirolaren sustapena jo du bere identitate ezaugarritzat, eta
hona hemen froga: alor horretan plan estrategiko bat eratu duen Europako lehen
hiria izan da.

Helburuak

 Dibertsitate funtzionala duten pertsonek kirola eta kirol espazioak eskuragarri
dituztela begiratzea.
 Kirola egiteko dituzten eskubideak babestea eta sustatzea, gainerako biztanleek
dituzten aukera-berdintasun erregimen batean.

Deskribapena

Bartzelonako Udalak, Institut Barcelona Esports programaren bidez lortu nahi
duena da kirol jarduerak bertako biztanle guztien eskura jartzea, eta bereziki, dibertsitate funtzionala duten pertsona guztien eskura jartzea. Helburu hau kirol
arloko udal politika guztiekiko transbertsala izan dadin, ekimen honen eskaintzaren barruan ondokoa sartzen da:
 Eskaintza inklusibo zabal bat, zeinaren ardatza baita:
o Udal kirol zentroen ohiko jarduera.
o Eskola-kirolaren programak, bai eskola-orduetan bai eskolatik kanpoko
orduetan (kirola egiten hasteko Futbol Net i Diversidad programa, haurren eta dibertsitate funtzional anitza duten gazteen inklusioa lortzeko
Juguem! programa, lehiaketak, Olímpia udal campusa).
o Herri ekimenak (edozein pertsonaren parte hartzea baimentzeko kategoria eta arau espezifiko guztiak baitituzte).
o Bernastrec mendi-ibilaldien ziklo irisgarria, zeinean Institut-ek parte hartzen duen.
o Kirol arloko beste eragile batzuen jarduerak, zeinekin Institut elkarlanean
aritzen den.
 Ciutat de Barcelona kirol egokituaren nazioarteko bost txapelketa.
 Bost babes zerbitzu:
o Informazio zerbitzua bai gorputz jarduera egokituari buruz bai guztientzako irisgarritasun eta diseinuari buruz.
o Aholkularitza zerbitzua, zeinak parte hartzen baitu (aurretiaz eskatuta)
kasu zehatzetan laguntzeko.
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Aldageletako laguntza zerbitzua, aldageletan laguntzaileak eskaintzen
ditu eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen laguntzaileei doako sarrera ere eskaintzen die.
Begirale zerbitzua eta babes begiraleak, zeinek kasu zehatzetan laguntza
ematen baitute taldeko jardueretan.
Bai dibertsitate funtzionala duten pertsonei orientaturiko jardueretan bai
biztanleei oro har zuzendutako sentsibilizazio kanpainetan erabiltzekoa
den materiala mailegatzeko zerbitzuak.

 Jarduera inklusiboak antolatzen dituzten entitateei zuzendutako diru laguntzak,
eta dibertsitate funtzionala duten pertsonei zuzendutakoak, jarduera horietan
parte har dezaten.
Programaren egoitza elektronikoak lerro operatibo guztiak deskribatzen ditu eta
hiri osoan eskuragai dagoen kirol egokituaren eskaintza guztia jasotzen du direktorio batean (pdf formatuan) –hala egin ezik, barreiaturik egongo litzatekeen informazioa horrenbestez zentralizatzen duela.
Eragile inplikatuak

 Institut Barcelona Esports (Bartzelonako Udala)
 Dibertsitate funtzionalaren arloko gizarte entitateak (elkarteak, kirol federazioak)
 Klubak eta kirol instalazioak (pribatuak zein gizarte ekimenez sortuak).

Egoera

Proiektua martxan dago

Informazio gehiago

Web gunea: http://www.bcn.cat/lesportinclou/es/
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9.7. Dokumentuzko fitxak eta bibliografia
Dokumentuzko fitxak
Titulua

Dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean kirola zabaltzea oztopatzen duten barrerak

Gizataldeak

Dibertsitate funtzionala duten pertsonak

Eremu geografikoa

Eskozia. Erresuma Batua. Europa.

Laburpena

Eskoziako Gobernuak enkargatutako txosten honek, agintaritza publikoei eta
beste erakunde interesdun batzuei lagundu egin nahi die estrategia bat diseinatzen, inplementatzen eta ebaluatzen, dibertsitate funtzionala duten pertsonek
bai olgetako kirolean bai lehiazko kirolean duten parte hartzea areagotzeko. Hori
dela eta, lehendabizi, kirol jarduera hasteko edo kirol jarduerarekin jarraitzeko
pertsona hauek topatzen dituzten zailtasunak aztertzea proposatzen da. Horretarako, bi estrategia osagarri planteatzen ditu: alde batetik, gai honi buruz Ingalaterran (batez ere) egin diren ikerketen bibliografia berrikustea; eta beste alde
batetik, eremu ikerketa kualitatibo bat ad hoc egitea, non jasotzen baitziren dibertsitate funtzionala duten pertsonen iritziak eta gizarte talde honetan diharduten zerbitzuetako arduradun profesionalen iritziak. Behin oztopo hauek identifikaturik, dokumentuak oztopo horiek ezabatzeko neurriak proposatzen ditu,
eremu horretan emaitza onak ematen ari diren esperientzia-hautatu batzuk eskaintzen ditu, eta alor honetan sakondu nahi duten etorkizuneko ikerketetarako
zenbait jarraibide ematen ditu.

Ondorioak

Dibertsitate funtzionala duten pertsonen kirol jarduera zailtzen duten oztopoei
buruzko ikerketak, talde honek kirol jardueretan duen parte hartzea eta kirolaren
aurrean dituen jarrerak jorratu behar ditu, pertsona hauen autonomia-mailaren
arabera egon daitezkeen desberdintasunetan arreta berezia jarriz. Biztanleria
orokorraren jokabidea eta pertzepzioak ere aztertu behar dira, dibertsitate funtzionala duten pertsonen gainean duten eragina oso nabarmena baita. Oztopo
horiek ezabatzeko estrategien diseinuari dagokionez, Prochaska eta Diclementeren osasun arloko jokabide aldaketarako ereduaren faseetako bakoitzerako (aurrekontenplazioa, kontenplazioa, prestaketa, ekintza eta berrespena) neurri espezifikoak hartzea gomendatzen da, baita aukeratutako ekimen bakoitzaren
arrakasta ebaluatzeko ere.

Erreferentzia

Scott Porter Research and Marketing Ltd. Sport and People with Disability: Aiming at Social inclusion. Edinburgo, Sportscotland, 2001, 59 orr.

Titulua

Desgaitasuna duten pertsonen artean kirol jarduera errazteko Europako programak

Gizataldeak

Dibertsitate funtzionala duten pertsonak

Eremu geografikoa

Europar Batasuna

Laburpena

Dokumentu hau, funtsean, jardunbide egokien katalogo bat da, desgaitasuna duten pertsonek Europar Batasunean kirola egitea errazagoa izan dezaten. Lehen
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zatian, desgaitasunaren kontzeptuak eta desgaitasuna duten pertsonen kirola
(disability sport) eta bere historia laburzki errepasatzen ditu; eta jarraian, alor honetan idenfitikatu diren politikak eta eragileak aztertzen ditu. Alearen bigarren
parteak 35 esperientzia interesgarri biltzen ditu, bost kategoriatan multzokatuak: kanpainak eta baliabideak; heziketa-kanpainak (ikastaroak eta eskola-kirola); kirol egokituaren diseinua eta sustapena; desgaitasuna duten pertsonen kirol praktika ezagutzera emateko ekitaldiak; eta azkenik, antolaketaren alderdiak
(nazioarteko topaketak, baliabide guneak, finantzaketa) azpimarratzen dituzten
programak.
Erreferentzia

Gütt, M. Disability Sport in Europe. Learning from Experience. Seriea: Good
Practice Handbooks, 3 zk. Estrasburgo, Council of Europe, 2013, 69 orr.

Titulua

Dibertsitate funtzional fisikoa duten pertsonen artean kirol jarduera oztopatzen eta errazten duten elementuak

Gizataldeak

Dibertsitate funtzionala duten pertsonak

Eremu geografikoa

Mugatu gabea

Laburpena

Dibertsitate funtzional fisikoa duten pertsonek kirola edo gorputz jarduera
fisiko formala praktikatzearen edo ez praktikatzearen arrazoiak identifikatzen saiatzen da berrikuspen bibliografiko hau. Dokumentuzko bilaketari esker –zeina 2012ko apirilean burutu baitzen espezializaturiko lau datu basetan
(Medline, Embase, Cinahl eta SportDiscus) ingelesezko, alemanezko eta nederlanderazko terminoak erabiliz–, 1988tik 2011ra bitartean argitaratutako
52 artikulu lokalizatu ahal izan ziren, zeinek emaitza kuantitatiboak ematen
baitzituzten aztertu beharreko gaiari buruz. Material horren azterketak faktore pertsonalen eta ingurune faktoreen artean bereizten du, baita 20 urtetik beherako eta 20 urtetik gorako biztanleen artean ere.

Ondorioak

Haur eta gazteen biztanleriak oztopo pertsonaltzat jotzen ditu, besteak
beste, dibertsitate funtzionala bera, denborarik falta, eta dibertsitate funtzionala duten eta ez duten seme-alabak zaintzeko gurasoek eskainitako denboran sortzen diren aldeak. Biztanle helduek, berriz, osasun txarra, kemenik
eza eta nekea aipatzen dituzte.
Ingurunearen oztopo gisa, biztanle helduek jarduera-eskaintza urria, irisgarritasun eta garraio arazoak, informazio falta eta kostua aipatzen dituzte. 20
urtetik beherako biztanleen artean ingurunearen oztoporik ez da jaso
inongo azterketan.
Kirola eta gorputz jarduera errazten duten faktore pertsonalei dagokienez,
haurrek eta gazteek josteta eta erlaxazioa azpimarratzen dituzte. Olgeta ere
horrela identifikatuta azaltzen da biztanle helduen artean, hala nola motibazio intrintsekoa, autoeraginkortasuna, jomugak eta gertatzezko dibertsitate
funtzional bat izan baino lehen kirola praktikatu izana.
Azkenik, aztertu diren bi talde etarioetan ingurunearen faktore erraztaile nagusi gisa gizarte harremanak agertzen dira.

Erreferentzia

Jaarsma, E. et al. Barriers to and facilitators of sports participation for people with physical disabilities: A systematic review. Scandinavian Journal of
Medicine & Science in Sports, 24. alea, 6. Zk., 2011, 871-881 orr.

Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

222

Gizarte eta ekonomia bazterketa egoeran dauden gizataldeen artean kirola sustatzea

2018ko otsaila

Bibliografia
Estudio del agravio comparativo económico de las personas con discapacidad de la ciudad de Barcelona. El sobreesfuerzo económico que origina la discapacidad. Ajuntament de Barcelona, 2006, 131
or.
Associazione Nazionale Polisportive per l'Integrazione Sociale. S.f.
Kirol Kontseilu Gorena Banco de Proyectos de Deporte, Creatividad e Inclusión Social.
[2017/07/16koa]
European Commission. Sport 2016. Not-For-Profit European Sports Events, Small Collaborative Partnerships And Collaborative Partnerships In The Sport Field. Description Of The Projects Selected
For Funding. Bruselas, European Commission, 2016, 299 orr.
Fantova, F. Un marco para el desarrollo y la mejora de servicios de ocio inclusivo. Hemen: Lázaro, Y.
(ed.). Ocio, inclusión y discapacidad. Bilbo, Deustuko Unibertsitatea, 2004, 99-112 orr.
Gütt, M. Disability Sport in Europe. Learning from Experience. Seriea: Good Practice Handbooks, 3
zk. Estrasburgo, Council of Europe, 2013, 69 orr.
Insport. Good Practices Collection. Bruselas, European Commission, 2014, 87 orr.
Jaarsma, E. et al. Barriers to and facilitators of sports participation for people with physical disabilities: A systematic review. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24, 6, 2014, 871-881
orr.
López Pardo, A. Deporte en personas con trastornos mentales graves. Buenas prácticas en Europa.
Hemen: Cangas, A. J. et al. II Congreso Nacional de Sensibilización al Estigma Social en Salud Mental y III
Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte Adaptado. Akta liburua. I. alea: Estigma, deporte y
salud mental. Granada, Alborán Editores, 2014, 1-11 orr.
Nazio Batuetako Erakundea. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
Protocolo Facultativo. New York, Nazio Batuetako Erakundea, 2006, 42 orr.
Practico Deporte. El Libro Blanco del deporte paralímpico estará a finales de año. Efe, 7-3-17.
Physical Activity Promotion in Socially Disadvantaged Groups: Principles for Action. Seriea: PHAN
Work Package. Copenhague, World Health Organization, 2013, 92 orr.
Polisportiva Aurora, Associazione Sportiva Dilettantistica. S.f.
Sanz D.; et al, Actividades físicas y deportes adaptados para personas con discapacidad. 2012, 332
orrialde.
Scott Porter Research and Marketing Ltd. Sport and People with Disability: Aiming at Social inclusion. Edinburgo, Sportscotland, 2001, 59 or.

Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

223

Gizarte eta ekonomia bazterketa egoeran dauden gizataldeen artean kirola sustatzea

2018ko otsaila

Seriea: Encuestas de hábitos deportivos. 2005, 2010, 2015.
University of Cassino and Southern Lazio et al. MOVE handbook. A Tool for Promoting Psysical Activity in Socially Disavantaged Groups. International Sport and Culture Association, 2014, 88 orrialde.

Centro de Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa

224

Gizarte eta ekonomia bazterketa egoeran dauden gizataldeen artean kirola sustatzea

2018ko otsaila

10. SEXU ETA GENERO ANIZTASUNA
10.1. LGBTI pertsonak eta jarduera fisikoa
Kirolaren Europako Kartak118, Europako Kontseiluaren Kirol Etikaren Kodeak119 edota Europako Batzordearen Kirolaren Liburu Zuriak120 ezarritakoari jarraiki, kirol instalazioez edo kirol jarduerez baliatzeko
orduan ezin da inongo diskriminaziorik onartu. Testu hauek bat egiten dute filosofia unibertsalistarekin, zeinak kirola praktikatzeko pertsona guzti-guztiek daukaten eskubidea onartzen baitu. Kirol arloko diskriminazioaren gaitzespen hau berdin-berdin jasota dago LGTBI gizataldeari berariaz dagozkion beste arau batzuetan ere, adibidez, Ministro Kontseiluak Estatutukideei eginiko 2010eko Gomendioan jasotako dago, sexu orientazioagatiko edo genero identitateagatiko diskriminazioaren aurkako
neurriei buruzkoan, hain zuzen121.
Kirolean dibertsitatea zabaltzea eta diskriminazioari aurka egitea xede duten testu hauek zabalduta
egon arren, Europako Gay eta Lesbianen Kirol Federazioak (EGLSF) salatu egiten du kirol arloak etsaigiroa izaten jarraitzen duela lesbiana, gay, bisexual eta transgenero askorentat, baita sexu orientazioari eta genero identitateari buruzko legeak onartuta dauzkaten herrialdeetan ere. Louise Englefieldek122 adierazten duenez, alde askotatik begiratuta, kirola badirudi beste arlo batzuen atzetik doala eskubide parekotasunari dagokionez, bizitzako beste zenbait arlotan, esaterako, familiaren edo enpleguaren arloetan, LGTBI pertsonen lorpenak nabarmenak izan arren.

118

Kirolaren Europako Karta (2001)
Kirol Etikaren Kodea (1992)
120 Livre Blanc sur le sport (2007)
121 Ministro Kontseiluak Estatutukideei eginiko Gomendioa, sexu orientazioagatiko edo genero identitateagatiko
diskriminazioaren aurka egiteko hartu beharreko neurriei buruzkoa (Ministro Kontseiluak 2010eko martxoaren
31n onartua Ministroen Ordezkarien 1081. bileran)
122 ENGLEFIELD, L., LGBT INCLUSION IN SPORT. ESTRASBURGO, EUROPAKO KONTSEILUA, 2016, 51 OR.
119
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Beste alderdi bat ere azpimarratzekoa da, zeren, kirol diziplina bakan batzuk kenduta, adibidez,
korfbal edo bela kenduta, kirolak Antzinaroko lehen Joko Olinpikoak egin zirenetik, sexualitateak gogor markatutako ingurune batean eboluzionatu baitu, bi sexuen arteko eredu batean hasieratik bertatik bananduta egotearen ondorioz. Kirol jardueran parte hartzen duten pertsonak ez dira subjektu biologikotzat hartzen soilik; aitzitik, biologia maskulino eta femeninoaren rol zurrun hauek "maskulinoari" eta "femeninoari" buruzko kontakizun konplexuei bide eman diete. Brackenridge-ren123 arabera,
"kirola, sexuen segregazioak nahitaez markaturiko instituzio sozial bat da".
Merezi du LGTBI gizataldeko gazteen taldean arreta jartzea, kirolean gertatzen den homofobia edo
transfobiaren aurrean talderik kalteberena izan daitekeelako, eta horren ondorioz, gazte horiek litekeena da kirol jardueratik betiko urruntzea. Ikastetxeetan eta gazteei zuzendutako kirol jardueretan
kirolaren eta kirol instalazioen izaera intimoa dela-eta –adibidez, aldagela komunak, zeinek ez baitute
ematen inongo intimitaterik–, gazte hauen kalteberatasuna larriago egin daiteke. Formby-k 124 egindako ikerketa batean azaltzen denez, Yorkshire Hegoaldeko (Erresuma Batua) zenbait eskolatan,
LGTBI ikasleek bainugeletan edo aldagelez kanpoko beste leku batzuetan aldatu behar dute arropa.
Txostenak dioenez, "ez da harritzekoa LGBTI ikasleak desberdinak eta baztertuak sentitzea eta haietako batzuek nahiago izatea gorputz hezkuntzako eskoletara joateari edo ikastetxera joateari uztea".

10.2. LGBTI pertsonen artean kirola zabaltzeko oztopak
LGTBI gizataldeari buruz egun arte egindako ikerketarik handienaren datuak kontuan hartuta125, gizatalde honek pertsona heterosexualek baino diskriminazio, estres, biktimizazio eta indarkeria maila
handiagoak jasaten ditu, zeinak ondorio txarrak baititu haien osasunaren gainean. Gizatalde honetan
azaltzen den osasun desberdintasun honek murriztu egiten du pertsona horien parte hartzea kirol jardueretan, hainbat ikerketak agerian jarri dutenez.
Bopp-ek eta beste batzuek126 LGTBI gizataldearen kirol jarduera eragozten duten ondoko oztopoak
identifikatzen dituzte:
Pertsona barruko oztopoak:
-

Sexu orientazioa jakitera eman izana ala ez. LGBTI pertsonei zuzendutako jardueretan parte
hartzeak sexu orientazioa jakitera ematea dakar, eta hori presio-elementu bat izan daiteke.
Inguruneak sexu orientazioa ez onartzea.
Aldagelak partekatzeko orduan, emakume heterosexual batzuk deseroso sentitu daitezkeela
sumatzen dute emakume lesbiana batzuek.

123

Brackenridge, C. et al., A Review of Sexual Orientation in Sport, Edinburgo, Centre for Youth Sport and Athlete Welfare, Brunel University, 2008, 152 or.
124 Formby, E. Tackling homophobia and transphobia in settings supporting young people: What are the barriers
and facilitators? Findings from a South Yorkshire study. Sheffield, Sheffield Hallam University. Centre for Education and Inclusion Research, 2011, 69 or.
125
IOM (Institute of Medicine). The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender People: Building a Foundation for Better Understanding. Washington, DC: The National Academies Press, 2011
126
Bopp, M. (ed.), Physical activity in diverse populations. Evidence and practice. Oxon, Routledge, 2017, 293 or.
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Oztopo instituzionalak:
-

Sexu bereko bikoteen kasuan deskontuak edo hobariak lortu ezin izatea –adibidez, familia
txartelarekin jarduera programatuetan parte hartzeko deskontua.
Segurtasunik eza: espazio komunak –esaterako, aldagelak– segurtasunik gabeko espazio gisa
hauteman daitezke, zeinetan LGTBI pertsonek jarrera bortitzak jasan ditzaketen.
Kirol elkarte eta jardueretan, LGTBI pertsonen aurkako jarrera negatiboak/homofoboak.
LGTBI pertsonei zuzendutako kirol jarduerarik edo kirol ekiporik ez egotea.
LGBTI gizataldearen estereotipoekin lotutako itxaropenak.

10.3. LGBTI pertsonen artean kirola sustatzea
LGBTI gizataldean kirol praktika sustatzera bideraturiko estrategiak orientaturik daude sexismoa eta
diskriminazioa ezabatzera, eta, LGBTI pertsonen ikusgaitasuna kirol munduan ere bultzatzera.
Dibertsitatea babestea
LGBTI direla argi eta garbi azaldu duten kirolarien kopurua oso urria denez, LGBTI kirol elkarte eta kluben ekimenak babestu egin daitezke, gizatalde honi alor honetan agerikotasun handiagoa emateko
(Panteres Grogues elkartearen jardunbide egokiaren kasuan bezala, aurrerago jasoa eta deskribatua).
Toki mailan bakar-bakarrik hainbat ekintza bultzatzeaz gain, Europako hiri askok nazioarteko edo Europa mailako LGTBI kirol ekimenak ere aterpetu izan dituzte, besteak beste, OutGames jokak, GayGames jokoak, EuroGames jokoak edo Pride Youth Games, LGBTI gazteriari zuzendua.
Bestalde, gizatalde hartzailearen premiak ezagutzeko eta haren parte hartzea sustatzeko, kirol jarduera jakin baten inguruan neurri puntualak ere har daitezke. Mota honetako esku hartzeen barruan
txertatzen da DISC Sport Outreach Swimming Project ekimena, zeina Durjham hirian (Ingalaterra) eraman baita aurrera. Programa hau, kirola praktikatu ohi ez duten 11 eta 25 urte bitarteko pertsona transgeneroei zuzenduta dago, eta udal igerilekuan igeriketa-eskolak hartzeko aukera eskaintzean datza.
Ordutegi jakin batzuk hitzartzen dira, zeinetan intimitate osoa izango duten, gainerako erabiltzaileekin
instalazioak partekatu gabe. Esku hartzearen hartzaileek generorik gabeko aldagelak dituzte eta, arropari dagokionez, araua oso malgua denez, erosoenik sentiarazten duten arroparekin joan daitezke.
Programaren ebaluazioak127 agerian jarri duenez, parte hartzaileek beren gorputza jendaurrean erakustearen lotsarekin zerikusia duten oztopoak gainditzea lortu dute eta proiektua amaitu eta gero,
igeriketa praktikatzen jarraitzen dute.

127

DISC Sport Outreach Swimming Project. Durham, County Durham Sport, 2017, 2 or.
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Sexismoaren aurka heztea
Belaunaldirik gazteenari helarazten zaizkien balioetan eragiten saiatzen diren ekintzak, bai gorputz
hezkuntza eskoletan bai eskolako jardueretan helaraziak, zeinetan logika sexista nagusitu ohi den. Kirol mistoa sustatzea da mota honetako dinamikak aldatzeko modu bat.
Generoa eta LGBTI ikuspegia mota guztietako jardueretan sar daitezke –gazte gune, scout talde eta
horrelakoen jardueretan, adibidez–, baita hezkuntzako etapa guztietan ere. Genero kontuak emakumeei bakarrik zuzendu ordez, eta sexu eta genero dibertsitateari buruzko gaiak LGBTI gazteei bakarrik
zuzendu ordez, generoa arautzen duen sistemak pertsona guztiei eragiten diela frogatzean datza kontua. Halaber, gaiari buruzko prestakuntza adin-talde bakoitzera egokitu behar da, talde bakoitzaren
interesak kontuan hartuta.
Ildo horretatik joz, Eskola Lliure delakoek (Bartzelona) gauzatu duten proiektu pilotuaren helburua aisialdiko hezkuntzako begiraleei eta zuzendariei zuzendutako heziketa-progametan horrelako gaiak
eta edukiak sartzea eta lantzea da: genero-identitatea, estereotipoak, abusuzko harremanen prebentzioa, homofobia eta transfobia, e.a. Proiektuaren onarria hau da: alde batetik, prestakuntza-programa orokorren barruan sar daitekeen lau orduko prestakuntza-modulu bat diseinatzea; eta beste
alde batetik, gai hauek haurrekin eta gazteekin lantzeko ikasmaterialak prestatzea.
Diskriminazioari aurre egitea
Kirolariei zuzendutako iruzkin arrazistak auzitan jarri diren bezala, irain homofobiko eta transfobikoak
ere zigortu beharreko jokabidetzat jo beharko lirateke. Kirolean zuzenean inplikaturik dauden profesionalengan (jokalari, epaile edota entrenatzaileengan, e.a.) eragiteaz harago, kirolzaleei zuzendutako
kanpainak izan beharko genituzke helburu.
Diskriminazioari aurre egiteko, ondokoak bezalako ekimenak jar daitezke martxan:
-

Kanpainak:
Homofobiari aurre egiteko kanpaina baten adibide bat jartzeko, Vantaa hirian (Finlandia) antolatu zutena aipa dezakegu, Finlandiako Kirol Federazioarekin eta Europako Batzordeko
"Gazteak ekimenean"ekin elkarlanean burutua. Homofobiari aurre egin nahian eta kirolguneak ingurune seguruagoak bilakatu nahian, kanpainan zehar hainbat kartel eskegi zituzten
kiroldegietan. Kanpainako kartelek, erakargarriak izateaz gain, gogoeta egitera ere gonbidatzen zuten, ondoko metaforaz baliatuta: "Talde bateko kideak, hainbat indargune". Homofobia modaz pasatako zerbait balitz bezala aurkeztea izan zuten helburu.
Hona hemen kanpaina honen indargune batzuk, besteak beste, goi agintaritzen inplikazioa
(sona handiagoa ematen baitio) eta kartelen kalitate handia eta diseinu erakargarria (homofobia modaz pasatako eta kirolari min egiten dion jarrera bat bezala aurkezten laguntzen
baitu).
Kirolari eta kirol talde oso ezagunek parte hartzen duten kanpaina mediatikoek ere oihartzun
handia dute, esaterako, Bartzelonako Futbol Klubak Homofobiaren eta Transfobiaren Aurkako Nazioarteko Egunean egindakoak, besteak beste.

-

Erreferentziazko dokumentuak prestatzea:
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Kirolean sexu gutxiengoen onarpen soziala sustatzen duten baliabideak –adibidez, gidaliburuak– sortzea.
John Blankenstein Fundazioak (Holanda) gidaliburu bat prestatu zuen, futbol klub amateurrak LGBTI pertsonekin talde inklusiboak izatera igaro zitezen. "Our club is for everybody. Gay
or straight" gidaliburua Amsterdam-go eta Haga-ko hainbat klubek bere egin zuten. Praktikoa
eta erabiltzen erraza den gidaliburu honen abiapuntua hau da: entrenatzaile, jokalari, senide
eta jarraitzaile asko ez dira konturatzen beraien jarreretariko asko diskriminatzaileak direla.
Gidaliburu honek hainbesteko arrakasta izan zuen, ezen, Fundazioak antzeko bat prestatzea
erabaki baitzuen, Holandan arrakasta handikoa den beste kirol baterako: hockey kirolerako.

10.4. Gomendioak
Proposamenak mundu guztiari egitea eta LGBT pertsonak kirol jardueren barruan sartzea ez luke oztopo izan beharko erakundeentzat. Europako Gay eta Lesbianen Kirol Federazioak (EGLSF) zortzi neurri hauek gomendatzen ditu LGBT pertsonak kirolaren barruan sartzeko:









Gaia planteatzearen beldur ez izatea.
Erakundearen indarreko araudia/arautegia egiaztatzea.
Prestakuntza eta laguntza egokiak eskuratzea.
Erakundeko kideen artean abantailak –ekonomikoak, sozialak, e.a.– defendatzea.
Homofobia eta transfobiarekin zero tolerantzia programa finkatzea.
LGBTI mugimenduarekin zerikusia duten entitateekin elkarlanean aritzea.
Politikak eta praktikak hainbat pertsonaren edo hainbat eragileren artean modu koordinatu
batez prestatzea, lan guztia pertsona bakar baten esku utzi gabe.
Lorpenak ospatzea.

Halaber, LGBTI pertsonen parte hartzea kirol jardueretan sustatu nahi duten pertsona edo entitate
guztiek ondoko gaiak planteatu beharko lituzkete planifikazio fasean:


Kudeaketa eta administrazioa: LGBTI pertsonak behar den bezala ordezkatuta al daude erakundearen zuzendaritza-postuetan?



Kideak: LGBTI pertsonak behar den bezala ordezkatuta al daude kideen artean? Hori horrela
izango ez balitz, nola lor dezake elkarteak/klubak/kirol entitateak publiko horrengana iristea?



Txapelketen eta lehiaketen egituraketak: elkartea/kluba, pertsona transexualei zuzendutako
lehiaketa eskuragarriak eskaintzen ari da?



Parte hartzea areagotzea: kirol jarduerak LGBTI komunitateari zuzentzen al zaizkio? Programaturiko jarduerek erantzun al diete LGBTI pertsonen premiei?



Entrenamendu saioak eta teknikarien prestakuntza garatzea: entrenatzaileak eta monitoreak benetan jabetzen al dira zeinen garrantzitsua den homofobiari eta transfobiari euren lanbidean aurre egitea? LGBTI langileria presente al dago lidergo programetan? LGBTI langileriari
zuendutako jarraibide garbirik ba al dago?
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Errendimendua eta bikaintasuna: LGBTI pertsonei eta gainerakoei zuzentzen zaizkien aukerak berdin-berdinak al dira?



Kirol ekipamendua: LGBTI pertsonen premiak kontuan hartzen ari dira kirol instalazioak diseinatzean?



Informazioa, publizitatea eta sustapena: elkarteak/klubak/entitateak proiektatzen dituen irudia eta mezuak inklusiboak al dira LGBTI pertsonentzat? Zer egin daiteke entitatetik LGBTI
komunitearen parte hartze aktiboa bultzatzeko?



Kanpoko entitateekin elkarlanean aritzea: LGBTI eremuko erreferentziazko entitaterik ba al
dago? Zer egin liteke erreferentziazko entitate horrekin elkarlanean aritzeko?
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10.5. Jardunbide egokia: DonaSport - Panteres Grogues
Izena

EmakumeKirola - Pantera Horiak

Jatorrizko izena

DonaSport - Panteres Grogues

Gizatalde hartzailea

 Emakume lesbianak
 Emakume guztiak oro har

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

Bartzelona (hiria)

Iraupena

2009- gaur arte

Testuingurua

1992ko Joko Olinpiko eta Paralinpikoak direla eta, Bartzelonako hiria mundu mailako kirol erreferentzia bilakatu bazen ere, LGBTI pertsonen ikusgaitasunak kirolean ez zuen onera egin. Hitzordu olinpikoa amaitu eta handik bi urtera, 1994an,
gizatalde honen ikusgaitasunera daraman bidea zabalik geratu zen, Estatuan
LGBTI pertsonentzat lehen kirol kluba sortu zenean: Panteres Grogues irabazi-asmorik gabeko kirol elkartea. Une hartatik aurrera, elkarte honen gorakada geldiezina izan da, bai kide kopuruaren aldetik bai jarduera eta programen aldetik.
2009an, Panteres Grogues taldeko kideak ohartu egin ziren emakume lesbianak gutxi errepresentatuta zeudela elkartearen barruan: zituen 900 kideetatik % 22 baino
ez ziren emakumeak. Gizartean eta elkartean bertan gertatzen zen bereizkeria bikoitz honen aurka borrokatu nahian, Panteres Grogues taldetik Dona Batzordea
sortu eta DonaSport ekimena asmatu zuten: LGTBI gizataldeko emakumeei kirola
hurbildu nahi dien kirol anitzeko ekimen bat.

Helburuak

 Emakume lesbianei kirola hurbiltzea.
 Lankidetza, berdintasun eta begirune loturen sorrera erraztea.
 Pertsonen bizi kalitatea kirolaren bitartez hobetzea, kirolak dituen onura fisikoez harago.

Deskribapena

2009. urteaz geroztik, elkarteak DonaSport (EmakumeKirola) programa garatzen
dihardu, zeina sortu baitzen emakumeek jasaten zuten bereizkeria bikoitza zuzentzeko asmoz: alde batetik, gizartean jasaten zutena, eta, beste alde batetik, LGBTI
komunitatean bertan jasaten zutena.
Donasport ekimena Panteres Grogues taldeak urtero antolatzen duen kirol anitzeko ekimen bat da, neskei bakarrik zuzendua, eta parte hartzaileen arteko topaketak eta emakume talde dinamiko eta iraunkorrak kudeatzen laguntzea du helburu. Helburu hauek kirol praktikaren bitartez lortzen dira, abantaila handia baitu:
gizartean onarpen zabala izatea. Proiektuaren barruan, kirol diziplina berriak ezagutzeko balio duten hainbat saio antolatzen dira.
Donasport ekimenaren beste ezaugarri nagusietako bat haren filosofia ez lehiakorra da. Kirol jarduerek, garaipena helburu bakar gisa bilatzetik urrun, parte hartzea
eta sozializazioa lehenesten dituzte, eta horrela, parte hartzaileek, zenbat urte dituzten edo nongoak diren alde batera utzita, elkarren artean erlazionatzeko aukera dute giro atsegin eta lasai batean.
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Jarduera hauek guztiak doakoak dira, helburua izanik ahalik eta xede jendarterik
handienera iristea, haien diru egoera zein den alde batera utzita. Programa honek
badu Kataluniako Generalitat-en eta Bartzelonako Udalaren babes ekonomikoa.
Kirol jarduerarekin batera, Panteres Grogues taldeko Dona Batzordeko kide boluntarioek antolatutako manifestazio bat antolatzen da. Manifestazioa martxoan egiten da, emakumearen nazioarteko egunarekin bat, emakumearen diskriminazioaren aurkako borroka ikusgai jartzeko. Urtero parte hartze maila gero eta handiagoa da, urte batean % 300 igotzeraino, eta beraz, klubaren ekitaldirik garrantzitsuenetako bat da gaur egun.
Halaber, kirol jarduerak kultur programa batekin osatzen dira. Programa honen
barruan, DonaSport ekimenaren hurrengo edizioa iragarriko duen kartela diseinatzeko lehiaketa bat antolatzen da, non kirol artikuluez osatutako sari bat ematen
den. Lehiaketa honek programaren irudia indartu du, berau entitate propioz hornitzeraino.
Eragile inplikatuak

 Langile boluntarioak
 Bartzelonako Udala

Egoera

Aktiboa

Ebaluazioa

Louise Englefiled-ek 128 programaren lorpenik handienak zeintzuk diren azaltzen
du:
Komunitate lesbiana sendo eta egituratu baten kontsolidazioa.
Beraien ahalduntzea errazten duen eta, ondorioz, diskriminazioari aurre
egiteko orduan indartsuagoa den emakume lesbianen arteko esperientzia-trukaketa bat.
Hiri mailan (Bartzelona) eta lurralde mailan (Katalunia) sortutako egitura,
komunitate lesbianaren helburuak eta ekimenak jomugan ditu, zeren, ordura arte, ez baitzegoen horrelakorik Katalunian, gay komunitatearekin
gertatu ez bezala.
Gizatalde honen kirol praktikaren igoera. DonaSportekimenari esker, jendarte zabal bateraino iristea lortu da, eta beren kirol jarduerak zabaldurik,
jende askok ematen du izena.

Esperientziaren tamaina

Hasieratik bertatik, proiektuak etengabe egin du gora, bai kopuru aldetik bai jarduera mota aldetik bai parte hartze aldetik. Iazko edizioan 250 emakumek baino
gehiagok hartu zuten parte.

Informazio gehiago

 Programaren web orria DonaSport: http://www.donasport.cat
 Panteres Grogues elkartearen web orria: https://panteresgrogues.cat/es/

10.6. Dokumentuzko fitxak eta bibliografia
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ENGLEFIELD, L., LGBT INCLUSION IN SPORT. ESTRASBURGO, EUROPAKO KONTSEILUA, 2016, 51 OR.
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Dokumentuzko fitxak
Titulua

LGBT inclusion in sport

Gizataldeak

LGBT pertsonak

Eremu geografikoa

Europa

Laburpena

2007an sortu zenetik, dibertsitatea kirolaren bidez sustatzea EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport) ekimenaren helburu nagusietako bat da. Hori dela eta,
Europako Kontseiluak programa panaeuropear bat garatu du, zeinak hainbat eragile inplikatzen dituen, arlo publikokoak batzuk eta kirol eremukoak beste batzuk. Kirolean jarrera diskriminatzaileei aurka egin eta dibertsitatea eta gizarte
kohesioa errazten dituen tresna gisa kirol jarduera sustatzeko orduan, zeregin
erabakigarria betetzen dute.
Jardunbide egokien gida-bilduma honek, zeinaren parte baita hemen aipatzen
den obra, Europan gaur egun gauzatzen ari diren politikak eta praktikak erakusten ditu. Europako Kontseiluaren Giza Eskubideen Europako Hitzarmenean onartutako funtsezko balioak sustatzeko orduan, kirolak daukan ahalmena agerian
jartzen duten esperientzia positiboak zabaltzea eta partekatzea ditu helburu lan
honek.
Gidaliburu honek honako puntu hauek aztertzen ditu, besteak beste, LGBT pertsonek kirol mugimendu handietan jasaten duten bazterketa orokor eta iraunkorraren arrazoiak, kirolean gizatalde honekiko dauden aurreiritzien eta bazterkeriaren izaera, eta bazterkeria honen kostua nabarmen jartzea.

Erreferentzia

Titulua
Gizataldeak

ENGLEFIELD, L., LGBT INCLUSION IN SPORT. ESTRASBURGO, EUROPAKO
KONTSEILUA, 2016, 51 OR.

Physical activity in diverse populations. Evidence and practice







Gutxiengo etnikoak
Diru sarrera baxuko pertsonak
Landa-eremuko biztanleria
LGBTI
Gerrako beteranoak
Desgaitasun egoeran dauden pertsonak

Eremu geografikoa

Nazioartekoa

Laburpena

Gorputz jarduerak egiteko orduan, gizarte determinatzaileek jatorri etnikoan, estatus sozioekonomikoan, sexu orientazioan edo desgaitasunean nolako inpaktua
izan dezaketen aztertzen du taldekako obra honek. Zehatz esanda, gutxiengoetako, diru sarrera baxuko, landa-eremuetako, desgaitasuna duten (eta gerrako
beteranoak diren) edota LGBT taldeko pertsonen egoera aztertzen du, gorputz
jarduera sustatzera bideraturiko esku hartzeen aukeraketa bat haietako bakoitzarentzat proposatuz.
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Atal bakoitza, zeina bat baitator kalteberatasun egoeran dagoen gizatalde batekin, aztertutako gizataldean espezializaturik dauden adituek egina da eta gaiaren
egoerari buruzko ikuspegi gaurkotu bat eskaintzen du: testuingurua, oztopo nagusiak eta prebentzio-neurriak. Erretratu hau literaturarik esanguratsuena berrikusita eskaintzen da.
Erreferentzia

Bopp, M. (ed.), Physical activity in diverse populations. Evidence and prac-

tice. Oxon, Routledge, 2017, 293 or.

Bibliografia
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11. LANDA EREMUAN BIZI DIREN PERTSONAK

11.1. Jarduera fisikoa landa eremuan
EAEko oinarrizko osasun eremuetan bizi itxaropenean dauden desberdintasunak, 2006-2010129 txostenaren arabera, osasunaren eta gizarte osasun desberdintasunen determinatzaile nagusietako bat bizilekua da.
Eremu geografiko txikien artean osasunean (eta bizi itxaropenean) dauden aldeak, bi mailatan jokatzen duten kausa konplexuei zor zaizkie. Alde batetik, bertakoen ezaugarri sozioekonomiko eta demografiko indibidualak daude, zeren eta, gizarte maila, generoa edo jatorrizko herrialdea ez ezik, horiek ere baldintzatzen baitituzte beraien bizi eta lan baldintzak. Hortaz, eremu batean bizi den biztanleriaren osasuna ondorio "konposizional" honek baldintzatua dago, zeina ezaugarri indibidualen baturaren emaitza baita. Bestalde, testuinguruko edo arloko ondorioek arlo geografikoaren beste ezaugarri batzuk aipatzen dituzte, zeinek, biztanleen ezaugarri indibidualez harago, biztanleriaren osasuna
baldintzatzen baitute. Testuinguruko edo arloko ondorio hauek barne hartzen dituzte, besteak beste,
ingurumen fisikoa, hirigintza, lan merkatua, eskura dauden zerbitzu publiko eta pribatuak eta aisialdiko
ekipamenduak. Bi maila hauek, indibiduala eta kontestuala, kontuan hartu beharrekoak dira bizi itxaropenean eta osasun egoeran dauden desberdintasunak azaltzeko.

129

Calvo, M., Esnaola, S., Desigualdades en la esperanza de vida en las zonas básicas de salud de la CAPV, 2006-2010
= EAEko oinarrizko osasun-eremuetan bizi-itxaropenean dauden desberdintasunak, 2006-2010.Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco. Departamento de Salud, 2015, 21, 21 or.
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Hainbat ikerketak erakusten dutenez, landa-eremuetan gorputz jarduerarik ezaren tasa oso altua da
bai pertsona helduen artean bai eskola-umeen artean. Noizbait aipatu izan da, ezen, zenbait landaeremutan, kirol jarduera mugatu dezaketen baldintza kontestualak badaudela, eta gainpisuan eta sindrome metabolikoaren prebalentzian eragina duen bizimodu sedentarioa bultzatu egiten dute130.
Euskal landa-eremuaren errealitate zehatzari dagokionez, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen landa eremuen definizioari jarraituz (Kontseiluaren 2006/144/EB Erabakia), EAE oro har lurralde nagusiki urbanotzat jotzen da, biztanleriaren % 8 (2011. urtea) baino ez baita bizi 150 b/km2-tik
beherako biztanle dentsitatea duten udalerrietan. XX. mendeko urbanizazio prozesu handiaren ondorioz, landa-eremuetan gertatutako despopulazio eta zahartze progresiboa azpimarratzekoa da, azken
urteetan joera horiek aldatzen hasiak badira ere, ondoko arrazoiengatik, besteak beste, hiri eremuekiko komunikazioek hobera egin dutelako eta gizarte, osasun eta hezkuntza-ekipamenduetan inbertsio handiak egin direlako 131. Hala ere, 2015-2020 Landa Garapenerako Programan132 aipatzen denez,
"landa-eremuetako azpiegituretan hobekuntza ugari egin badira ere, oraindik ere gabezia asko daude
betetzeko, eta alde nabarmenak detektatzen dira landa-eremu ezberdinetako azpiegituren artean."
Zenbait egileren iritziz, gorputz jarduera eragiletzat edo pizgarritzat ere jo daiteke, landa-eremuei lagundu egingo baitie despopulazioaren, biztanleria bakartuaren eta eremuotako pizgarririk ezaren ondorioz sortzen diren zailtasunak gainditzen. Kirol diziplina ugari praktikatzeko eta kirol instalazioez
baliatzeko aukera izatea oso onuragarria izango da hainbat alorretan, besteak beste, turismoan, aisialdian, gizarteratze alorrean, gizarte-kohesioan edo/eta ekonomian.

11.2. Landa eremuan kirola zabaltzeko oztopoak
Orain arteko ikerketak bat datoz, hau da, landa-eremuetan kirol jarduerarako dauden oztopo indibidualak hiri eremuetan dauden berberak dira: kirola egitearen onurak ez ezagutzea, motibaziorik eza, e.a.
Ingurunearen baldintzak eta oztopo kontestualak dira kirol jarduera-maila txikiagoa izatea baldintzatzen dutenak, hiri inguruneei dagokienez.
Kirol jardueraren gainean eragina duten landa-eremuaren berezko ondorio hauek identifikatzeko aukera ematen du literaturaren berrikuspenak:


Kirol instalazioen eta jardueren eskaintza ez nahikoa.
Aipatu den bezala, gaur egun zerbitzuak eta ekipamenduak udal handien barruan biltzeko joera nahiko nabarmena da, landa-eremuen kalterako, eta horrek badu eragina, besteak beste,
kirol instalazioetan.



Kirol instalazio eta jarduerak eskura egotea.
Landa-eremuan, beste inongo eremutan baino gehiago, ia-ia ezinbestekoa da jendeak toki batetik bestera joan behar izatea kirol jardueraren bat praktikatu ahal izateko. Hori horrela dela
frogatuta badago ere, landa-eremuetako erabiltzaileek behar adina erraztasun ez dituzte izaten beti mota horretako zerbitzuak erabili ahal izateko, esaterako, premia horiek beteko dituen garraio publiko sare bat.

130

Martin, S. L., et al. Urban, rural, and regional variations in physical activity. Journal of Rural Health, 21(3), 2005,
239-244.
131 SIIS-Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa, Balio anitzeko landa-guneak Gipuzkoan. Donostia-San Sebastián, Gipuzkoako Foru Aldundia, 2011, 68 or.
132

Euskadiko Landa Garapenerako Programa, 2015-2020. Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 2017, 269 or.
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Denbora falta.
Landa-eremuetan erabiltzaileek kirol jarduerak edo instalazioak erabili ahal izateko izan behar
duten denbora hiri-eremuetan baino handiagoa da, distantzien erruz.



Ehun asoziatibo murritza.
Komunitate txikiek daukaten irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuen sarea –federazio,
klub, kirol elkarteena– hiri eremuetan baino txikiagoa izaten da. Klub batean kirol diziplina
jakin bat praktikatu nahi duten landa-eremuetako biztanleek, askotan, beste udalerri batera
joan behar izaten dute hura praktikatu nahi badute.



Kirol langile ez profesionalak.
Egiaztaturiko prestakuntza duten profesionalak oso urriak izaten dira landa-eremuetan. Errealitatean, elkarte edo klubetan egiten diren kirol jardueretako asko boluntarioekin eskaintzen
dira. Lan horren truke kobratzen ez dutenez, elkarteen arduradunek ez diete hainbeste eskatzen (libre egotea, balio aniztasuna...), eta horren ondorioz, ordutegi eta jardueren eskaintza
txikiagoa izaten da.



Eskola-kirola
Kirola txiki-txikitatik praktikatzen hastearen garrantziari buruz nahiko adostasun zabala dago,
oro har; alde horretatik, haur, lehen eta bigarren mailako eskolek garrantzi handiko zeregina
betetzen dute. Landa-eremuetako hezkuntza-zentroek beti ez dituzte izaten hiri eremuetakoek adina baliabide.

11.3. Landa eremuetako biztanleen artean kirola sustatzea
Landa-eremuetako biztanleen artean kirola eta gorputz jarduera sustatzeko ondoko ekintza-motak
identifikatu ahal izan dira:


Esku hartzeak ingurune fisikoan. Gorputz fisiko espontaneoaren zein antolatuaren praktika
errazteko, ingurunearen irisgarritasuna eta segurtasuna hobetzea xede duten ekintzak. Izan
daitezke, adibidez, parkeak ekipatzea, bide gorriak egitea edo/eta ondo zolaturiko eta argiztaturiko bidexkak eskaintzea.
Mota honetako ekintzen barruan Erresuma Batuko Paths for Communities proiektua sartzen
da; tokiko komunitateen eta lur jabeen arteko lankidetza sustatzean datza, batez ere bide
berdeak, hau da, oinezko guztien esku egongo diren bidexka publikoak sortu edo/eta hobetzeko. Programa hau 2012an jarri zen martxan, 43 komunitatek hartu zuten parte eta guztira
184 km bide berde lortu ziren.



Esku hartzeak garraioan. Landa-eremuetako komunitateetan garraio alternatiboa –oinez edo
bizikletaz– sustatzea helburu duten esku hartzeak dira, bide seguru eta irisgarriak sortzera
zuzenduak, distantziak edo segurtasunik eza bezalako oztopoak (abiadura handiko trafikoa
edo aske ibiltzen diren animaliak, esaterako, txakur oldarkorrak) ezabatu nahian.
Mota honetako esku hartzeen artean aipatzekoa da Estatu Batuetako Complete Streets programa, Smart Growth America elkartearena. Proiektu honen helburua da hiriei jarraibideak eskaintzea garraio sarea diseinatu eta antolatzeko, halako moldez, ezen, sarbide seguru bat eskain diezaieten errepidearen erabiltzaile guztiei: oinezkoei, bizikletariei eta motorzaleei. Proiektua hiri txikietan eta landako komunitateetan inplementatu da, landa-eremuen berezko
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ezaugarrietara hura egokituz. Small Town and Rural Multimodal Networks gidaliburuak hainbat gomendio jasotzen ditu, hura landa-inguruetan finkatzeko.


Esku hartze komunitarioak. Mota honetako ekintzek kirol jarduerak antolatzea dute xede,
erabiltzaile berriak erakartzeko. Kirol instalaziorik ez daukaten udalerrietan, jarduera hauek
beste espazio batzuetan antola daitezke, besteak beste, elizan, suhiltzaileen parkean edota
eskolan.
Esku hartze komunitario arrakastatsuen artean, 2012ko Londreseko Joko Olinpikoen barruan
aurkeztutako Derbyshire konderrian 2010ean hasitako Derbyshire Village Games proiektua
aipa dezakegu. Derbyshire konderriko zortzi udalerrik, Derbyshire Konderriko Kontseiluak eta
Sport England erakunde publikoak hartzen dute parte proiektu honetan. Tokiko biztanleen artean gorputz jarduera sustatzea da programaren helburua, haiei galdetuz ea zer gustatuko
litzaiekeen praktikatzea eta mota guztietako udal instalazioetan jarduera irisgarriak antolatzen haiei lagunduz: emakume-elkarteak, e.a. Village Games ekintzak koordinatzen dituen lan
taldea begiraleak kontratatu, boluntarioak trebatu, finantzaketa lortu eta jarduerak publizitatzeaz arduratzen da. Proiektu honek 6.000 lagun baino gehiago erakartzen ditu urtean eta
2013an Big Society Award saria jaso zuen David Cameron lehen ministroaren eskutik, "toki mailan kirol jardueraren alde egiteagatik".



Esku hartzeak eskolan. Kirol instalazio eta jardueren eskaintza mugatua izanik, eta landaeremu askotan distantziak nahiko handiak izanik, eskola izan daiteke haur askok kirola erregulartasunez praktikatzeko daukaten espazio bakanetako bat. Irakastegunetan eta opor garaietan eskola-jarduerak eta eskolatik kanpoko jarduerak modu jostagarri eta irisgarri batez
eskaintzen dituen programazio bat erabakigarria izan daiteke gorputz jarduera gazteenen artean sustatzeko. Era berean, udalaren eta eskolaren arteko akordioen bidez, jarduerak komunitateko pertsona helduei ere zabal dakizkieke.
Landa-eremuetako haurrek hiri eremuetako haurrek baino zailtasun handiagoak izaten dituzte eskolatik kanpoko kirol jarduerak egin ahal izateko. Hori dela eta, irakastorduetan kirola
egiteari eskaintzen zaion denbora handitzea, irakasgaien artean jolastordu aktiboak edo kirol
saio laburrak tartekatzea oso estrategia garrantzitsuak dira landa-eremuetako haurren artean
gorputz jarduera areagotzeko.
Kirol jarduera-gune gisa finkatzeari begira, landa-eremuetako ikastetxeek izan ohi dituzten
erronketako bat distantzia eta irisgarritasunik eza izaten dira, batez ere ikastetxeak komunitateetatik kanpo daudenean. Walking School Buses proiektua ekimen arrakastatsutzat jotzen
da133, Safe Routes to School programa nazionalaren parte da eta landa-ingurunera egokitua
dago. Pertsona helduen edo/eta boluntarioen begiradapean kasurik gehienetan, etxetik eskolara eta eskolatik etxera oinez joan eta itzultzeko haur taldeak antolatzean datza proiektu
hau. Orain arte egindako ebaluazioen balantzea134 ona da, bai Estatu Batuetan bai Australian.

133

Rural Communities: Best Practices and Promising Approaches for Safe Routes. Fort Washington Safe Routes to
School National Partnership, 2015, 7 or.
134 Smith, L., et al. Walking school buses as a form of active transportation for children: A review of the evidence.
Journal of School Health 85, 2015, 197-210 orr.
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11.4. Ondorioak
Meyer-rek eta beste batzuek diotenez, landa-eremuetan kirola sustatzeko hartu edo inplementatu diren politiken eraginkortasunari loturik dauden alderdiak gutxi ikertu badira ere, dagoen literaturak aditzera ematen du, ezen, landa-ingurunera bereziki orientaturiko estrategiak antolatzea beharrezkoa
dela. Hiri ingurunean inplementaturiko estrategia arrakastatsuak beti ezin dira landa-eremura estrapolatu.135
Esku hartzeen berrikuspenari dagokionez, landa-eremuetako kirol instalazio eta jardueren mugak gainditzea xede duten ekimenak nagusitzen direla ikusten da. Udalaren eta entitateen –publiko zein pribatuen– arteko akordioei esker, komunitateek kirol jarduerak egiteko hainbat ekipamendu eskaintzen
dituzte: eskolak, lantokiak, erabilera anitzeko aretoak, suhiltzaile parkeak, elizak, e.a. Bestalde, jardueren eskaintza baxuari aurre egin nahian, landa-eremuetako pertsonei jarduera-barietate handiagoa
eskaintzen dieten kirol anitzeko programak dira nagusi.
Azkenik, Promoting Active Living in Rural Communities ikerketak ondoko gomendioak egiten ditu landaeremuetako biztanleen artean kirol jarduera sustatzeko:


Eragileen arteko elkarlana sustatzea: kirol jarduerarako oztopoak eta aukerak identifikatzeko
orduan, komunitateko eragile eta erakundeen arteko elkarlana bultzatzea gomendagarria da.



Kirol jarduera sustatzeko neurriak aplikatuko diren eremuko gizarte, kultur eta ingurumen
errealitatea sakon ezagutzea. Landa-eremuek "biztanle dentsitate baxuagoko hiri eremuak"
izatea baino berezitasun gehiago dituzte.



Aldaketa txikiekin hastea: baliabide eta aurrekontu mugatuak dituzten landa-komunitateek
aldaketa txikiekin hastea kontsideratu beharko lukete –lehendik badauden oinezko guneak
margotu, oinezkoei zuzendutako seinale gehiago jarri, e.a.– obra handiekin hasi baino lehen
–bide bazterrak zabaldu, oinezko guneak edo parkeak sortu, e.a.–. Komunitateak, lehendik
dauden azpiegiturak identifikatzen eta hobetzen has daitezke.



Asmamen handiko neurri lokalak inplementatzea, komunitatearen berezko premia geografiko, klimatiko eta kulturaletara egokituak.



Dibertsitatea kontuan izatea: landa-eremuko gizatalde jakin batzuen premiak, adibidez, gutxiengoen, adinekoen edo desgaitasuna duten pertsonenak kontuan hartzea.

135

Meyer MRU et al., Rural Active Living: A Call to Action. Journal of public health management and practice :
JPHMP. 2016, 22(5), 16 or.
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11.5. Jardunbide egokia
Izena

Sasoiko Herriak

Jatorrizko izena

Fit Villages

Gizatalde hartzailea

Landa-eremuetako biztanleak

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

Suffolk (Ingalaterra) konderriko udalerriak

Iraupena

2011- gaur arte

Testuingurua

Ingalaterrako biztanle helduen gorputz jarduerarik ezaren tasa altuak larriki kaltetzen du haien osasuna –biztanle helduen laurdenek ez omen dute gorputz jarduera nahikorik egiten, beren osasunean eragin positiboa izan dezan adina ez behintzat–. Erresuma Batuan urtero gertatzen diren heriotza goiztiarren % 17 gorputz
jarduerarik ezak eragiten du, horrek 7.4 bilioi liberako kostua du urtean. Jardueramaila baxuak, jada kolapsaturik dauden osasun baliabideen saturazioa eragiten
du.
Suffolk Konderrian datuak ez dira bestean baino hobeak: pertsona helduen % 25,5
inaktiboa da; horrek 17.7 milioi liberako kostua du urtean.
Fit Villages proiektua sortzen da, hain zuzen, landa-eremuetako kirol jarduerarik
ezaren aurka borrokatzeko asmoz, landa-eremuek berezko oztopoak baitituzte:
eskaintza txikiagoa, distantzia handiagoak, e.a. Fit Villages proiektua Most Active
County (MAC) eskualde programaren barruan dago.

Helburuak

Kirola praktikatzeko baliabide mugatuak dituzten udalerrietara gorputz jarduera
hurbiltzea da proiektuaren helburua, ondoko alderdiak bereziki azpimarratuz:




Deskribapena

Landa-eremuetako gizatalde berezien premiak: emakumeak, adinekoak,
e.a.
Landa-eremuetan mota guztietako zerbitzuak eskuratzeko oztopoak; kirol oztopoak bakarrik ez.
Kirola praktikatzeko mota guztietako instalazioak.

Fit Villages proiektua Suffolk Konderriko herririk txikienetan garatzen da, kirola
egiteko instalaziorik ez daukaten komunitateei gorputz jarduera eskura jarriz.
Tokiko proiektu honek Suffolk Sport eta Sport England erakundeek babesten dute,
baita Suffolk Konderriko Kontseiluak ere, eta udalerriko hainbat tokitan gorputz
jarduerak egiteko programa bat martxan jartzea bultzatzen du: dela udalean dela
jokalekuetan. Programak hainbat jarduera hartzen ditu barne, besteak beste, pilatesa, yoga, Tai Chi, ibilketa nordikoa, zunba edota running hastapena.
Proiektuak enfoke komunitarioa du eta erakundeen arteko elkarlana oso estua da,
hortik proiektuaren arrakasta. Fit Villagesen koordinatzailea udalerriko agintari
edo erakunde lokalekin jartzen da harremanetan, eta programaz baliatzeko aukera eskaintzen die. Udalerriko boluntario bat aukeratzen da, dinamizatzaile bat
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alegia, kirol jarduerak eta ordutegiak finkatzeko egingo den kontsultan programaren arduradunekin lan egingo du eta. Biztanleei proiektuaren berri ematen zaie
ohiko komunikabideen bidez: buzoi bidez, kartel bidez, flyer bidez, sare sozialen
bidez eta, garrantzitsuena, ahotik ahora sistemaren bidez.
Programa 6-8 astetan garatzen da. Dena den, jardueren % 85 antolatzen jarraitzen
da behin esku hartzearen epea gainditu ondoren, eta horrek argi erakusten du
proiektuaren iraunkortasun maila zeinen altua den.
Programak landa-eremuetan lanean ari diren beste erakunde batzuekin egiten du
lan, esaterako, Rural Coffe Caravan proiektuarekin, zeinaren helburua baita landaeremuetako bakardadeari aurre egitea eta komunitateko biztanleen artean loturak sortzea.
Eragile inplikatuak






Egoera

Proiektua martxan dago

Ebaluazioa

Fit Villges-ek tokiko erakundeekin, Suffolk-eko Unibertsitatearekin eta East Angliako Unibertsitatearekin egiten du lan, programa ebalua dezaten. Arestiko ebaluazioek ondoko emaitzak erakutsi dituzte:
 Jarduera-mailak gora egin du, baita irisgarritasun txikieneko taldeetan
ere, adibidez, emakumeen eta adinekoen taldean.
 Parte hartzaileen gorputz jarduera bikoiztu egiten da sei hilabeteko epe
batean.
 Ibiltzera eskainitako denbora 39 minutu/astean igo zen, epe berberarekin
alderatuta.
 Parte hartzaileek egunean 30 minutu gutxiago pasatzen dute eserita.
 Parte hartzaileek komunitatearekin duten lotura estuagotzen da.
 Bakardade-sentimendua leuntzen da. Osasunerako onurez gain, parte
hartzaileek lotura handiagoa sentitu zuten komunitatearekin, eta lagunak
egin zituzten.

Aintzatespenak

Informazio gehiago

136

Udala
Toki erakundeak
Suffolk konderria
Suffolk Sport
 Sport England




Social & Community Development Project Award of the Year (2017)
Towards an Active Nation Strategy 2016–2021136 dokumentuan jardunbide
egokitzat jotzen zaio; dokumentu hau Sport England erakunde publikoak
atera du.

Proiektuaren web orria: https://www.suffolksport.com/fitvillages

Towards an Active Nation Strategy 2016–2021. Londres, Sport England, 2016, 46 or.
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11.6. Dokumentuzko fitxak eta bibliografia

Dokumentuzko fitxak

Titulua

Promoting active living in rural communities

Gizataldeak

Landa-eremuetako biztanleria orokorra

Eremu geografikoa

Nazioartekoa

Laburpena

Landa-eremuko haurrek eta biztanleria helduak obesitate tasa handiagoak izaten
dituzte hiri eremuetako biztanleek baino. Landa-eremuetako biztanleen obesitate eta gehiegizko pisu tasa handiagoek aditzera ematen dute landa-inguruneak
berak eragiten duela berez obesitatea.
Landa-eremuko biztanleek hiri eremukoek baino zailtasun handiagoak dituztenez –obesitate eta txirotasun tasa handiagoa, gizarte eta osasun zerbitzu gutxiago–, zenbait ikerlarik gizatalde hau lehentasunezkotzat jo izan dute, osasun eta
gizarte desberdintasunik ezari aurre egiteko orduan, oro har.
Premisa honetatik abiatuta, Kaliforniako Unibertsitatearen think tank Active Living Research-en ikerketa honek, biztanleen obesitatean edo gorputz jardueran
eragina duten eta baldintzatzen duten landa-eremuen berezko faktoreei buruzko gaur egungo ikerketak laburbildu egiten ditu. Esku hartzerako gomendio
sorta bat ere eskaintzen du, eta landa-eremuetan gorputz jarduera sustatzeko
praktikan jarri diren beste zenbait neurri ere bai.

Erreferentzia

Hansen, A.Y., et al., Promoting active living in rural communities. Seriea: Active
Living Research, 2015, 6 or.

Titulua

Rural active living: a call to action

Gizataldeak

Landa-eremuetako biztanleria orokorra

Eremu geografikoa

Estatu Batuak

Laburpena

Dokumentu honen egileen arabera, kirol praktika sustatzeko eta ohitura osasuntsuak hartzeko eredu ekologikoa hiri-eremuetan zabal inplementatu eta aztertu
bada ere, landa-eremuetan egin diren ikerketak nahiko urriak dira. Ikerketa-hutsune honek arazoa ulertzea eta irtenbideak aplikatzea mugatu egiten ditu,
landa-eremuetan gorputz jarduera sustatzeari begira. Horregatik, lan honen helburua ebidentzian oinarrituriko eredu ekologikoak aztertzea da, bizitza aktiboa
landako biztanleen artean sustatzeko eta irtenbideak garatzea eta aplikatzea baldintzatzen dituzten oztopoak detektatzeko.

Erreferentzia

Umstattd, M.R., et al., Rural active living: a call to action. Journal of Public Health
Management and Practice, 22. alea, 5. zk., 16 or.
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Bibliografia orokorra

Active Living Research [baliabide elektronikoa], San Diego [kontsulta: 2017ko abenduaren 20an]
Bopp, M. (ed.), Physical activity in diverse populations. Evidence and practice. Oxon, Routledge, 2017,
293 or.
Davis, S.M., et al., Research to practice: implementing physical activity recommendations. American
Journal of Preventive Medicine , 52. alea, 3.zk., 3. gehigarria, 2017, S300-S303 or.
Fan, J.X., et al., Rural-urban differences in objective and subjective measures of physical activity: findings from the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2003-2006. Preventing
Chronic Disease , 11. alea, 2014, 11 or.
Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural [baliabide elektronikoa], San Diego [kontsulta: 2017ko
abenduaren 20an]
Frost, S. et al., Effects of the Built Environment on Physical Activity of Adults Living in Rural Settings.
American journal of health promotion: AJHP 24(4), 2010, 267-83
Gavarkovs, A.G., et al., The physical activity-related barriers and facilitators perceived by men living in
rural communities. American Journal of Men's Health , 11. alea, 4. zk., 2017, 1130-1132 orr.
Hansen, A.Y., et al., Promoting active living in rural communities. Seriea: Active Living Research, 2015,
6 or.
Martin, S. L., et al. Urban, rural, and regional variations in physical activity. Journal of Rural Health,
21(3), 2005, 239-244
Rural Communities: Best Practices and Promising Approaches for Safe Routes. Fort Washington Safe
Routes to School National Partnership, 2015, 7 or.
Umstattd, M.R., et al., Rural active living: a call to action. Journal of Public Health Management and
Practice , 22. alea, 5. zk., 2017, 16 or.
Vaudchamp, V. Comment développer la pratique sportive ainsi que l’accessibilité aux équipements
sportifs en milieu rural: exemple de l’Hérault?. Nancy, Université de Lorraine, 2015, 151 or.
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12. ASKATASUNA GABETUTAKO PERTSONAK
12.1. Askatasuna eta jarduera fisikoa gabetutako pertsonak
Gaur egun, kirola espetxe guztien eguneroko jardueraren parte da, baina hau ez da beti horrela izan.
Presondegiek XIX eta XX. mendeetan zehar izan zuten bilakaerarekin estu loturik daude horren jatorriak. Kirol jarduerak sartu izana, beraz, presondegiek XX. mendearen hasieran izan zuten aldaketaren
ondorioa izan zen, zigor zentroak izatetik gizarte errehabilitaziora orientaturiko lekuak izatera igaro
baitziren. Martosek eta beste batzuek137 diotenez, birgizarteratzea gizarte demokratikoen espetxe sistemaren ideologia ofizial berria bilakatu zen, eta gauzak horrela, kartzelako bizitzan kirolari leku bat
egin zioten. Espetxeetako jardueren barruan kirola sartzeko lehen esperientziak XIX. mendearen bukaeran egin ziren, Estatu Batuetan; eta geroago, Ipar Amerikako eredua pixkanaka Europan finkatuz
joan zen.
Giltzaperatuta bizi den jendea kategoria homogeneo gisa sailkatu ezin bada ere, esan daiteke, hala
ere, gizarte ibilbide kaltebera bat partekatzen dutela gehienek, zeina larriagotua baita kartzela barruan. Kasu askotan, atxilo dauden pertsonen kalteberatasuna areagotzeko arrisku nabarmena dakar
espetxean sartzeak, eta gizabanakoen gizarte, familia eta lanbide loturen hauskortasuna areagotu egiten du. Gauzak horrela, kirolak kartzelako eguneroko bizitza erraztu eta birgizarteratzea erraztu egiten duela baieztatzen dute hainbat ikerketak.
Gure ingurunea ez da salbuespen, kirola espetxeetan ezartzeari dagokionez. Euskadin, Gernikako Estatutuak 10.14 eta 12.1 artikuluetan espetxe zentroen arloko eskumena Eusko Jaurlaritzari transferitzea
aurreikusten badu ere, eskumen honen eskualdatzea oraindik ez da gauzatu; beraz, alor honetan Estatuaren legeria aplikatzen da. Espainiako Konstituzioak 25.2 artikuluan dio espetxeak pentsatuta eta
eraikita daudela zigortutako pertsonak berrezteko eta birgizarteratzeko asmoz 138 . Gainera, Magna
137 Martos,

D., et al., Deporte entre rejas ¿Algo más que control social?. Revista Internacional de Sociología, 67.
alea, 2. zk., 2009, 391-412 orr.
138Gorte

Nagusiak, Espainiako Konstituzioa. BOE, 1978/12/28.
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Cartatik eratorria den Espetxeen Lege Organiko Orokorrean, kirol instalazioak aipatzeaz gain, mota
honetako jarduerak antolatzeko eta beraietan parte hartzeko aukera ere aipatzen da. Halaber, Espetxe arloko Arautegiak139 "Prestakuntza, kultura eta kirola" atalean esaten du, ezen, heziketa, prestakuntza eta kirol jarduerak espetxeko Zuzendaritza Kontseiluak erabakitzen dituela, Tratamendu Batzordearen proposamenari jarraituz. 131. artikuluan, testuak dio kirol jarduerarik egokienak burutuko
direla, kartzelaturik dauden pertsonen garapen integrala lortzeko. Hau da, espetxeen arloko testuetan
kirolak badu atal bat, zeina erreserbaturik dagoen birgizarteratzera orientaturiko jardueretarako, heziketari eskaintzen zaizkion artikuluen barruan.140
Kartzeletan azterketak egiteko dauden oztopoak eta zailtasunak direla eta, kartzeletan bizi diren eta
lan egiten duten pertsonen eguneroko bizitzan kirol ohiturak aztertzen dituzten ekarpenak nahiko
urriak dira. Presoek eginiko gorputz jarduerak osasunerako eta birgaitzerako duen ahalmenari buruzko lanak, ordea, oso ugariak dira; era berean, gorputz jarduerak bizi kalitatea hobetzen duela eta
aisialdia betetzen, ebaditzen eta oldarkortasuna askatzen laguntzen duela dioten azterketak ere
nahiko ugariak dira. Espetxeetan gauzatu nahi diren gorputz jardueren garapena aintzat hartzen duten tratamendu programarik gehienetan, Muntaner-ek eta Gago-k141 jasotako onura hauek azpimarratzen dira:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Erabiltzaileen egoera fisikoa hobetzea
Presoen higiene eta elikadura ohiturak hobetzea.
Jarduerarik ezaren eta sedentarismoaren ondorioak orekatzea eta murriztea.
Antsietatea eta estresa murriztuz, tentsio psikikoak ezabatzea.
Autokontrol maila hobetzea.
Autoestimua eta autokontzeptua hobetzea.
Gorputz jarduerarekiko atxikimendua bultzatzea.
Birgizarteratzea genero ikuspegitik sustatzea.
Hainbat arraza, nazionalitate eta gizarte mailatako kohesioaren bitartez gizarteratzea sustatzea, eta abar.
Ekimenak bultzatzea eta erantzukizunak onartzea eredu duten kirol jarduerak sustatzea.
Pertsonaren gizarteratze eta egokitze prozesuak bultzatzeko asmoz, kidearekiko eta arerioarekiko begirune jarrerak sustatzea eta aurretiaz ezarritako arauekiko errespetua sustatzea.
Aisialdiko okupazio baliabideak zabaltzea aisialdiko heziketa bultzatuz.

139Justizia

eta Barne Ministerioa, Espetxeen arloko Arautegia onartzen duen 190/1996 Errege Dekretua, 1996ko
otsailaren 9koa. BOE, 1996/02/15.
140 Estatuko

Buruzagitza, Espetxeen 1/1979 Lege Organiko Orokorra, 1979ko irailaren 26koa. BOE, 1979/10/05.
Muntaner Mas, A.; Gago Guillén, A.M. El deporte como medio de reinserción social en Instituciones Penitenciarias. Trances, 7(2), 2015, 273-298 orr.
141
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12.2. Askatasuna gabetutako pertsonen artean kirola zabaltzeko oztopoak
Kirola egiteak espetxeetan dituen onurak ikerketa ugarik agerian jartzen badituzte ere, kirol jardueretan parte hartzeko orduan gizatalde honek aurrean dituen oztopoak ardatz hartzen dituzten ikerketak
ugariagoak dira. Hainbat lanek erakusten dutenez, parte hartze maila aldatu egiten da kartzelaturiko
pertsonaren generoaren arabera eta adinaren arabera. Gizon gazteek kirola egiteko joera izan ohi
dute. Parte hartzea handiagoa da lehenago kartzelan egon diren emakumeen artean, baita bertan lan
egiten dutenen artean ere. Etniaren arabera edo kartzelan pasatu beharreko denboraren arabera ere
parte hartzea antzekoa dela ikusi da; hala ere, kontu hauek ez dira sakon aztertu eta ezin da ziurtasun
osoz esan zenbaterainoko eragina duten.
Egun dagoen literatura berrikusi ondoren, eta kartzelan zeuden 486 pertsonari eginiko inkestaren ondoren, Brosens-ek eta beste batzuek142 presoen kirol jarduera zailtzen duten ondoko oztopoak identifikatu dituzte:
o

Barne oztopoak:
Interesik eza.
Osasun arazoak.
Kirolarekiko jarrera negatiboak.
Kirol jarduerak zigortzat hartzea.
Adina: adineko pertsonek oztopo bikoitza topatzen dute; alde batetik, ez dute presorik gazteenekin lehiatu nahi, eta, beste alde batetik, gainerako presoen arbuioa jasotzen dute, sasoi onean ez daudela uste dutelako.

o

Kanpo oztopoak:
Eskaintza desegokia: presoen artean interesa sortzen duten jarduerarik ez egotea.
Egin daitezkeen jarduerei buruzko informaziorik ez izatea edo/eta informazioa ez
ulertzea. Espetxean hizkuntza nagusia ondo ez dakiten preso atzerritarren artean batez ere jartzen da agerian hori.
Zeldatik kanpo nahiko denborarik ez izatea kirol jarduerak praktikatzeko.
Ezin parte hartzea aldi baterako zigorren ondorioz.
Hainbat jarduera ordu berean antolatzea.
Itxarote zerrendak: presoen artean interesik gehien pizten duten kirol jarduerek itxarote zerrenda izan ohi dute.
Kirol jarduera bat praktikatzeko eskaerari espetxe-zuzendaritzak erantzunik ez ematea.

o

Pertsona arteko oztopoak:
Beste preso batzuekin gatazkarik edo liskarrik nahi ez izatea.
Espetxeko langileentzat zamarik izan nahi ez izatea.
Beste preso batzuen aldetik mehatxuak jasatea.

142

Brosens, D., et al., Understanding the barriers to prisoners’ participation in sport activities. The Prison Journal,
97. alea, 2. zk., 2017, 181-201 orr.
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12.3. Askatasuna gabetutako pertsonen artean kirola sustatzea
Egoerak oso konplexuak eta era askotarikoak izan arren, literaturaren berrikuspenak ondoko alderdi
komunak identifikatzeko aukera ematen digu, presondegietan kirol praktika antolatzeko orduan:

Programaren diziplina aniztasun maila (enplegua, heziketa, e.a.)

Barruko
edo/eta kanpoko lankidetzak

Jendartera egokituriko kirol diziplina/jarduera
bat aukeratzea

Programaren osaera

Antolaketa:
espezializazioa,
kualifikazioa,
izaera mistoa,
barrukoa edo
kanpokoa

Premia eta
ekintzen ebaluazioa

Iraupena / denborazkotasuna /
errekurrentzia

Eskura dauden
azpiegiturak
Gobernantza eta
finantziazioa

Gaëlle Sempé143-ek, Europako kirol jarduerei buruz egindako berrikuspenean, esaten du kartzeletan
kirol jarduerak antolatzen direla eta posizionatzen direla horien irekitasun eta instituzionalizazio mailaren arabera:
o Irekitasun maila: kirol jarduerak gutxi gorabehera kartzela kanporantz orientaturik egon daitezke, hau da, birgizarteratzerantz. Edo bestela, kartzela barrurantz orientaturik egon daitezke,
kartzelaldia jasateko premiari erantzun modura. Zein jendarteri zuzenduta dauden, zein atxilotze
erregimen aplikatzen den edo/eta presondegiaren testuingurua zein den, kirol programa guztiek
ez dute berdin-berdin erantzuten bi orientazio horiei.
o Bigarren ardatzak, instituzionalizazio mailari erantzuten dionak, espetxean garatzen diren kirol
ereduei eta praktikei erantzuten die, zeinak gutxi gorabehera kanpotik inportatuak eta kartzela
barruko errealitatera egokituak egon ohi baitira. Ardatz honi esker, espetxean kirola antolatu eta
praktikatzeko eredu oso desberdinak identifikatu ahal dira, kirol gainbegiratu edo programatu
gisa planteatzen den, edo, aitzitik, jarduera libre autogestionatu gisa planteatzen den.
Bi ardatz hauetan oinarriturik, programa-adibide zenbait azaltzen dira ondoko eskeman:

143

Sempé, G., Sports et prisons en Europe. Seriea: Politiques et Pratiques Sportives, Estrasburgo, Conseil de
l'Europe, 2016, 136 or.
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INSTITUZIONALIZAZIO
ARDATZA
Praktika formala /
gainbegiratua

Ohiko jarduera, kartzelako
"txapelketa"
(kartzelan)

IREKIDURA-ARDATZA

Ohiko saioak / jarduera-programa
(kartzelan)
Adibidez: prestakuntza fisikorako programa

Lehiazko jarduera, txapelketa federala
(kartzelan)

Lehiaketa-jarduera, txapelketa federala
(kartzelatik kanpo)
Adibidez: txapelketa federal batean parte
hartzea

Prestakuntza-programa
(kartzela barruan edo kartzelatik
kanpo)
Preso ez dauden pertsonekin kirol trukaketak egitea, adibidez, kirol taldeekin edo kirolariekin.
(kartzelan)

Kartzelaldia jasatea
Barrukoa / Itxia

Erregularki kalera ateratzeko kirol baimena
(kartzelatik kanpo)
Adibidez: maratoi baterako prestatzeko
programa
Kirol ziurtagiri edo diploma bat lortzeko
prestakuntza

Birgizarteratzea prestatzea
Kanpokoa / Irekia
Kartzelatik kanpoko urteko ekimena, kartzelan burutua.
(kartzela barruan edo kartzelatik kanpo)
Adibidez: maratoi solidarioa

Irispide libreko jarduera
(kartzelan)
Adibidez: jarduera inprobisatuak,
jarduera autogestionatuak, zeldan egiteko jarduera fisikoa, ibiltzea, paseatzea

Jendarte espezifikoei zuzendutako programa / osasun programak:
mendekotasuna, zahartzea, sedentarismoa

Puntualki kalera ateratzeko kirol baimena
(kartzelatik kanpo)
Adibidez: bizikleta irteera

Birgizarteratzeko programa
Adibidez: kanpoko esku hartzea, kirol elkarte
batean parte hartzea
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12.4. Gomendioak
Presoei zuzendutako programak eta jarduerak diseinatzeko orduan, egun dauden ebaluazioak bat datoz zenbait jarraibide eta gomendio ematean.
Programa diseinatzeko orduan:
 Espetxearen testuinguruan kirolak duen balio erantsia onartzea, duen olgeta edo osasun balio hutsaz harago. Kirolak zenbait alderditan duen ahalmena azpimarratzea garrantzitsua da,
besteak beste, errehabilitazio sozial eta pertsonalerako edota kartzelan dauden pertsonen
garapen sozialerako.
 Presoak gizarteratu eta birgizarteratzeko metodo gisa, kirolaren epe luzerako ikuspegia sustatzea. Espetxe politikak ikuspegi hau nazio, lurralde eta toki mailan bere egiten duela ziurtatu
behar da. Prozesu honetan garrantzitsuak diren eragileen babesa eta lankidetza izatea garrantzitsua da.
 Gizarteratze eta garapen pertsonala lortzeko metodo gisa, kirolari buruzko plan estrategiko
bat lantzea. Helburu argiak eta kuantifikagarriak planteatzea, ikuspegian oinarrituak. Prozesu
honetan garrantzitsuak diren eragileen babesa eta lankidetza izatea ere garrantzitsua da.

Programa inplementatzeko orduan:


Beste arlo batzuetako entitateekin/erakundeekin lankidetza estuak finkatzea: kirol, osasun,
ongizate, hezkuntza, enplegu arloetan, e.a. Dimentsio anitzeko hurbilketa bat sustatzea,
parte hartzen duen eragile bakoitzaren zereginak argi eta garbi finkatuz, eta, parte hartzen
duen eragile bakoitzak lankidetza honetatik lortzen dituen onurak jasota utziz.



Espetxeetan kirola sustatzeaz arduratzen diren eragile, erakunde eta entitateetako arduradunen artean elkarrizketa bultzatzea eta ezaupideak eta esperientziak trukatzea. Ikasitakoa
denen artean partekatzea eta beste zentro batzuetan bultzatzen ari diren proiektuak ezagutzea da helburua.



Kartzelan kirol jardueren erreferentziazko arduradun bat izatea, espetxean kirol jardueraz
arduratuko den erreferentziazko talde bat sortzeko asmoz.



Espetxeetan kargu nabarmenak dituzten guztiei ikusaraztea zeinen garrantzitsua den kirola
egitea. Kirol jarduerak zeregin pedagogiko batez hornitzea, kartzeletan hezkuntzari edo lanari ematen zaionaren pare.



Presoen garapen pertsonalerako kirolak duen garrantzia onartzea. Beste preso batzuk prestatzeko edo orientatzeko edota presoak kartzelatik kanpo gizarteratzeko balio dezakeen kirol monitore ziurtagiri edo diploma bat lortzeko aukera sustatzea.
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Kartzelan dauden pertsonek tokiko komunitateak antolatzen dituen jardueretan parte hartzea, bai kartzela barruan bai kartzelatik kanpo. Bakartze-egoerarekin hausteko eta gizarteratzea errazteko asmoz, barroteen atzeko bizitza kanpoko bizitzarekin konektatzea garrantzitsua da.



Espetxeetako langileak prestatzea, batez ere kirol jardueraz arduratzen direnak. Espetxeetako langileak kirol jardueretan inplikatuz gero, programen ondorio positiboak areagotu egiten direla esaten dute hainbat egilek. Kirol hezitzaileak profesionalizatzea.



Presoek kirol jardueren planifikazioan, antolaketan, inplantazioan eta ebaluazioan eta kirol
txapelketetan aktiboki parte har dezaten neurriak sustatzea. Espetxean dauden pertsonek
kirol jardueren antolaketan eta kirol entrenamenduetan parte har dezaten bidea erraztea, bereganatu dituzten gaitasunak eta ezaupideak praktikan jarri ahal izan ditzaten.



Kirol azpiegiturak berritzeko eta mantentzeko, kartzeletan egin beharreko inbertsioak egitea.



Preso dauden pertsonen garapen pertsonala eta gizarte trebetasunen garapena erraztuko
dituzten kirol programa malguak eta kreatzaileak martxan jartzea, adibidez, kartzelatik
kanpo kirolariekin topaketak antolatzea. Kartzelan ez dauden pertsonen eta presoen arteko
topaketa hauek elkarrizketa eta ikuspuntu ezberdinen trukaketa errazten dute, e.a. , askatasuna gabetuta dauden pertsonek gutxitan landu behar izaten dituzten trebetasunak izanik.



Kartzeletan kirol praktika ahalik eta gehien profesionalizatzea. Helburuak, jarduerak, metodologia eta ebaluazioak barne hartzen dituzten kirol plan eta programekin lan egitea.



Zuzeneko enfrentamenduak planteatzen dituzten kirol jarduerak saihestea. Kartzeletan edozein kirol jarduera antolatzeko orduan, segurtasuna funtsezkoa da.



Preso dauden pertsonen premiei eta osasun arazo espezifikoei arreta berezia ematea: diabetesari, obesitateari, e.a. Osasunarekin zerikusia duten eta parte hartzaileen mugikortasunari eragiten dioten premia bereziak kontuan hartu behar dira.
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12.5. Jardunbide egokia
Izena

2. aukera proiektua: futbol eta errugbi akademiak

Jatorrizko izena

2nd Chance Project: football and rugby academies

Gizatalde hartzailea

Preso gazteak

Irismen geografikoa

Lokala

Eremu geografikoa

Programa hau Ashfield-en (Erresuma Batua) jarri zen martxan, eta, gaur egun,
Erresuma Batuko hainbat espetxetan gauzatzen ari da.
o HMP&YOI Ashfield
o HMP Portland
o HMP Bristol
o Rio-Cobre Correctional Facility, Jamaica
o HMP Oakwood
o HMYOI Park
o HMP&YOI Cookham Wood
o Vinney Green STC
o Medway STC

Iraupena

2004- gaur arte

Testuingurua

Britainia Handiko gobernuak emandako datuen arabera, Erresuma Batuko delituen erdiak Justizia eta Zigor arloko Sistematik igaro diren pertsonek egiten dituzte.
Hainbat ikerketak diotenez, pertsona gaizkileek beren bizitzetan aldaketa positiboak egin ditzaten bultzatzeko, kontu handiz planifikatutako metodoak aplikatu
behar dira, eta kartzelaturiko pertsona gazterik gehienekin konektatzeko aukera
ematen du kirolak. Espetxeak, programa berezien bidez, biztanleria honekin esku
hartzeko leku egokiak dira.
2nd Chance programa Ashfield-eko kartzelan eta adin gabeko lege-hausleen zentroan sortu zen, bi urteko ekimen gisa; kirolaren bidez, pertsona horien premiak
identifikatu eta ezagutu nahi zituzten, haien birgizarteratzea eta komunitaterako
haien trantsizioa errazteko.

Helburuak

Programa honen helburu nagusiak dira kartzelan dauden pertsonen birgizarteratze premiak identifikatzea eta hobetzea, jarrera negatiboak gainditzea eta akademiako eta profesional taldeko kideen arteko harremanak onak izatea gizabanako
bakoitza ondo prestatu eta babesteko, kartzelatik gizartera doan trantsizio bidea
arrakastaz egin dezan.

Deskribapena

12-15 asteko epe batean, gazte talde batek futbol edo errugbi eskola batera jotzen
du. Espetxe arloan egindako galdetegi batean, presoei beren kirol lehentasunei
buruz galde egiten zitzaien. Aurrenik boxeoa atera zen, futbola eta errugbia ondoren. Espetxean boxeoa egitea debekatuta dagoenez, futbol eskola bat eta
errugbi eskola bat sortzea erabaki zen.
Bi eskola hauek jarraibide eta entrenamendu intentsiboa emateaz gain, tokiko kirol taldeekin partidak ere antolatzen dituzte. Kirol jarduera osatzeko ariketa teori-
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koak egiten dira, zeinetan helburuak, trebetasunak eta taldeko estrategien diseinua lantzen diren. Saio teorikoen barruan hitzaldiak ere sartzen dira, presoak ez
diren kirolariekin.
Jarduerak modu koordinatu batez gauzatzen dira 2nd Chance-ko langileen, presondegiko gimnasioko langileen eta tokiko kirol klub eta entitateetako langileen artean. Eskolak amaitzean, parte hartzaileek ziurtagiri bat jasotzen dute –entrenamenduena, lehen laguntzena, e.a.–.
Eskola-ereduarekin lotuta, proiektuan parte hartzen duen preso bakoitzari 2nd
Chance-ko profesional batek jarraipen bat egiten dio, baita presoa kartzelatik atera
ondoren ere.
Eragile inplikatuak

Rosie Meek dioenez, esku hartzearen ebaluazioa144 egitean, programak izan duen
arrakasta, neurri handi batean, irabazi-asmorik gabeko erakundeen eta tokiko entitateen arteko lankidetzari zor zaio. Programaz arduratzen diren teknikariek lankidetza estua dute bai espetxeko langileekin –bereziki gimnasiokoekin eta birgizarteratze atalekoekin– bai kirol erakundeekin.

Egoera

Proiektua martxan dago.

Ebaluazioa

Meek-ek 2012an egindako ebaluazioan agerian jarri dira programaren ondorio positiboak, bai parte hartzaileen jokabidea hobetzen duelako bai haien birgizarteratze premiak ezagutzeko aukera ematen duelako. Azterketa kuantitatiboek erakusten dutenez, zenbait alderdi hobetu dira, esaterako, gatazka gutxiago daude eta
oldarkortasuna, inpultsibotasuna eta jokabide suntsitzaileak hobeto kontrolatzen
dira. Parte hartzaileen, beren senideen eta programan parte hartzen duten teknikarien lekukotasunek 2nd Chance kirol eskolaren ekimenak dituen inpaktu positiboa baieztatzen dute, eta Meek-en hitzetan, esku hartze berritzaile eta arrakastatsua dela frogatu dute.
Era berean, ebaluazioan inkestatu zituzten parte hartzaileek osasun ohitura hobeak hartu dituztela esaten dute.

Aintzatespenak

o Community Participation Project of the Year Award (2014)
o Beyond Sport Finalist (2013)

Informazio gehiago

o Meek, R., 2nd Chance Project. The Role of Sport in Promoting Desistance from
Crime. An Evaluation of the 2nd Chance Project Rugby and Football Academies
at Portland Young Offender Institution, Southampton, GB University of Southampton, 2012, 66 or
o 2nd Chance Group [baliabide elektronikoa], Bristol [kontsulta: 2018ko urtarrilaren 16an]

144

Meek, R., 2nd Chance Project. The Role of Sport in Promoting Desistance from Crime. An Evaluation of the 2nd
Chance Project Rugby and Football Academies at Portland Young Offender Institution, Southampton, GB University of Southampton, 2012, 66 or.
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12.6. Dokumentuzko fitxak eta bibliografia
Dokumentuzko fitxak
Titulua

Sports et prisons en Europe

Gizataldeak

Askatasuna gabetutako pertsonak

Eremu geografikoa

Europa

Laburpena

Kirola tresna bat da, zeinak ematen baitigu sozializatzeko, geure buruan konfiantza garatzeko eta gure gorputzeko eta buruko osasun egoera oneratzeko aukera. Obra honen helburu nagusia kartzelan kirola ikusgai jartzea da, kartzelari
buruzko kirol politikaren alorrean Europako herrialdeen dinamika instituzional
bat finkatu ahal izateko. Horretarako, kirolak espetxeetan duen garrantziari buruz eta betetzen duen rolari buruz hainbat gogoeta egin eta gero, esanguratsutzat edo egokitzat jotzen diren kirol jarduera batzuk aurkezten dira dokumentuan, kartzeletan kirol jarduerak antolatzen dituzten eragileek antolatuak. Azkenik, espetxeetan kirol jarduerak praktikatzeko detektatu diren oztopoak eta zailtasunak identifikatzen dira.

Erreferentzia

Sempé, G., Sports et prisons en Europe. Serie: Politiques et Pratiques Sportives,
Estrasburgo, Conseil de l'Europe, 2016, 136 or.

Titulua

Sport in Prison. Exploring the role of physical activity in correctional settings

Gizataldeak

Askatasuna gabetutako pertsonak

Eremu geografikoa

Nazioarteko ikuspegia

Laburpena

Liburu hau Routledge Research in Sport, Culture and Society bildumaren parte da.
Kirol anitzeko ikuspegi batetik abiatuta, obrak gimnasioaren garrantzia aztertzen
du, bai presoek bai espetxeko langileek berdin baloratzen duten espazio partekatu bakanetako bat izanik; beraz, espazio honek nolako inpaktua duen eta espetxean dauden pertsonen jokabidea nola aldarazten duen ulertzea garrantzitsua da.
Kartzelaturiko pertsonengan eta espetxeko langileengan, kirolak zenbat modutara izan dezakeen ondorio positibo bat ikuspegi orokor batetik aztertzen du
obra honek. Egileak lehen mailako eta bigarren mailako iturri kopuru handi bat
hartzen du oinarritzat, besteak beste, eztabaida-taldeak, oharpenak, datu ofizialak eta txostenak. Osasuna, trebetasunak, ordena eta egokitzapena sustatzeari
begira, kirola egiteak dituen onurei buruzko tesi nagusia indartzen duten iturri
hauek guztiak atalka txertaturik daude. Ildo honetatik, 8. atalak, esaterako, kartzeletako preso gazteekin futbol eta errugbi kiroletan eskala txikian egindako
ebaluazio baten emaitza positiboak eskaintzen ditu. Liburuan zehar, egileak, Ingalaterrako eta Galeseko 21 espetxetan egin zituen ikustaldietan ikertu ahala
identifikatu zituen jardunbide egokien hainbat adibide deskribatzen ditu.
Egileak berak dioenez, talderik kalteberenen parte hartzea, hau da, adinekoen
taldea eta emakumeen taldea dira jardueretan parte hartze tasarik txikiena dutenak; hori dela eta, kirol jardueretan haien inplikazioa bultzatzeko orduan, erronkarik handiena planteatzen duten taldeak bi talde horiek dira.
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Obra honen helburu nagusia, kirolak kartzelan betetzen duen zeregin onuragarria azpimarratzea da, bai eta alor honetan aplikatzen ari diren jardunbide egokiak erakustea ere. Halaber, kirol instalazioak eta jarduerak eskaintzeko orduan,
establezimenduen artean dauden alde handiak ikustea azpimarragarria eta kezkagarria da.
Erreferentzia

Meek, R., Sport in Prison. Exploring the role of physical activity in correctional
settings. Abingdon, Routledge, 2014, 214 or.

Bibliografia
Brosens, D., et al., Understanding the barriers to prisoners’ participation in sport activities. The Prison Journal, 97. alea, 2. zk., 2017, 181-201 orr.
De Rode Antraciet [baliabide elektronikoa], Lovaina [kontsulta: 2018ko urtarrilaren 11n]
Devís, J., Peiró, C., Martos, D. Sport and physical activity in European prisons: a perspective from
sport personnel. Valencia, Universitat de València, 2013, 65 or.
Martos, D., et al., Deporte entre rejas ¿Algo más que control social?. Revista Internacional de Sociología, 67. alea, 2. zk., 2009, 391-412 orr.
Meek, R., 2nd Chance Project. The Role of Sport in Promoting Desistance from Crime. An Evaluation
of the 2nd Chance Project Rugby and Football Academies at Portland Young Offender Institution,
Southampton, GB University of Southampton, 2012, 66 or.
Meek, R., Sport in Prison. Exploring the role of physical activity in correctional settings. Abingdon,
Routledge, 2014, 214 or.
Muriel, A., Caso, C., Pérez, F., Fernández, F. y Pérez, J. A. Los programas físico deportivos en los centros penitenciarios. Madril: Espetxeetako Idazkaritza Nagusia. Barne Ministerioa, 2008, 97 or.
Muntaner Mas, A.; Gago Guillén, A.M. El deporte como medio de reinserción social en Instituciones
Penitenciarias. Trances, 7(2), 2015, 273-298 orr.
Rode Antraciet vzw, de, Bound by prison, free in sport. Heverlee, De Rode Antraciet vzw, 2013, 69 or.
Sempé, G.,Sports et prisons en Europe. Seriea: Politiques et Pratiques Sportives, Estrasburgo, Conseil
de l'Europe, 2016, 136 or.
Sport et Citoyenneté [baliabide elektronikoa], Paris [kontsulta: 2018ko urtarrilaren 9an]
Zubiaur-González, M. ¿Se puede considerar el deporte como un instrumento de integración social de
la población reclusa española? Ágora para la Educación Física y el Deporte 19(1), 2017, 1-18 orr.
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13. ONDORIOAK
13.1. Jarduera fisikorik eza sozialki kalteberak diren gizataldeetan
Gai honetan, ebidentzia zientifikoa argi eta garbi dago: jarduera fisikoa garrantzitsua da osasunerako
eta gorputzaren eta buruaren ongizaterako. OME Osasunaren Mundu Erakundeak egindako kalkulu
batzuen arabera, Europan soilik, urtean milioi bat heriotza lepora dakioke jarduera fisiko nahikoa ez
egiteari; hori dela eta, gaur egun, sedentarismoa, heriotza-arrisku faktore gisa, tabakismoaren maila
berean jartzen da.
Bestalde, kontsultaturiko ikerketek agerian jarri dute jarduera fisikoetan parte hartzea ala parte ez
hartzea estu loturik dagoela faktore sozioekonomikoekin, adibidez, diru sarrerekin, hezkuntza mailarekin, enplegurik ezarekin, adinarekin, generoarekin edota gutxiengo etnikoekin.
Labur esanda, gizarte eta ekonomia desabantailan dauden gizataldeetan jarduera fisikoaren mailak
nabarmen baxuagoak dira. Era berean, jarduera-maila baxu hauek gizarte berdintasunik eza okerragotzen dute: osasun okerragoa, gizarte bakartasun handiagoa, enplegagarritasun eta produktibitate txikiagoa, e.a.
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Sozialki kalteberak diren gizataldeetan kirola zabaltzeko oztopoak

Kirolak egunerokotasunaren barruan sartu da, biztanleriako segmentu gero eta gehiagotan gora egin
du kirolaren praktikak, kirol jarduera motak ugaldu dira eta, oro har, kirola jendarteratu egin da. Hala
ere, gizatalde batzuk kirol "demokratizazio" honetatik kanpo gelditu direla esan genezake.
Literatura berrikusteko fasean egiaztatu ahal izan denez, gizarte eta ekonomia bazterketa egoeran
dauden pertsonen artean jarduera fisikorik eza baldintzatzen duten faktoreak askotan komunak (diru
sarrera baxuak, informaziorik eza, desmotibazioa, e.a.) badira ere, gizatalde jakin batzuen kasuan kontuan izatea merezi duten berezitasun batzuk izan ohi dituzte hauek.

Gizarte kalteberatasun egoeran dauden emakumeak
Gizarte kalteberatasun egoeran dauden emakumeek gorputz jarduera praktikatzeko orduan
azaltzen diren oztopo nagusiak hauek dira: emakume gizatalde batzuetan txirotasuna larriagotzea, denboraren erabileran desberdintasunak azaltzea, kirola gizontasunarekin identifikatzea, kirola emakumeen kezka estetikoekin batez ere lotzea, e.a.

Gizarte desabantaila egoeran dauden gazteak
Pertsona gazteen kasuan, gorputz jarduerarik ezaren faktoreen barruan sartzekoak dira, adibidez, diru baliabiderik eza, eskola-kirola uztea edota bizimodu ezberdin bateranzko trantsizioa.

Gizarte bazterketa egoeran dauden haurrak eta gazteak
Gizarte bazterketa egoeran dauden haurren eta nerabeen kasuan, kirol jarduerarako oztopoen artean aipatzekoak dira, besteak beste, interesik eta motibaziorik eza, kirol tradizionalekiko alternatibarik eza, kirol jarduerak praktikatzeko aukerarik eza eta kirol jardueretan inplikaturik dauden langileen prestakuntzarik eza.

Bizitegi bazterketa egoeran dauden pertsonak
Etxerik gabeko pertsonek gorputz jarduera praktikatzeko orduan topatu ohi dituzten oztopoak hiru multzotan sailkatu daitezke: pertsonalak –motibaziorik eta ohiturarik eza–, ekonomikoak –kuotei edo ekipamendu gastuei aurre egin ezin izatea– eta sozialak eta ingurunearekin lotuak –sarrera-baldintza zurrunak, lehia-izaera, kirol zentroak urrun egotea...–.

Etorkinak edo gutxiengo etnikoetako pertsonak
Horrez gain, etorkinen kasuan gizarte maila ez dirudi jarduera-indize altuagoak ulertzeko azalpen bakarra denik; aitzitik, gizarte ingurunea badirudi pisu handiko oztopo bat dela. Gizatalde
honen berezitasunen artetik nabarmendu egiten dira, besteak beste, kirol jarduerak asteburuan pilatzea, espazio publikoak (parkeak, plazak) erabiltzea eta kirola taldeka egitea. Oztopoen artetik, berriz, diru zailtasunak, informaziorik eza, kultur gorabeherak eta genero estereotipoen zama nabarmentzen dira.
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Kalteberak diren adineko pertsonak
Sedentarismoaren arrisku faktore ugari berberak dira adineko pertsona guztientzat, haien
estatus sozioekonomikoa edozein izanda, sedentarismoak berez jarduerarik ezaren egoera
larriagotzen badu ere: mugikortasun arazoak, informaziorik eza, gizarte bakardadea, gizarte
irudiaren zama, astirik eza, e.a.

Dibertsitate funtzionala edota gaitz kronikoak dituzten pertsonak
Dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean kirola zabaltzea aztertzeko orduan, entrenamenduak eta kirol egokitzapenak hartu izan dira oinarritzat tradizionalki, sozioekonomikoagoak diren beste faktore batzuk alde batera utzita. Arestiko ikerketek hainbat oztopo identifikatu dituzte dibertsitate funtzionala duten pertsonen artean: autoestimu baxua, estigmatizazioa, jarduera egokituei buruzko informaziorik eza, babesik eza, garraio zailtasunak eta irisgarritasun zailtasunak, oro har.

Sexu edo genero identitatea
LGBTI gizataldeak pertsona heterosexualek baino diskriminazio, estres, biktimizazio eta indarkeria
maila handiagoak jasaten ditu, zeinak ondorio txarrak baititu haien osasunaren gainean. LGBTI gizataldearen kirol praktikarako ondoko oztopoak identifikatu ahal izan dira literatura medio: pertsona barruko oztopoak (sexu orientazioa jendaurrean ezagutzera ez emateko nahia, ingurunearen arbuioa,
estereotipoak...) eta oztopo instituzionalak (deskontu gutxiago, segurtasunik eza, jarrera homofobo
instituzionalak, egokituriko ekipamendurik eza...).

Landa eremuan bizi diren pertsonak
Orain arteko ikerketak bat datoz, hau da, landa-eremuetan kirol jarduerarako dauden oztopo indibidualak hiri eremuetan dauden berberak dira: kirola egitearen onurak ez ezagutzea, motibaziorik eza,
e.a. Ingurunearen baldintzak eta oztopo kontestualak dira kirol jarduera-maila txikiagoa izatea baldintzatzen dutenak, hiri inguruneei dagokienez: eskaintza urria, irisgarritasun zailtasunak, denbora
falta, ehun asoziatibo murritza, profesionalizatu gabeko langileak, eskola-kirolean baliabide gutxi
egotea, e.a.

Askatasuna gabetutako pertsonak
Egun dagoen literatura berrikusiz gero, ondoko oztopoak identifikatu daitezke presoek kirola egin
dezaten: barruko oztopoak (interesik falta, osasun arazoak, adina...), kanpoko oztopoak (eskaintza
desegokia, informazio falta, itxarote zerrendak, aisialdi gutxi...) eta pertsonen arteko oztopoak (gatazken beldur izatea, mehatxuak...).
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Sozialki kalteberak diren gizataldeetan kirola sustatzeko oinarrizko printzipioak

Sozialki egoera ahulean dauden gizataldeetan jarduera fisikorik ezari buruz eta kirola sustatzea helburu duten politika publikoei buruz gaur egun dagoen literatura zientifikoa berrikusiz gero, kirol jarduera maila txikiago hauen azpian elementu komun batzuk daudela ikusiko dugu:

Ikuspegi komunitario bat aplikatzea
Literatura bat dator: gizatalde baten (sozialki egoera ahulean dauden pertsonek osatutako
gizatalde baten) jarduera fisikoa baldintzatzen duten ohituretan aldaketa bat sustatu nahi
bada, landu behar den ekosistema komunitatearena da, azken finean hortxe azaltzen baitira
bai faktore indibidualak bai faktore sozialak, ekonomikoak eta kulturalak.

Irisgarritasun baldintzak erraztea
Jarduera fisikoak garatzeko aukera-irisgarritasuna erraztea funtsezkoa da jarduera fisiko
hauek eguneroko jardueren parte izatera igaro daitezen eta horien onurak denboran iraunkorrak izan daitezen.
Sozialki kalteberak diren pertsonen gizataldeak aurre egin beharreko zailtasun gehigarriak
kontuan hartuta, ikerketek agerian jartzen dute esku hartzerik arrakastatsuenetako batzuk
bat datozela gorputz jarduera egiteko aukerak zabaltzearekin, egoera ahuleko gizataldeen
ingurunetik hurbil eta ia kosturik gabe, nahikoa izanik horretarako irisgarritasun fisikoa hobetzea eta irizpide jakin batzuk egokitzea edo kostu ekonomikoak beste modu batez planteatzea.
Irisgarritasuna hobetzera orientaturiko esku hartzeak hainbat mailatakoak dira: oztopo fisikoak ezabatzea, ingurunearen baldintzak hobetzea, gertuko eta irisgarritasun oneko espazio
publikoak eskura jartzea, garraio publiko irisgarria eskaintzea, e.a.

Arauak malguak izatea eta pertsonen eta gizataldeen premietara egokitzea
Egoera ahuleko gizataldeekin aritzeak eskatzen du batzuetan ingurune konplexuetan lan egitea, eta horrek bere aldetik malgutasun jakin bat eskatzen du, ekintzak pertsonen, gizataldearen eta ingurunearen beraren premia berezietara egokitzeko. Denboran iraungo duten emaitza onak lortu nahi badira, jarduerarako sarbidea oztopa dezaketen alderdi guztiak egokitu
beharko dira gizatalde jomugaren lehentasunetara eta premietara. Malgutasun hau iraunkorra izan behar da, programa garatu ahala egokituz joan dadin.
Adineko pertsonen kasuan gizarte harremanak finkatu nahia, emakume musulmanen kasuan
muga soziokulturalak, edo/eta pertsona latino eta afroamerikarren kasuan musikak astialdian
duen garrantzia, adibidez, kontuan hartu ohi ez diren faktoreak dira eta, hala ere, programen
arrakasta erabat baldintzatzen dute.
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Ahalduntzea eta kudeaketa parte hartzailea
Gizarte desabantaila egoeran dauden gizataldeen artean jarduera fisikoa sustatzeko testuinguruan, ahalduntzea elementu giltzarri bat da parte hartzea sendotzeko eta esku hartzearen
onurak epe ertain eta luzean finkatzeko.
Ondo dabiltzan esku hartzeak batez ere ondo ibiltzen dira proiektuaren arduradunek parte
hartzen dutenekin lotura estuak dituztenean, eta proiektuaren antolaketan, garapenean eta
ebaluazioan haiek ere parte hartzen dutenean.

Motibazioa: sentsibilizazioa, informazioa eta harreman iraunkorrak
Bestalde, lehenago aipatu bezala, jarduera-maila altuak erdiestea ziur aski ez da lehentasuntzat jo behar gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen artean. Era berean, jarduera-maila
baxu hauek gizarte berdintasunik eza okerragotzen dute: osasun okerragoa, gizarte bakartasun handiagoa, enplegagarritasun eta produktibitate txikiagoa, e.a.
Hori dela eta, jarduera fisikoa egiteak berekin dakartzan zuzeneko onurak (osasuna eta ongizatea) eta zeharkako onurak (sozializazioa, lan aukerak...) gizatalde hauei azaltzea ezinbestekoa da, ohiko lehiaketa-balioetatik oso urrun egoten diren onura horiez kontziente izan daitezen.

Zeharkakotasuna eta integraltasuna
Oro har, desabantailan dauden gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzeari buruzko literatura
espezializatuak badirudi ondorioztatzen duela beharrezkoa dela ikuspegi guztiak osorik jorratzea, ekimenak arrakastatsuak izango badira: egoera ahuleko gizatalde bakar batean ez da
oinarritu behar, eta ez du jarduera fisiko bakarra sustatu behar; aitzitik, bi faktoreek estu loturik joan behar dute. Adituek azpimarratzen dutenez, kirol irisgarritasunaren ekitatea eragozten duten oztopoak ezin dira era isolatu batez jorratu. Kirol klubek, toki erakundeek eta
estatu erakundeek gizarte zibilarekin aritu behar dute elkarlanean dimentsio anitzeko ekimenak abian jartzeko, non jorratuko baitira hainbat eta hainbat alderdi, esaterako, hezkuntza,
garraioa, kaleko esku hartzea, e.a.
Kirol praktikatik orain arte baztertuta egon diren gizataldeak erakartzeko orduan, beharrezkoa da kirolarekin lotutako erakundeetan kultur aldaketa bat egitea, gero eta dibertsifikatuagoa den eta denbora luzez hegemonikoa izan den lehia-izaerari nahitaez lotuta egon behar ez
duen kirol baten alde egitea, berez, funtsezkoa izanik.

Normalizazioa versus espezifikotasuna
Ekitatea kirolean jorratzeko orduan sortzen zaizkigun oinarrizko beste auzietako bat da ea
esku hartzeak zuzendu behar zaizkien gizatalde zehatz hauei –segregazioa indartzeko arriskuarekin–, edo biztanleriari oro har zuzendutako kirola sustatzeko programetan sartzeko aukera eman behar ote zaien bazterturiko gizatalde hauei –espezifikotasuna galtzeko arriskua
egonda ere.
Hainbat azterketak frogatu dutenez, gizatalde jakin batzuetan jarduera fisikoa sustatzera espezifikoki zuzendutako esku hartzeak oso korapilatsuak izaten dira eta onurek ez dute luzaro
irauten. Beste muturrean, berriz, literaturak erakusten du, ezen, ekintza generiko batzuek,
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nahiz eta berariazko osagairik gabeak izan, parte hartzearen aldetik oso emaitza gorabeheratsuak lortzen dituztela eta, beraz, aldez aurretik bazeuden ezberdintasunetan sakondu egiten
dutela, bazterketa-faktoreak aurretiaz ez hartzeagatik kontuan145.
Labur esanda, bazterketa egoeran dauden gizataldeei zuzendutako esku hartzeek, ahal den
neurrian behintzat, jadanik badauden jarduera orokorretara sartzeko bidea erraztu beharko
liekete gizatalde hauei, berariazko esku hartzerik antolatu gabe; baina hori bakarrik egin daiteke esku hartzeak aldatu edo egokitu egiten badira, gizatalde horien premia bereziei erantzun diezaieten.

Talde multiprofesionalak eta espezializazioa
Bazterturiko gizataldeetan jarduera fisikoa sustatzeko ekimenak arrakastatsuak izango badira, diziplina anitzeko lantalde bat sortzea funtsezkotzat jotzen da.
Beharrezkoa da mota honetako ekimenek izan ohi duten zama esperimental handia eta boluntarismo nabarmena ekiditea, baita baliabide tekniko gutxirekin ekimenak gauzatzen dituen langileriaren boluntarismoa ere. Garrantzitsua da hasieratik bertatik prestakuntza egokia duten lan talde bat izatea eta, diziplina anitzekoa bada, hainbat hobe. Prestakuntza eta
esperientzia dauzkaten langileekin –soldatapekoak zein boluntarioak izan– erabiltzen diren
programak eraginkorragoak direla frogaturik dago.

Erakundeen arteko elkarlana
Europan egindako esperientziarik arrakastatsuenak lekuko, elkarlanak, lankidetzak eta babesletzak funtsezkoak dira proiektua egoera ezagun batetik eta dauden baliabideetatik bideratu
ahal izateko, eta gainera, denboran proiektuari eutsi ahal izateko. Printzipio honek bat egiten
du integraltasunaren printzipioarekin, entitate edo administrazio bakoitzak hainbat lurralde
mailatan beraien eskumen diren gaietan izan dezaketen inplikazioagatik: osasunean, hirigintzan, eskolan, gizarte zerbitzuetan, garraioan, irabazi-asmorik gabeko erakundeetan, e.a.
Lankidetza bereziki beharrezkoa da landa-eremuaren eta horren antzeko inguruneetan, non
baliabideak mugatuagoak diren.

Esku hartzearen jarraipena eta ebaluazioa
Esku hartze eraginkorrak erdiesteko orduan, jarraipena eta ebaluazioa gako faktoreak dira
biak, beraien mende baitago erabakiak egoki hartu ahal izatea. Prozesua baloratuz eta esku
hartzea egokituz joateko aukera ematen dute biek; batak jarraipena egitea ahalbidetzen du,
eta besteak emaitzak egiaztatzea jardueran zehar eta jarduera amaitu ondoren.

145

Currie C et al., eds. (2012) Social determinants of health and well-being among young people: Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe
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Sozialki kalteberak diren gizataldeetan kirola sustatzeko oinarrizko esku
hartzeak

Ikerketa honetan egindako literatura zientifikoaren eta esperientzien nazioarteko berrikuspenari esker, sozialki kalteberak diren gizataldeetan gorputz jarduera sustatzera bereziki zuzenduriko esku hartzeen katalogo bat detektatu ahal izan da. Jarduera hauek dira jarraian zerrendatzen direnak:

Jardueren kostua murriztea
Egoera ekonomiko ahulean dauden pertsonen kasuan, gorputz jarduera sustatzeko orduan
esku hartzerik ohikoenak diru oztopoak murriztea xede dutenak dira, gorputz jarduera puntualen kostua edota izen ematearen kuotak jaitsiz –edota baita doan eskainiz ere–. Dohaintzan emandako kirol arropak eta ekipamenduak sartuko lirateke atal honen barruan.
Kategoria honen barruan, Kirol Txartela (Donostiako Udala), Pass'Port (Ermonte-ko Udala),
Leisure Cards (Erresuma Batuko Udalak) edo Gipuzkoako Foru Aldundiak kirol klubei eta kirol
elkarteei ematen dizkien diru laguntzak (DBEa jasotzen duten familien kuotak jaisteko).

Banakako arreta
Gizabanakoen premia eta lehentasunen hasierako ebaluazioan oinarrituriko esku hartzeak
dira eta, geroko fase batean, erabiltzailearengandik gertuenik dauden eta erabiltzailearengana egokituriko aukeren aholkularitzan oinarriturikoak.
Hemen ere programa hauek ditugu: jokabidea aldatzeko tekniken bitartez, eguneroko bizitzan jarduera fisikoa nola txertatu parte hartzaileei irakasten dietenak. "Euskarri" moduko
elementuak eskain ditzakete; kasu hauetan, kontaktua eta komunikazioa ikustaldi, telefono
eta internet bidez gauzatzen dira.
Ikerketa honetan aukeraturiko esperientzia askok eta askok banakako arretaren enfokea
dute. Groninger Actief leven Model (Herbehereak) programaren kasuan, GEhen, Spielen und
Tanzen Als Lebenslange Tätigkeiten (Alemania), Practica programa (Bartzelonako Udala)
edo/eta Gipuzkoako lurraldeko 10 udalerritan lanean ari diren erreferentziazko profesionalak
(13 profesional 2017an), zeinek, beste zerbitzu batzuetatik bidalitako pertsonei gorputz jarduerak praktikatzeko dauden aukeren berri ematen dieten.

Informazio kanpainak
Jardueren hartzaile den publikoarengana iristea beti ez da erraza, eta bazterturik dauden pertsonen kasuan hori bereziki garrantzitsua da, gizatalde honek berez dituen gabeziengatik beraiengatik.
Horregatik, proiektu bat diseinatzeko orduan, askotan modu berezi batez iritsi behar da hartzaileengana –elkarteen bidez, harreman pertsonalen bidez, jardueren kokaleku espezifikoen
bidez, bide informalak erabiliz, e.a.–. Saioen artean parte hartzaileekin harreman pertsonal
eta ohikoak izatea, haiek nahiago duten eran –posta elektronikoz, telefonoz, informalki–, bereziki garrantzitsua da saioetara etortzeari utzi dioten parte hartzaileen kasuan, saioei berriro
heltzen lagun diezaiekeelako.
Alde horretatik azpimarratzekoak dira Gym for Free/Be acitve esperientziak (Birmingham-eko
udala) edo Women on the move together programa (Helsinkiko udala).

Jarduera fisikoa familia-erantzukizunekin bateratzea
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Pertsonak zaintzea eta kirol jarduera bateratu ezin izatea oztoporik handienetako bat izaten
da gizatalde jakin batzuetan, esaterako, familia gurasobakar amadunen gizataldean. Kirol jarduera eta familia-erantzukizunak bateratzeko premia hau zenbait ekintzaren bitartez erraz
daitezke, esaterako, kirol jardueretan haurtzaindegiak jarriz, jarduerak eskola-ordutegiaren
barruan planifikatuz, haurren jarduerak eta pertsona helduenak bat etorraraziz.
Alde horretatik, aipatzekoa da Active Women programa, Sport England erakunde publikoarena.

Oinarrizko kirola sustatzeko neurriak
Kirol gutxien egiten duten gizatalderik ahulenengana iristeko, oinarrizko kirola sustatzen duten neurri unibertsalak oso onak direla baieztatzen dute ikerketa ugarik. Oinarrizko kirola sustatzeko neurrietako batzuk hauek dira, besteak beste: kirol entitateei oro har eta kirola egiten
hasteko jarduerei bereziki diru laguntzak zuzentzea; kirolean gutxi ordezkatuta dauden gizataldeetan arreta jartzea, hau da: estatus sozioekonomiko baxua duten gizataldean, lehen eta
bigarren belaunaldiko etorkinen taldean, emakumeen taldean, e.a.
Haur eta gazteei zuzendutako olgeta- eta kirol jarduerak sustatzea xede duten ekimenak ere
hemen sartuko lirateke.
Ildo horretatik, Idrottslyftet programa (Suedia) azpimarratzekoa da, 7 eta 25 urtera bitarteko
biztanleei zuzendua.

Egokituriko kirol jardueren programak
Adineko edo/eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen premiak kontuan hartuta bereziki
diseinatutako kirol jarduera lantzeko programak dira, zeinetan gorputz eskakizunak eta segurtasun neurriak azpimarratzen diren. Hemen ere prebentzio-izaera duten ekintzak sartzen
dira gehienbat, zahartzearekin loturik dauden arriskuak ekidin nahian: dementzia, erorikoak,
hauskortasunak, e.a.
Talde honen barruan zenbait esperientzia arrakastatsu sartuko lirateke, besteak beste, dementzia prebenitzea helburu duen Alemaniako GESTAL programa, gizarteratzea eta zahartze
aktiboa lantzen dituen THENAPA programa edota 70 urtetik gorako pertsonei zuzenduta dagoen Vivifrail programa.

Espazio publikoen erabilgarritasuna
Esku hartze hauen helburua egoera ahuleko inguruetan gorputz jarduera sustatzea da, gertu
eta eskura dauden espazio publikoen erabilgarritasuna hobetuz: ikastetxeetako instalazioak
eskola-ordutegitik kanpo gehiago erabiltzea, jolas guneak eta parkeak zabaltzea, footing egiteko ibilbideak egitea, gimnasia egiteko makinak edo beste edozein kirol instalazio egurats
zabalean jartzea, adibidez: skatodromoak, saskibaloi kantxak, tenis zelaiak, futbol zelaiak,
BMXerako pistak, eskalatzeko hormak, e.a., erabilera librekoak eta doakoak denak.
Mota honetako ekintzen artean, besteak beste, nabarmendu behar dira egurats zabaleko inguruneen garapena, kirolarekin nahitaez lotuta egon behar ez duten jarduera fisikoak egiteko; esaterako, garraio-baliabide aktiboak sustatu, bidegorriak egin eta lorezaintza-jarduerak
edo izadia zaintzeko jarduerak bultzatu.
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Erreferentziazko materialen prestaketa
Premia bereziak dituzten pertsonen onarpen soziala (gutxiengoak, LGTBI, generoa...) sustatuko duten tresnak –adibidez, gidaliburuak– sortzea.
John Blankenstein Fundazioak (Holanda) gidaliburu bat prestatu zuen, futbol klub amateurrak LGBTI pertsonekin klub inklusiboak izatera igaro zitezen. "Our club is for everybody. Gay
or straight" gidaliburua Amsterdam-go eta Haga-ko hainbat klubek bere egin zuten. Praktikoa
eta erabiltzen erraza den gidaliburu honen abiapuntua hau da: entrenatzaile, jokalari, senide
eta jarraitzaile asko ez dira jabetzen haietako jarrera asko diskriminatzaileak direla. Gidaliburu
honek hainbesteko arrakasta izan zuen, ezen, Fundazioak antzeko bat prestatzea erabaki baitzuen, Holandan arrakasta handikoa den beste kirol baterako: hockey kirolerako.

Mentoretza-programak/parekoen inplikazioa
Helburuko gizataldea tutore edo animatzaile modura parte hartzera bultzatzea dute ardatz
mentoretza-programa hauek. Alde batetik, parekoen inplikazioa gomendagarria da, erabiltzaileek haiek bezalako norbaitek bere kirol helburua erdiets dezakeela ikusten dutelako eta,
beste alde batetik, mentore jarduten duten pertsonek gizartean eta lan munduan sartzen lagun diezaieketen onura pertsonalak edo trebetasunak eskuratzen dituztelako.
Europan gizatalde honi zuzendutako programa ugari daude, mentoretza-elementuak txertatzen dituzte eta nabarmenetako bat "Us Girls!" izenekoa da.

Diskriminazio positiboa eta genero-baldintzatzaileak
Jarduera fisikoa etorkinen artean bereziki sustatzeko eta gai hau jorratzeko orduan, genero
ikuspegia garrantzi ezin handiagoko beste elementuetako bat da. Komunitate jakin batzuetan, gizonezkoekiko harremanak zein gorputzaren esposizioa mugatzen duten erlijio edo kultur kodeak egon daitezke emakumeentzat. Jatorriz etorkinak diren emakumeei zuzendutako
programak garatzeko orduan, gomendatzen da:
- Kirol jarduerak ezagunak zaizkien instalazioetan egitea –kultur edo erlijio zentroetan–.
Ezagunak zaizkien leku hauek seguruak begitantzen zaizkie bai erabiltzaileei bai beraien
inguruneko pertsonei.
- Emakume langileak kontratatzea: entrenatzaileak, begiraleak, e.a.
- Emakumeak kirol jantziekin edo bainujantziarekin jantzita ezein gizonek –mantentze lanetako langileek, kirol instalazioetako erabiltzaileek– ikus ditzan saihestea.
- Ordutegi eta ekipamendu jakin batzuetan, gizonei sarrera murriztea: Alemanian, Frantzian
edo Erresuma Batuan gizonen sarrera murrizten hasiak dira –batez ere, udal igerilekuetan–
, emakumeak aipatu ekipamenduetara joan daitezen errazteko. Neurri hauek ika-miken iturri izan dira.
Esperientzia interesgarrien artetik Beloaren atzean146 nabarmentzen da gehien, Valentziako
Universitat-eko Soziologia eta Gizarte Antropologia Departamentuak garatua.
LGBTI direla argi eta garbi adierazi duten kirolarien kopurua oso urria denez, LGBTI kirol elkarte eta kluben ekimenak babes daitezke, gizatalde honi alor honetan agerikotasun handiagoa emateko (Panteres Grogues elkartearen jardunbide egokiaren kasuan bezala). Bestalde,
gizatalde hartzailearen premiak ezagutzeko eta haren parte hartzea sustatzeko, kirol jarduera
jakin baten inguruan neurri puntualak ere har daitezke. Mota honetako esku hartzeen barruan
txertatzen da DISC Sport Outreach Swimming Project ekimena, zeina Durjham hirian (Ingalaterra) eraman baita aurrera.

146

Santos Ortega, A. Actividad física y vivencias corporales de las mujeres magrebíes en España. Valencia, Unidad Deporte e
Inserción Social (DIS), 2012, 16 or.
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