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1. SARRERA 
Irungo udalerriko Haurren eta Nerabeen Diagnostikoaren prozesua eta emaitzak aurkezten 
dira dokumentu honetan. UNICEFek nazioarte mailan sustatutako Haurren adiskide diren 
hirien sareko kide izateko udalerri hori gaur egun aurrera eramaten ari den hautagaitzaren 
barruan dago diagnostiko hori. Sare horretan Estatu osoko 277 udalerrik parte hartzen 
dute gaur egun.  

Halatan, dokumentu honen helburua da udalerri honetako haurren eta nerabeen egungo 
egoeraren berri ematea, ezagutza horretatik abiatu eta ondoren Irungo Haur eta Nerabeen 
Udal Plana egiteko, datozen 4 urteetan kolektibo horri zuzendutako udal politika publikoa 
antolatzeko tresna izan dadin. 

Lan hau Irungo Udaleko Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria arloak eskatuta egin da, 
baina proiektuak udal gobernuaren babesa du eta, hala, gobernuaren zeharkako ekintza 
baten barruan dago. Ekintza horren helburua da koherentziaz hornitzea eta beste bultzada 
bat ematea gaur egun Irungo Udalak haurren ikuspegitik garatzen dituen politika publikoei 
eta programei. Gainera, haurren eskubideen defentsa indartu nahi da, hau da, udalerrian 
bizi diren haurren eta nerabeen beharrak eta interesak kontuan hartuko dituen hiri 
garapeneko eredua ezarri.  

Dokumentu honen egiturari dagokionez, lehenik eta behin, labur-labur zehaztu dira lan 
honen helburu orokorrak eta espezifikoak. Jarraian, Irungo udalerriaren oinarrizko 
ezaugarri demografikoen ikuspegi orokorra eman da, eta, bereziki, hirian bizi diren 18 
urtetik beherako biztanleena. Hirugarrenik, azterketa hau hasteko, lan hau egiteko definitu 
diren sei diagnostiko ardatzak hartu dira oinarri:  

− Eskubideak, parte hartzea eta herritar aktiboak (1. ardatza, 5.1 atala). 

− Tratu ona eta ingurune seguru eta babesleak haurrentzat eta nerabeentzat: familia, 
eskola eta komunitatea (2. ardatza, 5.2 atala). 

− Haur zaurgarriak: indarkeriaren biktima diren edo gizarte egoera ahulean bizi diren 
haurrak eta nerabeak (3. ardatza, 5.3. atala). 

− Irungo haurrak eta nerabeak eta horiek hiri ingurunearekin duten harremana (4. 
ardatza, 5.4 atala). 

− Irungo haurrentzako eta nerabeentzako ekipamenduak, zerbitzuak eta jarduerak: 
hezkuntza, aisia, kultura eta kirola (5. ardatza, 5.5. atala). 

− Erakundeen arteko koordinazioa eta lan sareak Irungo haurrekin eta nerabeekin (6. 
ardatza, 5.6. atala). 

 

Azkenik, halako ondorio eta balorazio batzuk adierazi dira, Irungo udalerriko haur eta 
nerabeen hurrengo udal plana egiteko ideia, ikuspegi eta ekintza giltzarriak biltzen 
dituztenak.  
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Azkenik, nabarmendu behar da lan hau ezin izango zela egin prozesuan parte hartu duten 
pertsona guztien inplikaziorik gabe: haurrak eta nerabeak, dinamizatzaileak, kirolaren, 
kulturaren, aisialdiaren eta denbora librearen alorretan haurrekin eta nerabeekin lan 
egiten duten elkarteetako langileak, Irungo Udaleko esparru tekniko eta politikoko 
profesionalak. Horiena guztiena da lan hau. Mila esker. 



Irungo Udalerriko haurren eta nerabeen egoerari buruzko txostena 
 

5   

2. HELBURUAK 

2.1. HELBURU OROKORRA 

Irungo udalerriko haurren eta nerabeen errealitatea eta errealitate hori eskubideen 

ikuspegitik begiratuta hobetzeko landu beharreko funtsezko gaiak aztertzea. 

 

2.2. HELBURU ESPEZIFIKOAK 

– Udalerriko haurren eta nerabeen ongizateari eragiten dioten egoerak identifikatzea, 

ikuspuntu kuantitatibotik begiratuta. 

 
– Udalerriko haurren eta nerabeen ongizateari eragiten dioten egoerak identifikatzea, 

ikuspuntu kualitatibotik begiratuta. 

 
– Haurren eta nerabeen errealitatean eta udalerrian erabat garatzeko aukeretan 

bereziki eragiten duten zailtasunak eta oztopoak hautematea. 

 
– Haurrek eta nerabeek beren errealitateari, udalerriari eta eragin beharko litzatekeen 

funtsezko eremuei buruz duten pertzepzioaren funtsezko elementuak identifikatzea.  

 
– Ezagutza esparru baliagarria ematea Udalari eta udalerriko gainerako gizarte 

eragileei, haurrei, nerabeei eta haien laguntza eta garapen inguruneei zuzendutako 

politika publikoak antolatzeko. 
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3. METODOLOGIA ETA 
INPLIKATUTAKO ERAGILEAK  

Diagnostiko hau eta Irungo Haur eta Nerabeen I. Plana egiteko, teknika kuantitatiboak 
eta kualitatiboak konbinatu dira, eta udalerriko hainbat agente eta eragile inplikatu dira, 
bai eta Irungo haurrak eta nerabeak ere, bai ikastetxeen bidez, bai Udalak toki mailan 
eskaintzen dituen aisialdiko eta denbora libreko zerbitzuen bidez (Haurtxokoak eta 
Gaztelekuak) parte hartu dutenak. Jarraian, erabilitako metodologia, parte hartu duten 
eragileen zerrenda eta egindako lanaren egitura eta tenporalizazioa deskribatuko ditugu 
labur-labur. 

Erabilitako metodologiari dagokionez, informazio kuantitatiboa eta kualitatiboa 
eskuratzea konbinatu da, udalerriko haurren eta nerabeen egoerari buruz ahalik eta 
begirada askotarikoena eta zehatzena lortu ahal izateko.   

Informazio kuantitatiboa lortzeko, administrazio erregistroak kontsultatu ditugu, 
Irungo haurrentzako eta nerabeentzako titulartasun publikoko zerbitzuetan eta 
jardueretan emandako arretaren eta parte hartzearen datuak eskuratu dira –sailen 
jarduera txostenak miatuta-, eta biztanleriaren urtekari estatistikoa kontsultatu dugu, 
Informazioaren Gizartea, Herritarren Parte hartzea eta Auzoak Arloak egina. Udalerriko 
biztanleriaren oinarrizko erradiografia jasotzen du urtekari horrek, bai eta biztanleriaren 
bilakaera ere, eta urtero argitaratzen eta eguneratzen da.  

Gainera, kasu batzuetan, datu espezifikoak eskatu dira haurren eta nerabeen artean 
dauden hainbat arazoren irismena ezagutzeko (eskola absentismoa, drogen kontsumoa, 
etab.), eta saiatu gara Irungo haurrei eta nerabeei berariaz edo lehentasunez zuzenduta 
dauden udal zerbitzuak eta azpiegiturak erradiografiatzen (haur parkeak, aisialdiko eta 
denbora libreko zerbitzuak, haur liburutegiak, etab.)  

Kasu honetan ere, udaleko teknikariek eman digute informazioa; izan ere, udalerri 
mailako datu adierazgarriak eskuratzeko behar den estatistika laginaren bereizketa 
mailak, Irun bezalako hiri txikietan, ez du aukerarik eman irismen handiagoko beste 
estatistika iturri batzuk erabiltzeko. Horregatik, mugatuak dira kasu batzuetan ematen 
diren datuak, baina nahikoa Irungo haurren eta nerabeen ongizate handiagoaren alde 
ibiltzen hasteko.  
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1. koadroa. Diagnostiko honetan informazio kuantitatiboa lortzeko erabilitako 
bigarren mailako datu iturriak. 

 

 Administrazio erregistroak  

 Irungo Udaleko sailen jarduera txostenak.  

 Udal teknikariei eskatutako datu espezifikoak. 

 Beste datu iturri estatistiko eta datu banku batzuk: Udalmap, Behagi, Gizarte 
Politiken Behatokia.   

 

Informazio kualitatiboari dagokionez, hainbat ikerketa teknika erabili ditugu 
eskuratzeko, hala nola elkarrizketa erdi-egituratuak, eztabaida taldeak eta udalerriko 
haurrekin eta nerabeekin, udaleko teknikariekin eta Irungo haurrekin eta nerabeekin lan 
egiten duten eta/edo bizi diren hezkuntza eragile askorekin (hezitzaileak, irakasleak, 
zuzendaritza taldeak, kirol eta kultura jardueretako begiraleak, etab.) egindako 
partaidetza saioak.  

Jarraian, diagnostiko hau egiteko prozesuan parte hartu duten eragileekin egindako lan 
mota deskribatuko dugu labur-labur, bai eta haren emaitza izan den plana ere:  

  

2. koadroa. Irungo haurren eta nerabeen diagnostikoa eta plana egiten parte hartu 
duten eragileekin egindako lan motaren eskema.   

Inkestak 
Elkarrizketa 

erdi-
egituratuak 

Eztabaida 
taldeak 

Parte 
hartzeko 

dinamikak 

Elkarrekin 
sortzeko 

saioak 

Bigarren 
mailako 

datu 
iturriak 
ematea 

Udalerrian 
bizi diren 
haurrak eta 
nerabeak 

 

     

Hezkuntza 
formaleko 
eragileak 

 
     

Hezkuntza 
informaleko 
eragileak 

 
     

Elkarteen 
arloa 

 
     

Udal 
teknikariak 

 
     

 

Jarraian, xehetasunez aurkezten da zer eragilek parte hartu duten diagnostiko honi eta 
ondoriozko ekintza planari buruzko informazioa emateko:  
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3. koadroa. Irungo haurren eta nerabeen diagnostikoa eta plana egiten parte hartu duten 
eragileen eskema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4-12 urte arteko haurrak: 

o Irungo Txikilab (31), 
Lapitze (35) eta Kateako 
(32) haurtxokoetan parte 
hartu dutenak. (98 parte 
hartzaile).  

o Elatzeta Ikastetxeko 
lehen hezkuntzako 4., 5. 
eta 6. mailako ikasleak. 
(144 ikasle).  

o San Vicente de Paul 
ikastetxeko lehen 
hezkuntzako 5. mailako 
ikasleak. (48 ikasle). 

 

 13-15 urte arteko 
nerabeak: 
 
o Egukzitza BHI ikastetxeko 

DBHko 3. mailako 
ikasleak (81 ikasle). 

o Hirubide BHI ikastetxeko 
DBHko 2. eta 3. 
mailetako ikasleak (72 
ikasle). 

o San Vicente de Paul 
ikastetxeko DBHko 3. 
mailako ikasleak (56 
ikasle). 

 

Udalerrian bizi diren haurrak 
eta nerabeak 

Hezkuntza formaleko eragileak 
(Irakasleak, zuzendaritza 

taldeak, guraso elkarteak) 

 Haur eta lehen 
hezkuntzako 
ikastetxeak: 
o Elatzeta (Katea) 
o San Vicente de Paul 

(Erdialdea) 
 

 Bigarren hezkuntzako 
ikastetxeak: 
o Eguzkitza  
o Hirubide 
o San Vicente de Paul 

 

Hezkuntza informaleko 
eragileak 

 (aisialdia eta denbora librea, 
kirola, kultura…)   

 

 Parte hartzearen, 
aisialdiaren eta denbora 
librearen arloan: 
 
o Gaztelekuko, 

Haurtxokoetako eta 
Konektako 
hezitzaileak. 

o Ingurune irekian esku 
hartzeko zerbitzuko 
hezitzaileak. 
 

 Kirol arloan: 
 
o Bidasoa Atletico Taldea 

(BAT). 
o Bidasoa KK Eskubaloia. 

 

 Kultura arloan: 
 
o Irungo Gazte 

Abesbatza. 
o Skola Musik. 

 
 

Elkarteen arloan  
(udalerriko gazte elkarteak) 

 Betti Gotti 

 Gazte Landetxa 

 Gaztedi Berria 

 Scout San Marcial 

Udal teknikariak  
(Sailen arteko mahaia) 

 

Arlo hauetako 
teknikariak:  
 

 Hirigintza.                        

 Gazteria.                           

 Euskara.                             

 Hezkuntza.    

 Kirola. 

 Kultura. 

 Gizarte Ongizatea.   

 Berdintasuna. 

 Herritarren parte 
hartzea.  

 Kontratazio publikoa. 

 Udaltzaingoa   

 Obrak 

 Mugikortasuna                                                       
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Lan prozesuari dagokionez, aldi berean egin dira diagnostikoa eta plana, lan paralelo 
baten bidez, eta lan horretan, baten emaitzek bestea elikatu dute, eta alderantziz. Izan 
ere, alde batetik, diagnostikoa hasieratik egon da oso lotuta ekintzarekin eta plana 
egiteko garrantzitsuak diren funtsezko ideiak, ekintzak eta gaiak identifikatzearekin. 
Halatan, diagnostiko hau egiteko egin den landa lanean garrantzi handia izan dute 
proposamenek eta hobetu behar ziren errealitatearen alderdi zehatzak identifikatzeak, 
eta, hala, hasieratik bildu dira gero Irungo Haur eta Nerabeen Planean sartu diren 
elementuak.  

Bestalde, COVID-19ren ondoriozko osasun krisia zela eta, proiektua gelditu egin behar 
izan zen 2019ko martxoan, eta Irungo haurren eta nerabeen diagnostikoa eta plana 
egiteko prozesuaren sinbiosi edo gainjartze handiagoa ekarri du horrek. Izan ere, landa 
lana 2019ko abenduan hasi bazen ere, 2020ko urrira arte ezin izan zitzaion berriro ekin; 
beraz, diagnostikoa egiteko elementu batzuk eguneratu behar izan dira, bai eta lehen 
fasean landu ezin izan ziren beste batzuk osatu ere. Horrenbestez, azkenean bi fasetan 
egin da landa lana: lehenengoa, 2019ko abendua eta otsaila bitartean, eta bigarrena, 
2020ko urria eta abendua bitartean.  
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4. TESTUINGURUAREN DESKRIBAPENA 
 

Irungo hiriak 62.936 biztanle zituen 2019ko abenduaren 31n, eta Gipuzkoako bigarren 

hiri handiena dela esan nahi du horrek, Donostia hiriburuaren ondoren. Kokapenari 

dagokionez, Bidasoa Beherea eskualdean dago, Hondarribiko udalerriarekin batera 

(16.828 biztanle 2019an).  

Populazioaren bilakaerari dagokionez, hiriak hazkunde motela izan du azken bi 

hamarkadetan, baina nahiko konstantea izan da. Hala, biztanle kopuruak gora egin du, 

6.384 biztanle gehiago, 2001. urtetik (56.552 biztanle) 2019. urtera bitartean.  

Azken urtean hazkunde horren arrazoiak aztertuz gero, ikusten da hirira biztanle berriak 

etorri direlako izan dela hazkunde hori, eta ez populazioaren hazkunde begetatibo edo 

naturalagatik, hori negatiboa baita (-1,47). Izan ere, Irungo urteko jaiotza tasa1 mila 

biztanleko bizirik jaiotako 7,05 haurrekoa izan zen 2019an, eta heriotza tasa2, berriz, 

puntu eta erdi handiagoa (8,53). Hala, hiriko biztanleria naturalaren kopurua 93 

lagunetan murriztu zen 2018tik 2019ra bitartean. 

Migrazio saldoa3, ordea, positiboa izan zen 2018-2019 aldian (1.023 lagun). Hala, 

denboraldi horretan 1.915 lagun joan baziren ere hiritik -hiriko biztanleria osoaren % 3-, 

2.938 lagun etorri ziren bizitzera, hau da, Irungo biztanleria osoaren % 4,7. 

 1. taula. Biztanleriaren mugimenduak Irungo udalerrian. 2018-2019 aldia.  

 BIZTANLERIA 
FENOMENOA 

K 
Biztanleria 
osoaren % 

BIZTANLERIAREN 
MUGIMENDU 

NATURALA 

Jaiotzak 444 0,7 

Heriotzak 537 0,8 

Hazkundea -93 0,15 

BIZTANLERIA 
FLUXUAK 

Immigrazioa 2938 4,7 

Emigrazioa 1915 3 

Migrazio saldoa 1.023 1,63 

Iturria: Biztanleriaren datu estatistikoak. 2019. urtea. Irungo udala. 

 

Irunen bizi diren atzerriko biztanleen ehunekoari dagokionez, 2019an hiriko 

                                                           
1
 Leku jakin batean 1.000 biztanleko bizirik jaiotako haurren kopuruari dagokio jaiotza tasa. 

2
 Heriotza tasa orokorra da hiltzen diren pertsonen proportzioa populazio osoarekiko aldi jakin batean. 

Eskuarki, urtean mila biztanleko (‰) hainbestetan adierazten da. 
3
 Migrazio saldoa, edo migrazio garbia, immigrazioaren eta emigrazioaren arteko balantzea da, leku eta 

denbora jakin batean (normalean, urtebete). 

http://www.irun.org/down/Anuario-Estadistico-Poblacion-2019.pdf
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biztanleriaren % 11,2 ziren biztanle horiek (7.021 lagun), eta pertsona horien jatorrizko 

herrialde nagusiak, berriz, Errumania (969 lagun), Maroko (836 lagun) eta Portugal (583 

lagun) ziren. Hurrengo taulan ikus daitekeen bezala (2. taula), Irunen bizi diren atzerriko 

nazionalitateko pertsonen % 31 baino ez dira hiru nazionalitate horietako pertsonak, eta 

horrek esan nahi du oso heterogeneoa dela kolektibo hori, ugari baitira Europar 

Batasuneko herrialdeetatik (2.155 lagun), Latinoamerikatik, Afrikako iparraldetik eta 

Saharaz hegoaldeko Afrikatik etorriak, batzuk aipatzearren.   

 

2. taula. Irunen bizi diren atzerritarren banaketa, hiriko eremu geografikoen eta 
jatorrizko herrialde nagusien arabera. 2019.  

 

Kategoriak Pertsonak 
Atzerriko 

biztanleen % 

Guztizko 
biztanleriaren % 
auzoan / hirian 

ATZERRIKO BIZTANLE GEHIEN 
DITUZTEN HIRIKO AUZOAK / 

EREMUAK (K) 

Elitxu-Lapitze 1338 19,1 15,7 

Artia 708 10,1 11,3 

Erdialdea 703 10 14,7 

ATZERRIKO BIZTANLEEN 
PROPORTZIO HANDIENA DUTEN 
HIRIKO AUZOAK / EREMUAK (%) 

San Migel 738 10,5 19,1 

Behobia 195 2,8 17,8 

Pinudi 376 5,4 17,6 

JATORRIZKO HERRIALDE 
NAGUSIAK 

Errumania 969 13,8 1,53 

Maroko 836 11,9 1,32 

Portugal 583 8,3 0,92 

GUZTIRA  -- 7021 100 11,2 

Iturria:  Biztanleriaren datu estatistikoak. 2019. urtea. Irungo udala. 

Azkenik, biztanleria horrek hiriko auzoen artean duen banaketari dagokionez, aurreko 

taulak bereizi egiten ditu atzerriko biztanleen ehuneko handiena duten auzoak (San 

Migel, Behobia eta Pinudi), eta, biztanleria pisua dela eta, Espainiakoa ez den 

nazionalitateko pertsona gehien bizi diren auzoak (Elitxu-Lapitze, Artia, Erdialdea).  

Garrantzitsua da datu horiek ezagutzea eta kontuan hartzea, diagnostiko honetan behin 

eta berriz aipatu baita kulturarteko ikuspegia txertatzeko beharra Irungo haurrekin eta 

nerabeekin egiten den lanean. Hala ere, ikuspegi hori, hurrengo orrialdeetan azalduko 

den bezala, ez dago oraindik txertatua populazio talde horri zuzendutako udal 

jardueretan. Izan ere, jarraian ikusiko dugun moduan, adingabe horien errealitatea 

ezagutzeko oinarrizko adierazle estatistiko batzuk falta dira, hala nola, hirian bizi diren 

atzerriko adingabeen edo atzerriko gurasoen seme-alabak diren adingabeen kopurua, 

auzoen araberako banaketa edo urtero Irunera bizitzera iristen diren adingabeen 

kopurua. Datu horiek izanda, harrera egiteko behar diren bitartekoak eta baliabideak 

aurreratu eta dimentsionatu ahal izango lirateke, bai eta irundar biztanleria talde 

http://www.irun.org/down/Anuario-Estadistico-Poblacion-2019.pdf
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horren fenomenoa ikusarazi eta jarraipena egin ere, diagnostiko honetan azaltzen den 

bezala, behar espezifiko batzuk baititu.   

Irunen bizi diren 18 urtetik beherako biztanleak soilik kontuan hartuta, gaur egun hiriko 

biztanleria osoaren % 17 dira horiek, hau da, 11.050 lagun. Adin tarte bakoitzak hirian 

bizi diren adingabeen artean duen pisu erlatiboari dagokionez, datuek erakusten dute 

10 eta 14 urte bitarteko adingabeena dela talde ugariena (3.156 lagun, % 28,6), hauxe 

da, Irunen bizi diren hamar adingabetik hiru inguru. Pisu handiena duen hurrengo taldea 

5 eta 9 urte bitarteko adingabeena da, 18 urtetik beherako biztanleen % 26,6 baitira 

(2.943 lagun). Azkenik, 15-18 urte bitarteko pertsonak eta 0-4 urte bitartekoak Irunen 

bizi diren adingabeen % 22,9 (2.527 lagun) eta % 21,9 (2.424 lagun) dira, hurrenez 

hurren.  

 

3. taula. Irunen bizi diren 18 urtetik beherako biztanleak, adin tarteen arabera. 
Banaketa sexuaren, kopuruaren, populazio osoarekiko ehunekoaren eta adin talde 
bakoitzak 0-18 urteko biztanleriarekiko duen pisu erlatiboaren arabera.  

ADIN 
TARTEAK 

Sexua 

K 
Biztanleria 

osoarekiko % 

18 urtetik 
beherako 
biztanleria 

osoarekiko % 

Neskak Mutilak 

0-4 urte 1.220 1.204 2.424 3,85 21,9 

5-9 urte  1.393 1.550 2.943 4,68 26,6 

10-14 urte 1.528 1.628 3.156 5,01 28,6 

15-18 urte
1 

-- .. 2.527 4,02 22,9 

GUZTIRA -- -- 11.050 100 100 

(1) Estatistika iturriek erabilitako irizpideetan dagoen aldea dela eta, ez daude 15-18 urteko 
adin tarterako behar diren adierazle guztiak.  

Iturria:  Biztanleriaren datu estatistikoak. 2019. urtea. Irungo udala. 

Irun inguruko gainerako hiriekin alderatuz gero, ikus daiteke Gipuzkoa osoko batez 

bestekotik hurbil dagoela hiria, nahiz eta txikiagoa izan haurtzaroko indizeari4 

dagokionez. Hala, Gipuzkoan bizi diren 0-14 urte bitarteko biztanleak lurraldeko 

biztanleria osoaren % 14,35 dira, eta Irunen, berriz, % 13,86.  

Gipuzkoako batez bestekoaren oso azpitik ez badago ere, oso urrun dago Euskadiko 

udalerri gazteenetan hautemandako ehunekoetatik, honako hauek gaur egun: Baliarrain 

(% 26,8), Alkiza (% 25,07) eta Orexa (% 23,1)5. Zehatz esateko, Irun 167. postuan dago 

EAEko hirien sailkapenean, 14 urtetik beherako biztanleen ehunekoa kontuan hartzen 

badugu.  

18 urtetik beherako biztanleriak hiriko auzoen edo eremuen artean duen banaketari 

                                                           
4
 0-14 urte bitarteko biztanleek udalerri bateko populazio osoarekiko hartzen duten ehunekoa. 

5
 Iturria: Udalmap. 

http://www.irun.org/down/Anuario-Estadistico-Poblacion-2019.pdf
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dagokionez, datuek erakusten dute adingabe gehien dauden auzoak edo eremuak direla 

Elitxu-Lapitze (1.567 adingabe), Artia (1.252 adingabe) eta Anaka (1.134 adingabe). 

Halaber, 18 urtetik beherako pertsona gutxien dituzten hiru auzoak honako hauek dira: 

Behobia (231 lagun), Urdanibia herrigunea (90 lagun) eta Meaka-Ibarla (72 lagun).  

Hala ere, auzo bakoitzean adingabeek hartzen duten populazio erlatiboaren ehunekoa 

kontuan hartuz gero, Irungo zortzi auzotan % 18tik gorakoa da 18 urtetik beherako 

pertsonen ehunekoa. Zifra horiek gogoan izatea funtsezkoa da Irungo haurrentzako eta 

nerabeentzako baliabideak planifikatzeko, bai eta horiek hiriko auzoen eta eremuen 

artean banatzeko ere.  

 

4. taula. Irunen bizi diren 18 urtetik beherako biztanleen banaketa, hiriko auzoen edo 
eremuen arabera. Kopurua eta ehunekoa, 0tik 18 urtera bitarteko populazio 
osoarekiko.  

AUZOA / EREMUA 18 urte baino 
gutxiagoko 
biztanleak 

18 urtetik 
beherako 

biztanleen % 

Irungo auzoko /eremuko 
% 

Elitxu-Lapitze 1.567 14,2 18,4 

Artia 1.252 11,3 20 

Anaka 1.134 10,3 17,5 

Larreaundi-Olaberria 1.055 9,5 18,4 

Arbes 992 9,0 19,6 

Katea 716 6,5 18,1 

Erdialdea 678 6,1 14,2 

Santiago-Beraun 623 5,6 18,1 

Alde zaharra 617 5,6 17,6 

San Migel 592 5,4 15,3 

  Belaskoenea 525 4,8 19 

Dunboa 336 3,0 13,7 

Pinudi 315 2,9 14,7 

Antzaran 255 2,3 13,1 

Behobia 231 2,1 21,1 

Urdanibia Herrigunea 90 0,8 19,8 

Meaka-Ibarla 72 0,7 14,6 

GUZTIRA 11.050 100  

Iturria: Biztanleriaren datu estatistikoak. 2019. urtea.  Irungo udala. 

Irungo biztanleriaren azterketa estatistiko labur horren ondoren, haurren eta nerabeen 

ongizatearekin eta eskubideekin lotutako hainbat alderdi aztertuko ditugu jarraian, 

esparru tematikoen arabera, ikuspegi kuantitatibotik nahiz kualitatibotik begiratuta.   

http://www.irun.org/down/Anuario-Estadistico-Poblacion-2019.pdf
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5. DIAGNOSTIAREN ARDATZAK  
 

Jarraian, diagnostikoan bildutako informazioa aurkeztuko dugu, azkenean Irungo Haur 

eta Nerabeen Planari forma emateko balio izan duten sei ardatzen arabera antolatua.  

Atal bakoitzaren egiturari dagokionez, saiatu gara guztietan modu berean aurkezten 

informazioa. Lehenik eta behin, Irungo Udalak gaur egun eremu bakoitzean egiten duen 

lana azaldu da. Horren bidez, dagoeneko egiten den lana ikusarazi nahi izan da, bai eta 

lan hori zein ikuspegitatik edo ikuspuntutatik egiten den ere. Bigarrenik, labur-labur 

adierazi dira diagnostikoan zehar identifikatutako gako nagusiak gai horri planaren 

esparruan heltzeko, eta, azkenik, osorik jaso dira diagnostiko hau egiteko 

kontsultatutako eragileen (udal teknikariak, gizarte ongizateko hainbat zerbitzutako 

langileak, hezitzaileak, begiraleak eta Irunen haurrekin eta gazteekin lan egiten duten 

hainbat elkartetako ordezkariak, eta, azkenik, Irungo haurrak eta nerabeak berak) 

iritziak eta jarrerak, hiru kategoria handiren inguruan bilduta: ondoren aztertuko diren 

ardatzetako bakoitzean esku hartzeko identifikatutako zailtasunak, aukerak eta 

erronkak. 

Aztertu beharreko ardatz bakoitzerako landa lana nola egin den kontuan hartuta, esan 

behar da zenbait desberdintasun daudela eskaintzen den informazio motari eta 

informazio hori kasu bakoitzean eman den xehetasun mailari dagokienez. Alde 

horretatik, kontuan hartu behar da, analisiaren sakontasuna txikiagoa den ardatzetan, 

asmoa izan dela arlo bakoitzari buruz dagoen ezagutza maila orekatzea etorkizunean, 

planean zehaztutako ekintzetatik abiatuta.  
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5.1.  ESKUBIDEAK, PARTE HARTZEA ETA HERRITAR 
AKTIBOAK  

 

Ardatz honek, alde batetik, Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiteko eskubideen 

ikuspegia ezartzearekin zerikusia duten alderdiak aztertzen ditu, eta, bestetik, haurren 

eta nerabeen parte hartzearen kontua eta horrek parte hartzearen kulturarekin eta 

herritarrentzako hezkuntzarekin duen lotura estua. 

Haurren eskubideen esparruari dagokionez, nabari da, Irungo Udalak eta, bereziki, 

Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria Sailak gero eta interes handiagoa agertu 

dutela azken urteotan haurrekin eta haurrentzat lan egiteko modu horren inguruan. 

Horren erakusgarri da UNICEFen Haurren Adiskide diren Hiriak programarako Irungo 

hautagaitza bultzatu izana, baina baita gizarte zerbitzu espezializatuek haurren 

babesgabetasun kasuei arreta emateko egindako lana ere; izan ere, azken horren bidez, 

barne lana egin da adingabeek, kasuak baloratzeko prozesuetan entzunak izateko, 

duten eskubidea bermatzeko -14 urtetik aurrera-, bai eta informazioa jasotzeko ere -16 

urtetik gorako nerabeen kasuan- beren familietan egiten diren esku hartzeen 

bilakaeraren eta hartzen diren erabakien inguruan.  

Hala ere, eskubideen ikuspegiak zeharkako begirada eta pertsona eta erakunde askoren 

lan koordinatua eskatzen duenez eraginkorra izateko, egiaztatu da Irungo Udalak 

oraindik bide luzea duela egiteko haurtzaroari buruzko begirada hori gizarteratzeko eta 

horren inguruan adostasun eta bide komuna lortzeko, haren potentzialtasun guztiak 

aprobetxatzeko eta haurren eta nerabeen egoeran eragin handiagoa izango duten 

sailen arteko sinergiak sortzeko. Nolanahi ere, ikuspegi hori garatzeko potentzialaren 

eta interesaren adierazletzat har daiteke duela gutxi sortutako Haurren eta Nerabeen 

Ongizaterako Sailarteko Mahaian udal sail eta arloek duten parte hartzea, eta, egia 

esan, talde horren osaera pixkanaka handitu egin da, eta taldea osatzen duten 

teknikarien parte hartzea ere oso egonkorra izan da, eta horrek erakusten du interes 

hori ezartzen ari dela praktikan.   

Irungo Udalak gaur egun haurren eta nerabeen parte hartzearen arloan egiten duen 

lanari dagokionez, bi jarduera edo ikuspegi mota bereiz daitezke. Lehenengoa da 

haurrak eta nerabeak zuzenean eta esplizituki inplikatzea hiriko bizitza politikoan, eta 

proposamenak egitea Irungo eta, oro har, gizarteko etorkizunari laguntzeko. Bigarren 

ikuspegia, ordea, Irungo haurrentzako eta nerabeentzako zerbitzu eta jardueren 

esparruan praktika demokratikoak edo erabaki kolektiboak ezartzean datza. Hau da, 

haurrek eta nerabeek berek erabaki dezatela zer egin nahi duten espazio horietan, ados 

jartzen ikas dezatela eta, azken batean, ikas dezatela jarduera eta proposamen horiek 

beren kabuz antolatzen -nahiz eta azken ikuspegi hori autogestiboagoa den eta Irungo 

Udalaren barruan oraindik garapen dezente behar duen-.  
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Lehen ikuspegiaren barruan sartzen diren eta, Irungo Udalak gaur egun gauzatzen 

dituen programen eta proiektuen artean daude gazteen partaidetzako aurrekontuak, 

gazteen osoko bilkura, eskolako agenda 21 eta, azkenik, sortu berri den Haurren 

Adiskideak diren Hirien programa ditugu. Jarraian, jarduera horietako bakoitza 

deskribatuko dugu labur-labur, bai eta zenbat parte hartzaile dituzten ere.   

 

Gazteen partaidetzako aurrekontuak 

Gazteen partaidetzako aurrekontuak 2015. urtetik egiten dira Irunen, eta partaidetzako 

aurrekontu orokorren aldi berean egiten da prozesua. Haietan, 16 eta 30 urte bitarteko 

Irungo nerabeen eta gazteen proposamenak jasotzen dira, eta, gero, adin tarte horretan 

dauden pertsonek bakarrik ematen dute botoa.  

Prozesu horretarako aurrekontua 200.000 eurokoa da guztira, Irungo Udalak urtero 

partaidetzako aurrekontuetarako bideratzen dituen 1,5 milioi euroetatik. Hau da, 16 eta 

30 urte bitarteko pertsonen adin tartera bideratzen da, bereziki, programa horren 

aurrekontuaren % 13,3. 

Erabilitako metodologiari dagokionez, urtetik urtera zertxobait aldatzen joan da, gero 

eta gehiago egokitzeko Irungo gazteen lehentasunetara eta egiteko moduetara. Hala 

ere, beti izan da proposamenak jasotzeko fasea, online kanalak proposamenak aurrez 

aurre jasotzearekin konbinatu dituena, ad hoc bileren bidez edo kalean bertan 

dinamizatuz.  

Gainera, programa horretan parte hartze tasa nahiko txikia izan denez gazteen artean, 

eta jakinik, halaber, beste arlo eta sail batzuetan proposamen lana egiten ari zirela 

Irungo haurrekin eta nerabeekin, azken urtean partaidetzako aurrekontuetan sartu dira 

GazteARTEan programak (Gazteria Saila) antolatzen dituen zerbitzuen eta jardueren 

Eskola Agenda 21en bidez jasotako proposamenak ere; jarraian azalduko dugun 

moduan, garapen jasangarriko helburuei buruzko hezkuntza eta sentsibilizazio 

programa da hori, eta, orain, 20/30 Agendaren bidez ere, non ikasle askok parte hartzen 

duten.     

Azken urteko datuei dagokienez, 2020ko udal aurrekontuei begira egindako prozesuan 

48 proposamen jaso ziren guztira, dauden kanalen bidez. Jasotako proposamen 

guztietatik 29 ezetsi egin ziren azken bozketaren fasera iritsi aurretik, udal teknikariek 

aztertu ondoren. Azkenik, 19 proposamen onartu ziren azken bozketarako – haietako 10 

online jaso ziren, 5 kalean egindako lanean, 3 Gazteria Sailaren bidez eta 2 Eskola 

Agenda 21eko lanean planteatutako guztietatik hautatu ziren.  

Azken bozketan 41 lagunek hartu zuten parte, baina haietako batek baino ez zituen 16 

eta 18 urte bitartean. Beraz, argi dago oraindik ere badagoela zer hobetu Irungo 
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nerabeak prozesu horretan inplikatzeko. Azkenik, parte hartzea nahiko orekatua da 

generoaren arabera –emakumeak (% 53,6) eta gizonak (% 46,3)–, nahiz eta 

lehenengoen parte hartzea pixka bat handiagoa izan bigarrenena baino.  

 

Eskolako Agenda 21 (hemendik aurrera Eskolako Agenda 2030) 

Irungo ikastetxeetan duela hamabost urtetik (2005-2006 ikasturtea) egiten den 

programa da Eskolako Agenda 21, eta programa horren esparruan garapen 

jasangarriaren helburuekin lotutako gai bat lantzen da urtero -hemendik aurrera 

Agenda 2030-. Programan Irungo hainbat ikastetxek hartzen dute parte, eta horri 

dagokionez, estaldura handia du programak, azken urtean hezkuntza etapa 

desberdinetako 2.917 ikasle inguruk hartu baitute parte6.  

Lan metodologiari dagokionez, hiru fasetan egituratzen da, ikasturtean zehar banatzen 

direnak. Beraz, nahiko organikoa da dinamika, bai ikastetxeen bai ikasleen beren 

garapenaren eta funtzionamenduaren arabera. Lehenbizi, urte horretarako ikasgelan 

aukeratutako gaiarekin lotutako kontzeptuak eta ezagutzak irakasten dira. Azken 

urteotan landu diren gaien artean daude elikadura osasungarria, kontsumo arduratsua, 

ura eta biodibertsitatea, besteak beste. Gero, programa dinamizatzen duten pertsonen 

laguntzarekin, hautatutako gaiarekin lotutako diagnostikoa egiten dute ikasleek, bai 

ikastetxe mailan, bai hiri mailan.  

Hirugarrenik, halako proposamen batzuk egiten dira, lantzen ari den gaiarekin lotutako 

egungo egoera hobetzeko, eta konpromiso pertsonal batzuk hartzen dira, bai eta 

ikastetxe mailan ere, lantzen ari den garapen jasangarriaren alderdian laguntzeko. 

Gainera, proposamen horiek partekatu egiten dira gero, ikastetxe bakoitzak besteek 

egindako lana ezagutzeko aukera ematen duen eskola topaketaren barruan.   

Azkenik, ikastetxeek egindako proposamenak Gazteen Osoko Bilkurara eramaten dira, 

eta han alkateari eta hiriko politika publikoak formulatzeko ardura duten gainerako 

pertsonei aurkezten zaizkie. Hala ere, adierazi behar da haiek ez daudela behartuta 

haurrek eta nerabeek prozesu honen esparruan proposatutako neurriak hartzera edo 

haiei erantzun bat ematera. Hain zuzen ere, prozesuarekin zerikusia duen oztopo 

demokratiko hori gainditzen saiatzeko erabaki du Herritarren Partaidetza Arloak azken 

urtean Eskolako Agenda 21etik datozen bi proposamen sartzea gazteen partaidetzako 

aurrekontuetan. Proposamen horiek partaidetzako aurrekontu orokorretan ere nola 

txertatu aztertzen ari dira gaur egun, gurasoak izan daitezen nolabait ere botoa emango 

dutenak beren seme-alaben ordezkari gisa, proposamen horiek bultzatzeko.   

 

                                                           
6
 2019-2020 ikasturtean Irungo udalerriko ikastetxe hauek parte hartu dute: Txingudi Ikastola HLHI, Txingudi BHI, 

Eguzkitza BHI, Hirubide BHI, Toki Alai BHI, Pio Baroja BHI, Plaiaundi BHI.  
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Gazteen Osoko Bilkura 

Gazteen Osoko Bilkura Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko hezkuntzako programa da, 

eta bere helburuetako bat da ikasleak eta irakasleak giza eskubideen arloan 

sentsibilizatzea, prestatzea eta trebatzea, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna 

azpimarratuz eta entzute aktiboa eta errespetuzko elkarrizketa erabiliz, gogoeta eginez, 

ikuspegiak partekatuz eta gutxienekoak adostuz, pertsonen arteko harremanen oinarri 

izan behar duten funtsezko balioak: berdintasuna, askatasuna, gatazkak indarkeriarik 

gabe konpontzea eta abar, sendotzen laguntzeko.  

Gainera, erakutsi edo irakatsi nahi du prozesu demokratikoak garrantzitsuak eta 

erabilgarriak direla herritarren bizikidetza garatzen lagunduko duten konpromiso 

bateratuak adosteko ekintzan, kontuan hartuta gure gizartearen aniztasuna errespetatu 

behar dela, eta giza eskubideak beteko direla bermatuz. 

Horretarako, Irungo ikastetxeekin koordinatuta lan egiten du, ikasleen arteko ordezkari 

sistema baten bidez, urtean zehar eduki edo gai jakin batzuk lantzeko. Azkenean, 

adingabeek halako aldarrikapen batzuk egiten dizkiete hiriko ordezkari politikoei, arazo 

horretan esku har dezaten.  

Azken urtean (2019-2020 ikasturtea), Eguzkitza, Hirubide eta Txingudi ikastetxeetako 

DBHko 3. mailako ikasleek parte hartu dute programa horretan (240 lagun guztira). 

Gainera, parte hartzea parekidea izan da mutilen (119) eta nesken (121) artean.    

Aipatu berri diren hiru proiektu edo programa horien helburua da, nolabait ere, haurrak 

eta nerabeak sozializatzea erakunde politiko demokratikoen funtzionamenduan, bai eta 

haien funtzionamendu moduetan ere, hala nola, deliberazioan, botoan edo erabaki 

kolektiboak hartzean. Gainera, beste helburu bat da adingabeak sentsibilizatzea gizarte 

gisa aurre egin behar diegun erronketako batzuen inguruan (berdintasuna, 

jasangarritasuna, gizarte kohesioa, etab.), eta, horrela, balioetan oinarritutako 

hezkuntzarekin bat egitea.  

Baina haurren eta nerabeen parte hartzea lantzea zuzeneko helburu duten programa 

horiez gain, bestelako zerbitzu eta jarduera batzuk ere kontuan hartu behar dira, 

adingabeekin egiten den lana modu parte hartzailean egiteko. Esparru horretan, 

ziurrenik, Ingurune Irekiko Hezkuntza Programa da adierazle nagusia. Programa horren 

bidez, adingabeek talde eta komunitate proiektuak egiten dituzte, eta haietan 

lehentasuna ematen zaie gogoetari eta taldearen autoantolaketari proiektuei forma 

emateko orduan.  

Gazteria Sailak nerabeentzat eskaintzen dituen zerbitzu nagusietan, hau da, Gazteleku 

eta Konekta, bai eta San Martzial jaiei begira antolatzen den Gaztegunean ere, gero eta 

gehiago lantzen dira partaidetza programazioak, nerabeek eurek erabakitzen baitute zer 



Irungo Udalerriko haurren eta nerabeen egoerari buruzko txostena 
 

19   

egin nahi duten gune edo zerbitzu horietan.  

Beraz, egia bada ere Irungo Udalaren barruan badirela haurren eta nerabeen parte 

hartzea sustatzeko pentsatutako zerbitzu, proiektu eta programen adibideak, egia da, 

halaber, sakondu egin behar dela lan egiteko modu eta filosofia horretan, eta, batez 

ere, Irungo haurrekin eta nerabeekin harreman estua duten beste sail batzuetara 

hedatu behar dela, hala nola Kultura eta Kirol Arlora, Euskara Arlora edo Hirigintza 

Arlora, besteak beste. 

Irungo Udalak haurren eta nerabeen eskubideen, parte hartzearen eta herritar aktiboen 

ardatzaren inguruan egiten duen lana laburbilduta azaldu ondoren, kontsultatutako 

eragileek gaur egun Irungo hirian eta gizartean gai horren inguruan identifikatu dituzten 

zailtasunak, aukerak eta erronkak azalduko ditugu.   

 

ZAILTASUNAK / AHULEZIAK                                                                                                                                       

 Udal teknikariak: 

 

 Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten profesional batzuek parte hartze 

arloan prestakuntza espezifikorik ez izatea, eta Irungo haurrentzako eta 

nerabeentzako gune, jarduera eta zerbitzuetan parte hartzeko egiturak mugatuak 

izatea edo ez izatea. 

 Administrazioko teknikarien lan egiteko moduak, erritmoak, hizkuntzak eta 

gaikuntza ez dira egokiak haurren eta nerabeen parte hartzea sustatzeko edo 

aurrera eramateko. Horregatik, beharrezkoa da dinamizatzaileak eta zubi lanak 

egiten dituzten gainerako pertsonak izatea.  

 Haurrentzat eta nerabeentzat oso espazio urrun eta ezezaguna da Udala. Distantzia 

hori txikiak direnetik murriztu beharko litzateke, bestela, nerabezarora iristen 

direnean ez dute ezer ezagutzen eta oso zaila da hurbiltzea.  

 

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Haurrek eta nerabeek parte har dezaketen gunerik ez izatea. Haurrak eta nerabeak 

ez dira partaidetzan hezten; beraz, gero, ez dute parte hartzeko ohiturarik, eta 

prozesu oso bat egin behar da ardura hartzeko eta egin nahi dituzten jardueretan 

eta gauzetan inplikatzeko.  

 Helduek uste dute (baita hezteko erantzukizuna dutenek ere) dutena baino askoz 

gaitasun txikiagoa dutela. Adingabeen gaitasunak gutxiestea. 

 Gurasoen erantzukizun handiegia eta seme-alabek bete litzaketen eginkizunak 

euren gain hartzeko joera, askotan "denbora irabazteko" helburuarekin. Gaur 

egungo bizi erritmoari lotuta, murrizten ari dira familien funtzio hezitzaileak.   
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 Haurren eta nerabeen parte hartzea eta ahalduntzea ulertzeko zailtasuna, 

prozesuaren eta bizipenen ikuspegitik; izan ere, aurrerapenak ez dira linealak, 

txikiak dira eta, askotan, ikusteko eta, batez ere, zenbatzeko zailak. Ikuspegi hori 

kontrajartzen da parte hartzea puntuala, anekdotikoa eta zenbakizkoa dela 

ulertzearekin, eta hori da, batzuetan, Udalak sustatzen duena.  

 Parte hartzeari ikuspegi kuantitatibotik begiratzen zaio, eta ez ikuspegi 

kualitatibotik.  

 

  Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 

 Erabakiak Zuzendaritza Batzordean edo Kontseiluan hartzen dira, edo bestela 
Instituzioak hartzen ditu. Adingabeek ez dute organo horietan parte hartzen. 

 Irunen ez dira kontuan hartzen haurrak eta gazteak. Arlo hori landutzat jotzen da 
Gazteleku bat edo partaidetzako aurrekontu batzuk daudelako, baina oraindik asko 
dago egiteko.  

 Partaidetzako aurrekontuak dauden arren, hutsune handiak daude ekimen 

horretan. Ez da gazteengana iristen, ez dago populazio talde horrentzat pentsatua.  

 Gurasoek klubean duten parte hartzearen esparruan ere kontuz ibili behar da 
guraso horien nahitasunarekin eliteko kirolaren kasuan edo lehiaketaren esparruan. 
Haurrentzako presio modu bihur daiteke. 

 14 urtetik aurrera zailagoa da haiekin esparru hori lantzea. Gainera, aisialdiko 

elkarteetan edo gazte elkarteetan taldeak gutxiago dira eta parte hartzaile gutxiago 

daude. 

 Oro har, haurrek eta nerabeek ez dute gizartearekiko interes handirik erakusten. 

Batzuek interes handiagoa dute, baina gutxiengoa dira. 

 Haurrek eta nerabeek gizartearen balioak ezagutzen dituzte, eskolan eta hainbat 

lekutan landu dituzte, baina ez dituzte barneratu. Eguneroko bizitzan dituzten 

jarrera asko ez datoz bat jaso dituzten balioekin. 

 Informazio gainkarga izan dezakete, baita gizartearen balioei buruz ere; beraz, ez 

diote garrantzirik ematen jasotako informazioari. 

 

 

  Hezkuntza komunitatea:   

 

 Gaur egun curriculumaren pisuak denbora asko kentzen du ikastetxeetan haurren 

eta nerabeen parte hartzea sustatzeko.   

 Irakasleek ikuspegi desberdina dute eskolak sustatu behar dituen balioei eta 

eskolak bete behar duen funtzio sozialari buruz, eta horrek ere mugatu egiten du 

ikastetxeetan praktika demokratikoak hedatzeko aukera.  

 Gurasoek gero eta joera handiagoa dute seme-alabak gehiegi babesteko. 

Ikastetxeek, batzuetan, gai hori lantzen dute, baina soilik entzuteko eta lantzeko 
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prest dauden familiekin; bestela, pasatzen uzten da, eta ez dago gai hori familiekin 

lantzeko estrategiarik.    

 Titulartasun publikoko ikastetxeek eremu askotan autonomia txikia dutenez, zaila 
da ikasleen iradokizunak eta proposamenak ikastetxearen bizitzan edo 
funtzionamenduan txertatzea. Eskoletako eta institutuetako azpiegiturak eta 
espazio fisikoak ere sartzen dira hemen, dituzten muga guztiekin. 

 Gurasook gehiegizko babesle bihurtu gara gure seme-alaben autonomian, eta beste 
batzuetan, ordea, permisiboago (adibidez, sare sozialetan).  
 

  Irungo haurrak eta nerabeak:  

 

 Udalarekin dugun harremana hutsaren hurrengoa da. Ehuneko zero. Udalarekin 
harreman handiagoa izan beharko genuke gure beharrak asetzeko eta 
proposamenak zehazten joateko, baina ez diote kasurik egiten gure adineko 
jendeari. 

 Bada gure adineko jendea gauza burutsuak esaten dituena, baina ez dira serioski 
hartzen. 
 

AUKERAK / INDARGUNEAK                                                                                                                             

 Udal teknikariak: 

 

 Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten profesional asko daude, eta zubi 

lanak egin ditzakete parte hartzea sustatzeko eta entzuteko kanalak erabiltzeko, 

biztanle talde horren beharrak eta interesak ezagutu ahal izateko.  

 Haurren eta nerabeen parte hartzearen esparruan badaude erreferentziak 

udalerrian. Adibidez, Eskolako Agenda 21, Gazteen Osoko Bilkura edo Eskola 

Bideak.  

 Irungo ikastetxe batzuetan proiektuen araberako lan sistema dago. Sistema horri 

esker, malgutasun handiagoa dago jardueren programazioan, eta aukera dago 

parte hartzeko elementuak sartzeko edo, zuzenean, eremu hori lantzeko 

proiektuaren hezkuntza helburu gisa. 

 

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Adingabeen gaitasunak; izan ere, espazioa ematen diezunean, hasieran kosta egiten 

zaie, baina gero hartu eta gustura egoten dira. Are gehiago, espazio 

direktiboagoetan apatikoak diren neska-mutilak dira gero gehien parte hartzen 

dutenak horretarako baliabideak eta autonomia ematen zaizkienean. 

 Gaur egun, 14 urtetik aurrera, babesgabetasun arriskuan edo egoeran dagoen 

adingabeari elkarrizketa eta zuzeneko balorazioa egiten zaizkio, bere hitzen, ideien 

eta egoeraren bizipenen bidez, artatzen diren kasuetan. 16 urte baditu, gainera, 

kasuaren bilakaeraren berri ematen zaio, bai eta kasuaren barruan hartzen diren 

urratsen edo erabakien berri ere. Alde handia dago esku hartze sozialaren arloa 
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hainbat taldetan banatu aurretik gertatzen zenarekin, gizarte langileek ez baitzuten 

inoiz adingabea zuzenean elkarrizketatzen.  

 

  Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 Gazteek eskertzen dute planteatzen dituzten proposamenak eta ekimenak kontuan 
hartzea. 

 Elkartean, modu antolatuan ez bada ere, galdetzen da eta kontuan hartzen da 
gazteek zer nahi duten edo zer pentsatzen duten. 

 Jarduerak erabakitzerakoan haurrak kontuan hartzen saiatzen gara, begiraleek 
konfiantza eta iritzia emateko askatasuna eskainiz. 

 

  Hezkuntza komunitatea:   

 Ikastetxe batzuek parte hartzea bultzatzen dute, eta beharrezkotzat jotzen dute 
parte hartze hori sustatzea. Horren harira, garrantzitsua izango litzateke zentro 
horietan zer lan egiten den ezagutzea eta Udalean egiten den lanarekin lerrokatzea. 
 

  Irungo haurrak eta nerabeak:  

 Udala ezagutzea gustatuko litzaiguke, egiten duten lana hobeto ulertzeko. Guretzat, 
hiria garbitzen eta garbi mantentzen duten pertsonena da gehien ikusten den lana.  

 

ERRONKAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Udal teknikariak: 

 

 Hiriko gazteen partaidetzako aurrekontuetako partaidetza tasa handitzea, eta 

Irunen bizi diren 16 urtetik beherako haurren parte hartze zuzena edo eskuordetua 

(gurasoen botoaren bidez) nola gauzatu aztertzea.  

 Irungo gurasoak inplikatzea eta konbentzitzea haurren eta nerabeen parte 

hartzearen garrantziaz, haien seme-alabak 16 urtera arte nortasun juridiko 

propiorik gabeko subjektu sozialak diren heinean, eta, beraz, legezko tutoreen 

baimena behar baitute jardueretan parte hartu ahal izateko.  

 Kirol klubak eta adingabeek eskolaz kanpoko eta aisialdiko eta denbora libreko 

jarduerak egiten dituzten beste erakunde pribatu batzuk inplikatzea, haiek ere 

beren gain har dezaten euren erakundeetatik igarotzen diren adingabeak balioetan 

eta heziketa zibikoan hezteko eginkizuna. 

 Erabilitako hizkuntza eta metodologia adin bakoitzeko haurren parte hartzeko 

moduetara egokitzea. Horren harira, giltzarritzat jotzen da zubi lana egingo duten 

pertsonak egotea, haurren eta nerabeen parte hartzea interpretatzen eta 

bideratzen laguntzeko eta haien eskaerak eta proposamenak Udaleko sail edo 

arloei argi eta garbi helarazteko.  
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 Behar bezain malguak izatea sortzen diren haurrek eta nerabeek parte hartzeko 

moduetan eta sistemetan, bai eta haurren eta nerabeen parte hartzea eragiten 

duen gauza aldakor eta zehatz hori txertatzeko ere.   

 Irungo haur eta nerabe guztiei ekitatea eta parte hartzeko aukera bermatzea, bai 

eta zailtasun handienak dituzten edo gizarte bazterketa arriskuan dauden 

adingabeei ere.  

 

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Hiriko gazteen elkarte sarea berreraikitzea, parte hartzen eta herritar aktiboa izaten 

ikasteko espazio gisa. Oso zabala eta oso aktiboa zen hura, baina erakundeek ez 

dute babestu (hala ere, adierazi da komunitatea aldatu egin dela eta gaur egun 

askoz ere jende gutxiago dagoela prest horrelako mugimenduetan/elkarteetan 

parte hartzeko). 

 Erantzukizunaren ideia, eskubideen diskurtsoaren kontrapartea berreskuratzea; 

izan ere, gizarte mailan asko hitz egin da haurren eskubideez, baina ahaztu egin da 

haurrek eta nerabeek gizartean izan behar duten rol aktiboa eta konprometitua.  

 

  Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 Gazteak helburura edo nahi duten horretara iristeko behar den prozesuari balioa 
ematea, eta prozesu osoan gazteen konpromisoa eta inplikazioa bilatzea. 
Garrantzitsua da haurrek prozesuan parte hartzea.  

 Beste prozesu batzuetan parte hartzen ohituta ez dauden gazteengana hurbiltzea. 
Parte hartzeko aukera bermatzea eta aukera gutxien dituzten adingabeak kontuan 
hartzea.   

 Proposamenak gauzatzeko aukeran sinestea. 

 Haurrak izan daitezela euren proposamenak planifikatzeko protagonistak. 

Harrigarria da zer erantzun eta proposamen egiteko gai diren. 

 Udalaren eta gazteen/gizartearen artean konfiantza sortzea. Eta Udalak gazteen 
aurrean duen irudia hobetzea. 
 

 Irungo haurrak eta nerabeak:  

 

 Irungo nerabeen parte hartze foroa interaktiboa, dibertigarria, komunikazio 

onekoa, ez errepikakorra izatea, parte hartzaileen arteko konfiantza lantzea, lasai 

eta eroso sentituko garen gunea izatea.  

 Irungo nerabeek parte hartzeko foroan adin guztietako jendea egotea, ikastetxeen 

arteko topaketak egitea, ikastetxe guztietako jendea egotea, ikastetxeetan parte 

hartzen ez duen jendea ere egotea. 
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DIAGNOSTIKOTIK ABIATUTA AGERIAN GERATU DIREN ELEMENTU ETA KONTSIDERAZIO    
BATZUK                                                                                                                                                           

 Irungo haurren eta gazteen parte hartzea bultzatzeko, sentsibilizazio, prestakuntza 
eta kontzientzia hartze prozesu handia egin behar da. Udalak bultzatzen dituen 
ekintza eta prozesu guztien hezkuntza kontzepzioaren barruan kokatu behar da 
prozesu hori, eta lan gai zehatzetatik harago doa. 

 Inplikatutako subjektu guztiek argi eta garbi adierazi dituzte euren jarrera, interesa 
eta borondatea, eta norabide horretan inplikatzeko eta urrats zehatzak egiteko 
gogoa dago. Horrek benetako baldintza subjektibo oso positiboak eratzen ditu, 
norabide horretan jauzi kualitatiboa egin ahal izateko. 

 Irunen hainbat esperientzia egin dira haurrekin eta nerabeekin, eta horiek 
abiapuntu egokia dira adingabeekin harremanak izateko modua kualifikatzeko eta 
hiria elkarrekin eraikitzeko bidean parte har dezaten sustatzeko. Horregatik, 
funtsezkoa da zentzu, artikulazio eta integraltasun berriak sortzea udalaren eta sail 
eta arlo bakoitzaren lanean, haurrei eta nerabeei begira, haiek eskubide osoko 
subjektutzat hartuta betiere. 

 Haurren eta gazteen pertzepzioa da difidentzia lausoa eta sinesgarritasunik eza 
dagoela Udalean (gero eta handiagoa adinean aurrera egin ahala), eta urruneko 
erakunde gisa ikusten da, ez baitie entzuten eta ez baititu proposamenak zehazten. 
Hala ere, hori horrela ez izateko nahia dago, eta kontua da haurrak eta nerabeak 
prest daudela aukera hori tentuz aztertzeko. Hori oso aukera ona da Udalari buruz 
gaur egun duten iritzia aldatzen joateko (zalantzak zalantza, haurren eta nerabeen 
jarrera hori areagotu egin da diagnostikoa egiteko eta plana diseinatzeko 
prozesuan). 

 Funtsezkoa da parte hartzen duten taldeekin foro aktiboa eta harreman etengabea 
izatea, bereziki zainduz hartutako konpromisoak betetzen direla (denborak, lan 
egiteko moduak, komunikazio gardena eta argia, ekintzak egitea eta/edo hobetzea, 
parte hartze inklusiboa…), eta Haurren eta Gazteen Planak babes politikoa eta 
behar bezala ezartzeko behar diren baliabideak izatea. 
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5.2.  TRATU ONA ETA INGURUNE SEGURU ETA BABESLEAK 
HAURRENTZAT ETA NERABEENTZAT: FAMILIA, ESKOLA 
ETA KOMUNITATEA.  

 

Haurtzaroari eta nerabezaroari Tratu Ona7 ematearekin zerikusia duten alderdi guztiak 

biltzen ditu analisi ardatz honek, bai eta horrek haurrentzako eta nerabeentzako 

ingurune seguru eta babesleak8 sortzearekin duen zuzeneko lotura ere, Irungo haurrak 

eta nerabeak erabat eta askatasunez gara daitezkeen. Izan ere, bi ikuspegi horietatik 

abiatuta, saiatu gara haurren eta nerabeen garapen fisikoa eta emozionala, segurtasun 

afektiboa eta ingurunearen onarpena sustatzeko baldintzarik onenak zein diren 

definitzen eta laburbiltzen, bai eta, alde batetik, horiek zaintzeaz arduratzen diren 

helduek eta, bestetik, horiek babesteko ardura duten eta beren bizitzako zenbait 

momentutan haien legezko zaintza beren gain hartzen duten erakundeek betetzen 

duten funtsezko eginkizuna ere. Horrela, bada, Irungo Udalak helburu horrekin gaur 

egun sustatzen dituen jarduera nagusiak jaso ditugu hurrengo orrialdeetan, bai eta 

diagnostiko honetan kontsultatutako eragileek arlo horretan identifikatzen dituzten 

zailtasun, aukera eta erronka nagusiak ere.   

Udalak egiten duen lanari dagokionez, pentsa daiteke alor horretan esku hartze 

aitzindariak direla Udaleko Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria Arloari atxikitako 

Esku hartze Komunitarioko Zuzendaritzak duela 25 urte baino gehiagotik garatzen 

dituen prebentzio unibertsaleko programak, eta, zalantzarik gabe, erreferentzia direla 

gaur egun Irunen haurren eta nerabeen ongizatea sustatzeko egiten den lanean.  

5. taulan programa horiek jaso dira. Programa horiek drogen kontsumoaren 

prebentzioaren esparruan sortu ziren arren; izan ere, Irungo Udaleko Adikzioen 

Prebentzioari buruzko IV. Planean (2020-2024) ezarritako jarraibideei eta helburuei 

atxikita jarraitzen dute, baina, egia esan, prebentzio jarduera asko egiten dituzte zentzu 

zabalean, eta arlo askotan eragiten dute (familian, eskolan, komunitatean, jaiegunetan 

eta aisialdian), sarritan ikuspegi sozioedukatibo eta psikosozialetik begiratuta, Irungo 

haurren eta nerabeen artean substantzien kontsumoa prebenitze hutsetik harago 

doana.  

Izan ere, programa horietako batzuen edukia eta funtsezkoena aztertzen badira, ikusten 

da, kasu askotan, adingabeen garapen integrala eta, zehazki, haien emozio eta 

harreman trebetasunen garapena direla jardueren muina. Gainera, badira programa eta 

                                                           
7
Fernández Barreras, A. y Gómez Pérez, E. (2008). Haurrei eta nerabeei tratu ona emateko dekalogoa. Hamar 

praktika on familia hezkuntzan (euskara-gaztelania bertsioak). Arg.: Haurren Tratu Txarren Prebentziorako 
Elkarteen Federazioa (FAPMI). 
8
 Horno Goicoechea, Pepa (2018). La promoción de entornos seguros y protectores en Aldeas Infantiles SOS 

América Latina y el Caribe. Arg.: Aldeas Infantiles SOS América Latina y el Caribe.  
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jarduera espezifikoak adingabeekin bizi eta lan egiten duten hezkuntza eragileentzat 

(batez ere, gurasoentzat eta irakasleentzat). Azken batean, programa horietako 

gehienen helburua da zuzentzen diren pertsonengan gaitasunak eraikitzea, eta, beraz, 

prebentzio tresna oso egokia dira, Irungo haurrentzako eta nerabeentzako espazio 

seguru eta babesleak sortzeko eta haiekiko tratu ona sustatzeko.  

2019. urtea erreferentziatzat hartuta, eta kontuan harturik programa horien eskaintza 

oso egonkorra dela, iaz prebentzio unibertsaleko programa hauek eskaini ziren Irungo 

Udaleko Prebentzio Komunitarioko Zuzendaritzatik9: 

 

5. taula. Irungo haurrentzako eta nerabeentzako prebentzio unibertsaleko 
programak. Jarduera eremuak, programa, adina eta parte hartzaileen kopurua. 
2019. 

JARDUERA EREMUA  Nori 
zuzendua 

Parte hartzaile kop.
1 

ESKOLA EREMUA Adingabeak  Gurasoak Irakasleak 

 Lagunekin Baratzean 5-9 977 - - 63 

 Mimarte 16-18 37  5 

 Adikzio Aurretik 16-18 475  26 

 Adikzioen prebentziorako 
programa bigarren 
hezkuntzan eta oinarrizko 
LHn 

12-18 3.193  94 

    GUZTIRA -- 4.682 -- 188 

FAMILIA EREMUA     

 Gurasoekin: gurasoei 
laguntzea seme-alaben 
heziketan. 

0 eta 17 
urte 

bitarteko 
seme-
alabak 

dituzten 
pertsonak 

-- 100 -- 

 Gazteekin: Bizitzarako 
trebetasunak 

12-17 urte 27   

GUZTIRA  27 100 -- 

KOMUNITATE EREMUA     

 Inguru irekiko gizarte eta 
hezkuntza programa 

12-17 503   

GUZTIRA  504   

AISIALDI ETA JAI EREMUA     

                                                           
9
 Programa bakoitzari buruzko informazio eta txosten guztiak Irungo Udaleko Adikzioen Prebentzioari buruzko 

webgunean aurki daitezke: http://www.irun.org/prevencionadicciones/. 

http://www.irun.org/prevencionadicciones/
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 Droga mendekotasunen 
prebentzioa jaietako  
testuinguruetan 

 1.825 
(2) 

  

GUZTIRA  1.825   

 (1) Programa bakoitzeko jarduera txostenetan datu guztiak kontsulta daitezke, generoaren arabera 
bereizita. Txosten horiek webgune honetan daude eskuragarri: 
<http://www.irun.org/prevencionadicciones/>.  
(2) Programa honetan adin nagusikoek eta adingabeek hartzen dute parte, eta, beraz, ezin da jakin 
parte hartzaileen zein proportzio den 18 urtetik beherakoa.  

Iturria: Esku hartzeko programen txostenak. 2019. urtea. Irungo Udala  
 

Aurreko taulak erakusten duen bezala, programen hedadura eta estaldura maila 
nabarmen aldatzen da elkarren artean. Hala, eskola eremuan aurrera eramaten diren 
programak Irunen bizi diren 5 eta 18 urte bitarteko adingabeen erdiengana baino 
gehiagorengana iristen dira (% 54,2), baina 12 eta 17 urte bitarteko adingabeen10 % 
0,77k baino ez zuten parte hartu familia eremuko Gazteekin prebentzio programan (27 
parte hartzaile)11. Azkenik, komunitate eremuko prebentzio programak hirian bizi diren 
10 eta 18 urte bitarteko adingabeen % 8,87ra iritsi ziren (504 parte hartzaile).  

Programen hedadura eta estaldura mailen artean dauden alde horiek bi faktoreren 
arabera azaltzen dira, gutxienez. Lehenik eta behin, xede duen publikoa zabal samarra 
da, eta, bigarrenik, familia eta komunitate eremuetan kokatutako programek izaera 
prozesala dute, hau da, esku hartze jarraitua behar dute haietan parte hartzen duten 
pertsonekin, proposatutako helburuak lortu ahal izateko. Gainera, egia da eskola 
eremuko programa batzuek zuzeneko finantzaketa jasotzen dutela Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailetik, eta horrek, jakina, erraztu egiten du udalak programa horiek 
mantentzea eta, kasu batzuetan, zabaltzea ere.  

Programa horiei buruz egiten den balorazioari dagokionez, esan daiteke balorazioa, oro 
har, oso positiboa dela, nahiz eta kontsultatutako pertsonek hobetzeko proposamen 
batzuk ere egin dituzten.  

Eskola eremutik eskaintzen diren programei dagokienez, adierazi da prebentzio ekintzak 
ere sartu beharko liratekeela hainbat konturi buruz, hala nola tratu onean oinarritutako 
harreman sexualak eta afektiboak ezartzea, edo gailu mugikorrak eta bestelako 
teknologia digitalak arduraz eta modu kontrolatuan erabiltzea. Gainera, pertsona 
batzuen ustez, eskola eremuan prebentzio ahaleginak 12 eta 17 urte bitarteko 
populazioan egiten dira batez ere, baina adin hori 10 edo 11 urtera aurreratzeko 
eskaera potentziala dago, hau da, Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetara. Izan ere, 
eskola eremuan egiten diren prebentzio programen ezaugarriak aztertzen direnean, ez 
dago 10 eta 11 urte bitarteko adingabeentzako berariazko programarik. 

                                                           
10

 Irungo adingabeen populazioaren datuak 10 urtetik 14ra eta 15 urtetik 18ra biltzen dira; beraz, 12 eta 17 urte 
bitarteko 3.473 neraberen estimazioa egin da, eta gutxi gorabeherakotzat hartu behar da. 

11
 Aipatu behar da hemen adierazitako kopurua baino handiagoa dela programa honek xede duen 

publikoaren artean (12 eta 17 urte bitarteko nerabeak) daukan estaldura. Hala ere, adin tarte horretan 
dagoen biztanleria bakarrik zenbatzeko beharrezko daturik ez zegoenez, 10 eta 18 urte bitarteko biztanleria 
hartu da erreferentziatzat. Nerabeei eta gazteei laguntza psikosoziala eta psikohezitzailea emateko harreman 
prestazioak eskaintzen dituen programa da Gazteekin programa, talde formatuaren barruan, eta "Bizitzarako 
trebetasunak" izeneko gaitasun pertsonalak eta sozialak garatzea du ardatz". 

http://www.irun.org/prevencionadicciones/
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Bestalde, eskola eremuan dauden programa gehienen edukia eta ikuspegia aztertuz 
gero, oro har, substantzien kontsumoari buruzko prebentzioan jartzen dute batez ere 
arreta, eta familia eta komunitate eremukoek, berriz, izaera psikoedukatiboagoa edo 
sozioedukatiboagoa dute, eta prebentzioaren ikuspegi zabalagoa aplikatzen dute, 
adingabeen artean osasungarriak ez diren jokabide eta jarrera mota guztiak 
prebenitzera bideratua, eta ez soilik drogen erabilerarekin eta gehiegizko erabilerarekin 
zerikusia dutenak. Horri dagokionez, salbuespen bat da Lagunekin baratzean12 
programa. Programa hori Irungo lehen hezkuntzako hainbat ikastetxetan dago, eta ez 
du esplizituki jorratzen drogen erabileraren gaia, baizik eta adingabeen nortasunaren 
alderdiak indartzen saiatzen da, besteak beste, autoestimua, asertibitatea eta 
autobaieztapena.  

Beraz, eskola eremuan aurrera eramaten diren prebentzio jarduerei egiten zaien kritika 
aztertzen bada, azken batean, eskatzen dena da beste arlo eta gai batzuetara zabaltzea 
prebentzio ikuspegia, drogen kontsumoaz harago, horiek ere sentikorrak baitira 
adingabeen garapenerako (sexualitatea, tratu onean oinarritutako harreman sexual-
afektiboak ezartzea, teknologia berriak erabiltzea, etab.). Era berean, interesgarria 
izango litzateke jarduera horiei izaera integratuagoa ematea, jarduera solteak edo 
puntualak bakarrik izan ez daitezen curriculumaren edo eskola orduen barruan, baizik 
eta ikasleek jarraitutasuna eta lantzen diren gaien arteko lotura identifikatu ahal izan 
dezaten, bai eta horiek lantzeko hartzen den ikuspegian ere. 

Familia eremuko programei dagokienez, haiek ezagutzen dituzten pertsonek oso ondo 
baloratzen dituzte, eta uste dute oso tresna baliagarria direla adingabeen 
hezkuntzarekin (Gurasoekin programa13) eta nerabeen garapenarekin (Gazteekin 
programa14) lotutako arazo eta krisi arinei aurre egiteko. Hala ere, uste dute biei 
zabalkundea falta zaiela, eta lan kontzienteagoa egin beharko litzatekeela gurasoen, 
hezitzaileen eta Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten gainerako 
profesionalen artean ezagutzera emateko.  

Gainera, batzuek adierazi dute beharrezkoa izango litzatekeela gurasoekin taldeak 
sortzea, Gurasoekin Programaren esparruan, arazo espezifikoagoetan oinarrituta, hala 
nola banantze gatazkatsuak, seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria egoerak edo 
familia berrelkartzeko prozesuak15. Aldi berean, batzuek uste dute arazo horiek 

                                                           
12

 Osasunerako hezkuntzari, drogen erabilera desegokiaren prebentzio goiztiarrari eta balioetan oinarritutako 
hezkuntzari laguntzeko diseinatua dago Lagunekin baratzean programa. Lehen hezkuntza mailei zuzendua 
dago, hau da, 5 eta 9 urte bitarteko haurrei, eta autoestimu eta autonomia pertsonaleko maila ona duten 
haurrek etorkizunean drogez abusatzeko aukera gutxiago dutelako hipotesitik abiatzen da. 
13

 Gurasoekin programa familiei arreta emateko programa da, gurasoei beren seme-alaben hezkuntzan 
laguntzeko taldeen bidez, familietan adituak diren psikologoek koordinatutako talde txikietan; haietan 
gurasoek beren zalantzak eta esperientziak parteka ditzakete eta seme-alabak hazteko orientazioa aurkitu 
dezakete.  
14

 Gazteekin programa nerabeei eta gazteei laguntza psikosoziala eta psikohezitzailea emateko harreman 
prestazioak eskaintzen dituen programa da, talde formatuaren barruan, eta "Bizitzarako trebetasunak" izeneko 
gaitasun pertsonalak eta sozialak garatzea du ardatz. Programaren formatua taldekoa da, eta bi formatu mota 
eskaintzen dira adingabeen adinaren arabera (12-14 urte eta 15-17 urte).  
15

 Egindako elkarrizketetan adierazi da duela urte batzuk jada jarri zela abian adingabeak beren familiara bildu 
behar zituzten familiei laguntzeko eta “prestatzeko” baliabide espezifikoa. Hala ere, bi muga zituen baliabideak. 
Alde batetik, gurasoek, askotan, zailtasunak izaten zituzten lana eta eskaintzen ziren orientaziorako talde 
saioetara joatea bateratzeko, eta, bestetik, adin txikiko horiekin bizitze eta hazkuntza arazoak ez dira beti 
agertzen berriro elkartzen diren unean bertan; askotan, hilabete edo urte batzuk geroago agertzen dira. Bi 
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tratamendu indibidualizatuagoa behar dutela eta programa horien talde formatua ez 
dela egokia egoera horiei aurre egiteko. Nolanahi ere, elkarrizketatutako hainbat 
pertsonak uste dute familia kasuistika edo arazo horiek areagotu egin direla azken 
urteetan irundar biztanleen artean, eta komenigarria izango litzatekeela horien gainean 
esku hartzen hastea administraziotik.  

Azkenik, Ingurune Irekiko Gizarte eta Hezkuntza Programari dagokionez16, adierazi 
behar da ematen duela imajinario kolektiboan eremu zehaztugabe batean dagoela 
baliabide hori gizarte zerbitzuen, aisialdiko eta denbora libreko programen eta ekintza 
komunitarioko programen artean, eta, nahiz eta egia den hiru esparru horietan lan 
egiten duela, egia da, halaber, bere helburuak lortzeko, Irunen haurrekin eta nerabeekin 
lan egiten duten gainerako eragileen eta sareen aintzatespen eta ezagutza handiagoa 
behar duela. Hala ere, esan behar da, programa ezagutzen duten eta harekin lotura izan 
duten pertsonek oso ondo baloratzen dutela, eta uste dute prebentzio eta laguntza lan 
oso ona egiten dutela Irunen gizarte bazterketa arriskuan dauden adingabeekin.  

Orain arte, Irungo Udaleko Prebentzio Komunitarioko Zuzendaritzak garatutako 
programak aztertu dira, baina badira Irungo haurrekiko eta nerabeekiko tratu ona 
sustatzeko jarduerak egiten dituzten beste arlo eta sail batzuk ere.  

Hala, aipatzekoa da azken 3 urteetan Gazteria Sailak Haurren Ongizateari17 buruzko 
Jardunaldiak antolatu dituela gurasoentzat eta hezkuntza erantzukizuna duten 
pertsonentzat. Gainera, 2019an, sail horrek gurasoentzako tailer batzuk ere antolatu 
zituen, diziplina positiboa18 ardatz hartuta. Jarduera horiek oso harrera ona izan dute 
herritarren artean, eta horrek agerian utzi du zer interes pizten duten eta, beraz, zer 
potentzial duten datozen urteetan hedatzeko eta zabaltzeko. 

Gainera, egindako diagnostikotik abiatuta, kontsultatutako eragileen artean adostasun 
zabala dago erantzukizun hezitzailea duten pertsonek (gurasoak, irakasleak, begiraleak, 
etab.) tresna gehiago izatearen garrantziari buruz, tresna egokiak komunikazio 
emozionala, gatazkei aurre egitea eta haiek konpontzea bezalako esparruetan 
erabiltzeko, bai eta mugak eta arauak modu parte hartzailean eta arduratsuan ezartzeko 
ere haurrekin eta nerabeekin partekatzen dituzten espazioetan. Alde horretatik, 
badirudi Irungo hurrengo Haur eta Nerabeen Planean sartu beharreko jardueretako bat 
dela hazkuntzarako laguntza eta orientazio baliabide gehiago sustatzea ere.  

Azkenik, haurrei eta nerabeei tratu ona emateko funtsezko beste alderdi bat 
sexualitatea errespetatzea eta sexualitatearen irudi positiboa sustatzea da. Gaur egun 
Irungo Udalak hiriko adingabeen artean harreman sexu-afektibo seguruak eta egokiak 
sustatzeko eta sexu eta genero aniztasunarekiko errespetua sustatzeko egiten dituen 
ekintzak aztertzen baditugu, ondokoak aurkituko ditugu.  

                                                                                                                                                                                                   
alderdi horiek kontuan hartu beharko lirateke familia horiei zuzendutako baliabide bat abian jartzeko orduan.   
16

 Programa honen helburu nagusia da gizartean baztertuak izateko arriskuan dauden haurrak eta nerabeak 
herritar guztiei zuzendutako zerbitzu sistemetan, baliabideetan eta beste testuinguru batzuetan (familia, 
berdinen taldea...) integratzea, haien garapen prozesuan lagunduz eta bizitzako proiektu pertsonal positiboak 
eraikitzen lagunduz. 
17

 Ongizatea haurtzaroan III. topaketa:  
< http://www.irun.org/cod/participacion/bienestarenfamilia.asp?idioma=1>.  
18

 Diziplina positiboko tailerra: http://www.irun.org/cod/participacion/tallerdisciplinapositiva.asp?idioma=1 

 

http://www.irun.org/cod/participacion/bienestarenfamilia.asp?idioma=1
http://www.irun.org/cod/participacion/tallerdisciplinapositiva.asp?idioma=1
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Gazteria Sailak Asexora-T programa eskaintzen du. Programa horren helburua da 
“Irungo nerabeen eta gazteen artean sexu eta afektibitate hezkuntza osasungarria, 
berdintasunezkoa, anitza, dibertigarria, errespetuzkoa, gogoetatsua, dinamikoa eta 
arduratsua sustatzea, bai eta gai horri buruz naturaltasunez eta beldurrik gabe hitz 
egiteko konfiantza izatea ere (GazteArtean txostena, 2019). Programa horrek hiriko 
nerabeentzat eta gazteentzat hainbat jarduera antolatzen ditu sexualitatearekin eta 
harreman sexu-afektiboekin zerikusia dutenak, aisialdiko eta denbora libreko 
testuinguruetan. Horrez gain, banakako eta taldeko kontsultak jasotzen ditu, hala 
nerabeen eta gazteen nola gurasoen eskariz.  

Hala ere, zerbitzua interesgarria den arren, badirudi herritarren artean oraindik nahiko 
ezezaguna dela; izan ere, ez hitz egin dugun nerabeek, ez eta galdetu diegun helduek 
ere, ez dute aipatu ere egin diagnostikoan zehar. Hala ere, aipatu den bezala, nerabeei 
interesatzen zaien gaia da, bai eta haiekin lan egiten duten helduei ere.   

Aniztasun sexualaren, afektiboaren eta generoaren inguruko sentsibilizazioa sustatzen 
laguntzen duen Udaleko beste arloetako bat da Garapenerako Lankidetza, Giza 
Eskubideak, Balioak eta Berdintasun Zuzendaritza. Zuzendaritza horretatik honako 
programa eta ekintza hauek eramaten dira aurrera Irungo haurren eta nerabeen artean 
genero berdintasuna eta sexu eta afektibitate aniztasunaren errespetua sustatzeko:  

 

6. taula. Irungo haur eta nerabeentzako sentsibilizazio programak eta ekintzak genero 
berdintasunaren, indarkeria matxistaren prebentzioaren eta aniztasun sexu afektiboaren 
eta genero aniztasunaren esparruan. Programa edo ekintza mota eta parte hartzaile 
kopurua. 2019. 

ANIZTASUN AFEKTIBO-SEXUALA ETA GENERO ANIZTASUNA Parte hartzaile 
kopurua (<18 

urte) 

 Gazteak sentsibilizatzea aniztasun afektibo-sexualari buruz. Sexu eta genero 
aniztasunari buruzko antzezlan baten programazioa AMAIA KZ auditorioan 
(“KÄFFKA”) 

340 

 Osinbiribil plazako tuneletan LGTBI+ horma irudi parte hartzailea egitea, 12 eta 
15 urte bitarteko adingabeekin. Gazteria Zerbitzuarekin  elkarlanean.   

-- 

GENERO BERDINTASUNA ETA INDARKERIA MATXISTAREN PREBENTZIOA   

 Emakumeak ahalduntzeko eskola. 47 

 Irun Beldur Barik programa (tailerrak + film laburren lehiaketan parte hartzea + 
ikuskizuna).  

1276 

 M8 eta A25 sentsibilizazio ekintzak 210 

 Irungo jaietan indarkeria eta eraso matxistak prebenitzeko programa.  238 

GUZTIRA 2.111 

Iturria: Esku hartzeko programen txostenak. 2019. urtea. Irungo Udala 

  

Aurreko taulan Udalak arlo horretan egiten duen ahalegina ageri den arren, kontuan 
hartu behar da ekintza horiek guztiak nerabeei zuzenduta daudela, eta 12 urtetik 
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beherako haurrak esparru horretan egiten diren sentsibilizazio eta hezkuntza ekintzen 
helburutik kanpo geratzen direla, itxuraz bederen. Hala ere, ondoren azaltzen den 
moduan, zenbait eragilek adierazi dute mutilen eta nesken arteko berdintasunaren gaia, 
bai eta sexualitatearen eta genero identitatearen esnatzea ere, lehen hezkuntzatik 
landu beharko liratekeela eta, gutxienez, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetatik.  

Azkenik, kapitulu hau amaitu aurretik, eta hurrengoaren edukiari bide emanez, 
ezinbestekoa da aintzat hartzea gizarte diskriminazio eta bazterketa dinamikek zer-
nolako garrantzia duten haurren eta nerabeen garapen aukerak eta osasun mental eta 
emozionala mugatzeko orduan. Izan ere, haur edo nerabe batek espazio bat segurua eta 
babeslea dela pentsatzeak lotura estua du espazio horrek eskaintzen dituen 
gizarteratzeko eta gizarte kohesiorako baldintzekin19.   

Horri dagokionez, diagnostikoan zehar landu beharreko bi gai nagusi gisa identifikatu 
dira genero berdintasuna eta arrazakeriaren eta xenofobiaren dinamikak, nerabeek 
berek esplizituki aipatu dituztenak. Kontsultatutako helduek, berriz, elkarbizitzarako 
espazio komunen eraikuntzan kulturarteko dimentsioa txertatzeak dakarren erronka 
aipatu dute. Horri dagokionez, nabarmendu egin da atzerriko familia batzuen edo 
gutxiengo etnikoetako familien artean batzuetan dauden balioen eta erakundeetatik 
sustatzen diren hezkuntza espazioetan nagusi diren balioen arteko aldea. Izan ere, 
espazio horietan adingabeak baztertzeko eta diskriminatzeko dinamika ekar dezake 
desberdintasun horrek. Horregatik, adierazi da premiazkoa dela Irun bezalako udalerri 
batean kulturarteko bitartekaritza baliabideak sortzea, bai eta jatorri migratzaileko 
adingabeei eta haien familiei harrera egiteko programak ere, bereziki eskolaren 
esparruan, baina baita hiriaren gainerako eremuetan ere.  

Era berean, haurrak eta nerabeak dauden guneetan dinamika inklusiboak sustatzeko 
aukera gisa aipatu behar da Irungo eskola batzuek azken urteetan lortutako 
esperientzia, eskola bizikidetzako planen eta behatokien babesean, Eusko Jaurlaritzak 
horrelakoak izatera behartzen baititu gaur egun ikastetxeak. Izan ere, politika publiko 
horretatik abiatuta, ikastetxe batzuek ekimen eta proiektu oso interesgarriak garatu 
dituzte eskolako gatazkak eta bizikidetza arautzeko, eta interesgarria litzateke horiek 
sakonago ezagutzea, ikusteko ikastetxeen artean zer esperientzia truka daitezkeen eta 
dinamika horiek nola heda daitezkeen hezkuntza ez-formalaren eremura ere –kirol 
klubak eta Irunen eskolaz kanpoko jarduerak edo aisialdiko programak eskaintzen 
dituzten beste ekimen pribatu batzuk barne–, askotan hezkuntza formalaren esparruan 
lantzen diren balioetatik kanpo geratzen den espazioa da hori, eta, azkenean, gatazkak 
eta diskriminazio dinamikak kanpoan ez gertatzea eragozten du. 

Azkenik, diagnostiko hau egiteko galdetutako pertsonek diagnostikoaren ardatz honi 
dagokionez identifikatu dituzten zailtasun, aukera eta erronka nagusiak jaso dira 
ondoren:  

 

 

 

                                                           
19

 UNICEF ESPAÑA (2020). Cuadernos para la acción local. Medidas para la creación de entornos protectores de cuidado 
y recreación para la infancia y adolescencia en el post-confinamiento. Arg.: UNICEF ESPAÑA – Ciudades Amigas de la 
Infancia.  
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ZAILTASUNAK / AHULEZIAK                                                                                                                                       

 Udal teknikariak: 

 

 Haurren negozioa: haurtzaroari begirada produktibista ematen zaio eta, funtsean, 

haurtzaroa "aprobetxatzea" pentsatzen dugu, gure seme-alabak lehiakorragoak eta 

trebeagoak izan daitezen "etorkizuneko munduan". 

 

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Berdinen taldea, batez ere nerabezaroan, laguntzeko/identifikatzeko/garatzeko 

leku/espazioa da, baina baita espazio arriskutsua ere, errespetua sortzen, kikiltzen 

eta, batzuetan, kaltea eragiten duena.  

 Eskolaren kasuan, oso nabarmena da hezkuntzaren dimentsio emozionalaren 

gabezia, eta horretan faktore garrantzitsua da irakasleek ez dutela prestakuntzarik 

eta gaitasunik horrelako lanak egiteko, akonpainamendu hori egiteko tutore gisa 

duten eginkizunean.  

 Familiaren eremuan kontraesan handia dago gurasoek seme-alabekiko duten sare 

sozialen aurreko beldur-kontrol diskurtsoaren eta gurasoek berek sare horiekiko 

duten jarreraren artean.  

 Guraso askok ez dakite Gurasoekin edo Gazteekin bezalako prebentzio programak 

daudenik ere. 

 

  Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 Bakardadea edo lagunik eza gero eta agerikoagoa da gazteen artean. Teknologia 
berriek areagotu egiten dute joera hori.  

 COVID gaitzaren ondorioz sortutako egoerak harremanak izateko orduan izan 
dezakeen eragina. Aisia oso pasiboa, elkargune oso gutxi eta teknologia gehiegi. 
Etxean geratzeko joera. 

 Teknologia berriek gaur egungo haurren eta gazteen belaunaldian duten eragina. 
Harreman guztiak teknologia horien ingurukoak dira, eta horrek baldintzatu egiten 
ditu haien ohiturak eta harremanak. 

 Teknologia berriek eragina dute haurren eta gazteen identitatean eta 
autoestimuan. Bakardadea eta onarpen pertsonalik eza sortzen dute. 

 Bizi erritmo handiak baldintzatu egiten du familien ongizatea, gurasoengandik hasi 
eta seme-alaba txikienekin buka. Familiek markatzen dute haurren agenden eta 
haiek jasotzen dituzten estimuluen erritmoa. Gurasoek denbora txikia dute eta bizi 
erritmo oso handia daramate. Halatan, haurrek jarduera gehiegi egiten dituzte 
(eskolaz kanpoko klaseak, ingelesa, kirola) eta oso modu sakabanatuan egiten 
dituzte gainera, estimulu gehiegirekin. 

 Begiraleek badakite haurren aniztasuna eta talde integrazioa landu behar dituztela, 
baina ez dute horretarako prestakuntzarik. 
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 Haurrak eta nerabeak oso galduta daude hezkuntza afektibo-sexualean, 
berdintasunean eta genero aniztasunean. 

 Saiatzen gara gazteen artean sortzen diren gatazketan jarduten, konfiantzaren 
bidez. Lehendabizi gazteekin eta, gero, beharrezkoa bada, baita gurasoekin ere. 
Baina modu intuitiboan egiten dugu, ez dago bereziki antolatua. 

 

  Hezkuntza komunitatea:   

 Familia barruko harremanen kudeaketan izaten diren zailtasunak, batez ere 
komunikazioari eta emozioak adierazteko eta maneiatzeko gaitasunari dagokienez.  

 Familien gehiegi babesteko edo gatazkak saihesteko joeraren ondorioz, ez da beti 
familia antolaketa edo dinamika egokia ezartzen, batez ere adingabeek bete behar 
dituzten ohiturei, arauei eta mugei dagokienez.     

 Familia batzuen bizi ohiturek haurren osasunean eragiten dute (higienea, elikadura, 
loa, jarduera fisikoa egitea, naturan jarduerak egitea). 

 Ikastetxe jakin batzuetan edo haien bizitzako une jakin batzuetan irakasleak 
txandakatuz gero, zaila da ekintza iraunkorrak abian jartzea familiekin, Udalarekin 
eta komunitatearekin (auzoa) lankidetzan eta elkarlanean aritzeko eta haurrekiko 
eta nerabeekiko tratu ona eta diskriminaziorik eza sustatzeko.  

 Beste horrenbeste gertatzen da, batzuetan, zuzendaritza taldeekin. Dezente 
aldatzen da ikastetxe batetik bestera, baina, normalean, zuzendaritza taldea 
aldatzen denean, denbora asko behar izaten da koordinazioak, konfiantza eta elkar 
ulertzea berreskuratzeko.     

 Dauden baliabideen mugak. Dirua balio du haurrei tratu ona emateko eta 
diskriminaziorik eza sustatzeko programak, proiektuak eta jarduerak abian jartzeak, 
eta hezkuntza sistemak beti ez ditu baliabide horiek edo dituenak ez dira aski. 

 Ikasle profil bat, askotan bikainena edo adimentsuena dena, ez da etxetik 
ateratzen; horrek asko kezkatzen ditu. 

 Atzerriko ikasleak gizarteratzeko eta integratzeko zailtasunak, batez ere bigarren 
hezkuntzan. Normalean, ikasle profil horrek ez baditu arazoak sortzen, ez da 
inolako koordinaziorik izaten Udalarekin edo beste erakunde edo entitate batzuekin 
adingabe hori hirian eta Irungo gizartean integratzeko prozesuan laguntzeko.  

 Gero eta gehiago dira ikasgelan energia eta arreta handia eskatzen duten ikasleak; 
izan ere, handitu egin da behar espezifikoak dituzten ikasleen kopurua. Ikasle 
horiek kudeatzeko, ikastetxeek berek jarri behar dituzte baliabideak, eta irakasleak 
ez daude prestatuta ikasgelan behar bezala integratu ahal izateko.  

 
 Irungo haurrak eta nerabeak:  

 

 Jaietan mutil bat neska askorekin badago, ondo dago, baina hainbat mutilekin 
musukatzen den neska bat badago, putatzat hartzen da. 

 Lehen neskok ere futbolean jokatzen genuen, orain (DBHn gaude), jada ez. Lehen 
neskak izateagatik gurekin sartzen ziren jokatzen genuenean. 

 Eskolan emigranteekin ere sartzen dira, (moritoa...) lagunak txantxetan, ez dute 
serio esaten. Baina kalean ez da txantxa. 
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 Nagoen eskolara joan behar nuela esan nuenean, nire lagun guztiek esan zidaten, 
eskola horretara, ijitoz beteta dago eta guatxupinoz beteta dago, eskola hori kaka 
bat da, moroz eta ijitoz beteta dago. 
 

AUKERAK / INDARGUNEAK                                                                                                                        

 Gizarte zerbitzuetako langileak: 

 

 Gero eta gehiago jabetzen gara gurasotasunak duen garrantziaz, bai eta 

amaren/aitaren presentziak haurraren eta nerabearen bizitzan duen garrantziaz 

ere. Gurasoek gero eta borondate handiagoa dute “ondo egin nahi izateko”. Eta, 

batzuetan, obsesio hori ere, perfekzionismo hori, arazo bat da.  

 Ikastetxea oso espazio baliagarria da gurasotasuna zentzuz lantzeko. 

 

  Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 Aniztasunaren gaia naturaltasunez ikusteko gaitasuna dute haurrek. Hori 
aprobetxatu egin behar dugu eta txikitandik landu behar ditugu balio horiek, gero 
jarrera diskriminatzailerik izan ez dezaten.  

 Proiektu komun baten partaide izateak eta parte hartzaileen artean konfiantza 
lortzeak lagundu egiten du adin, belaunaldi, sexu orientazio edo aniztasunaren 
arteko harremanak beste eremu batzuetan normalizatzen. 

 Gaur egun dena eskura duten arren, dena egina ematen zaie, kanpamentuan 
oinarrizko gauzak lortzeko ahalegina baloratzen eta beste gauza batzuk baloratzen 
ikasten dute, eta azkenean aldatu egiten dute euren balio eskala. 

 Gizartean gero eta kezka eta mugimendu gehiago daude herritarren artean. 
Immigrazioa bezalako gaiekin, herritarrak mugitzen ari dira. 

 Begiraleek badakite haurren aniztasuna eta integrazioa landu behar dituztela 
taldean. Batez ere, esperientziagatik, eta ez hainbeste arlo horretan prestatuta 
egoteagatik. 

 

  Hezkuntza komunitatea:   

 Gaur egun, ikastetxeetan Bizikidetza Planak egitera behartzen du Eusko Jaurlaritzak. 
Lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeak bizikidetzaren behatokia eta plan bat 
izatera behartzen ditu, eta horren funtzionaltasuna ikastetxeak zehazten du gero. 
Baina aukera bat da.  

 Laguntza ekonomiko batzuk egotea ikastetxeetan bizikidetza hobetzeko proiektuak 
sustatzeko.  

 Berritzeguneek ikastetxeei ematen dieten laguntza, eskolako bizikidetzari eta 
ikasleen arteko desberdintasunak murrizteari buruzko gaiak lantzeko.   

 Ertzaintzak Irungo ikastetxeetan ziberbullyinga prebenitzeko eskaintzen dituen 
tailerrak. Adingabeengan eragina duen jarduera da, eta aukera ematen du haiek 
normaltasun osoz egiten dituzten jarduerak krimen edo ilegaltasun gisa 
identifikatzeko.   
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 Irakasleek ikasleekin duten hurbiltasuna eta konfiantzazko harremana. Alde 
horretatik, erreferente positibo oso garrantzitsua izan daitezke haientzat.  

 
 Irungo haurrak eta nerabeak:  

 

 Gauza berberak egin ditzakegu neskak izanda. 

 Eskubide berberak ditugu. 

 Emakumezkoen taldeak antola daitezke.  
  

ERRONKAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Udal teknikariak: 

 

 Lan ardatz hau komunitatean oinarrituz planteatzea. Haurren Adiskide den Hiria 

izango bagara, guztiok egon behar dugu: familiak, eskolak, aisialdiko eta denbora 

libreko erakundeak eta kirol eta kultur elkarteak.  

 Irungo haurren eta nerabeen gaitasun emozionalen, gizarte balioen eta eraldatzeko 

gaitasunaren garapena azpimarratzea. 

 Lan ardatz honetan indarkeria matxistaren ikuspegia sartzea eta, dagozkion 

ekintzak formulatzean, Irungo gizartearen kulturarteko izaera kontuan hartzea, 

ikuspegi hori ere kontuan har dadin.  

   

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Haurren eta nerabeen artean pantailak eta gailu elektronikoak erabiltzearen gaia 

lantzea, gero eta gehiago erabiltzen dituztelako eta gainbegiratzea ez delako beti 

egokia.  

 Kulturartekotasunaren gaia lantzea eta estrategia batean pentsatzea beste kultura 

jatorri batzuetatik datozen gurasoen hezkuntza balio eta praktika batzuetan 

(noizean behin zigor fisikoa erabiltzea, genero desberdintasuna, sexualitatea eta 

sexu-afektibitate aniztasuna) dagoen desberdintasunari eta horrek eskolarekin eta 

haien seme-alabek bertan jasotzen duten hezkuntzarekin duen talkari edo 

kontraesanari heltzeko. Erronka da gai horri nola heldu gurasoak estigmatizatu 

gabe, arrazismoa edo xenofobia sortu gabe eta familia horiek eta haien adingabeak 

Irunen integratzea oztopatu gabe.  

 Irungo gurasoei Gurasoekin programa ezagutzera ematea, jende askok ez baitu 

ezagutzen.  

 Lehen haurtzaroaren gaia lantzea (0-6 urte) eta Irungo gurasoei orientazioa ematea 

seme-alaben hazkuntzan laguntzeko dituzten udal baliabideei buruz. Gainera, etapa 

horretarako (0-3 urte) baliabide espezifikoak sortzea. 

 Hezkuntza ebaluazioan, alderdi akademikoez gain, adingabeen alderdi emozionalak 

eta jokabidekoak sartzea.  
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 Gurasoei orientazio handiagoa ematea ikastetxeetatik hezkuntza etapa bakoitzeko 

helburu ez akademikoei buruz (adingabearen autonomiari eta ongizate 

emozionalari buruzko helburuak). Eta hitzaldi moduan ez egitea, baizik eta 

"derrigorrezkoa" izan dadila; izan ere, bestela amak bakarrik joaten dira, eta, 

gainera, lau besterik ez.    

 

  Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 Adimen emozionala sustatzea Irungo haurren eta gazteen artean. 

 Gurasoak ez daitezela oztopo izan aniztasuna lantzeko orduan. 

 Nerabeekin hezkuntza afektibo-sexuala lantzea. 

 Berdintasuna eta aniztasun afektibo-sexuala lantzea, oraindik egiten baitira 
aipamen matxistak, homofoboak eta abar.  

 Elkarte guztiek parte hartzea eta haurren ongizatean lan egitea eta gai horien 
inguruko sentsibilizazioa lantzea. 

 Kirol elkarteek haurren eta nerabeen ongizatearen gaia lantzea, lehiakortasunari 
garrantzia kenduz. 

 

  Hezkuntza komunitatea:   

 Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eta matxismoaren eta emakumeen 

aurkako indarkeriaren prebentzioa adin txikiagoetan lantzen hastea. Adibidez, 

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetan alde horiek agerian geratzen hasten dira, eta 

adingabeak jabetzen dira haietaz.  

 Lehen hezkuntzan lantzen hastea sare sozialen gaia eta gailu mugikorren erabilera. 

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetan askok badituzte mugikorrak, baina, aldiz, ez 

dituzte haiek arduraz erabiltzeko behar diren tresnak. Esate baterako, kanal horiek 

ez erabiltzea norbaiti min egiteko, baztertzeko edo diskriminatzeko, etab. 

 Lehen hezkuntzan lantzen hastea hezkuntza eta aniztasun sexu-afektiboaren gaia; 

izan ere, askotan adin horretan agertzen dira beste pertsona batzuenganako 

maitasun eta erakarpen sentimenduak.  

 Udalerriko ikastetxeetako irakasleei prestakuntza ematea kudeaketa emozionalari, 
gatazken konponketari eta hezkuntza proiektu global edo globalizatzaileei buruz 
(proiektuen araberako lan metodologia). 
 

 
 Irungo haurrak eta nerabeak:  

 

 Ez da utzi behar gutxietsi gaitzaten. 

 Eskolan kontziente izan behar dugu denok garela pertsonak eta ez dugula inor 
desberdin tratatu behar. 
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DIAGNOSTIKOTIK ABIATUTA AGERIAN GERATU DIREN ELEMENTU ETA KONTSIDERAZIO    
BATZUK                                                                                                                                                           

 Irunen badaude haurrekin eta nerabeekin egiten diren hainbat programa, 
positiboak izaten ari direnak eta eskola eremuan estaldura nabarmena lortu 
dutenak, baina komunitate mailara eta are gehiago familia mailara murrizten da 
estaldura hori. Programa horiek sustatu egin behar dira, droga mendekotasunen 
prebentziotik askoz ere haratago doan ikuspegia indartuz. Esperientzia horietatik 
ikasi behar da eta zeharkakotasuna bultzatu udal mailan. 

 Gabezia handiak daude haurren eta nerabeen garapen emozional eta sexu-
afektiboan, eta gutxi landu dira arlo guztietan, eta are gutxiago hezkuntzakoak ez 
diren eremuetan. Alderdi horrek prestakuntza handiagoa eskatzen die arlo horretan 
lan egiten duten langileei eta parte hartzen duten boluntarioei. 

 Bada kultura aniztasuneko errealitate bat behar adinako arreta ematen ez zaiona, 
eta ez dago egoerari erantzun egokia emateko behar adina sentsibilitate, gaitasun, 
baliabide edo esku hartze. Kultura aniztasuna eremu guztietan landu behar da 
orokorrean, bereizkeriarik gabeko espazioak indartuz, eta ez bakarrik atzerritik 
etorritako adingabeak inplikatzen dituzten arazo eta gatazka egoerei erantzuteko, 
baizik eta udalerriko gizarte eragile guztiak inplikatuta ahalegin kolektibo horretan. 

 Berdintasuna bultzatzeko eta indarkeriari aurrea hartzeko lana ez da nabarmen 
iristen haurtzarora, nahiz eta 8-10 urtetik aurrera errealitate hori presente dagoen 
eta neska-mutilen arteko harremanei eragiten dien. Era berean, ez dago estrategia 
zehatzik genero berdintasunaren gaia ezaugarri soziodemografikoetan eta kultura 
pertzepzioetan oinarrituta lantzeko. 

 10-12 urtetik aurrerako nesken artean nahiko zabalduta dago jasotzen duten tratu 
desberdintasunaren eta dagoen diskriminazio/bidegabekeriaren kontzientzia, 
neskak izateagatik aurre egin behar diotena. Pertzepzio hori oso txikia da eta/edo 
gutxietsi egiten dute mutilek, eta bereizketa horren aldeko jarrera askoz ere 
definituagoak hartzen dituzte. Funtsezkoa da berdintasuna adin txikiagoetan 
sustatzea eta lantzea eta aisialdiaren eta denbora librearen eremuetan ere 
txertatzea. 

 Haurrek eta nerabeek pantailen aurrean ematen duten denbora eta teknologia 
berriak nola erabiltzen dituzten, arazo gisa ikusten dute helduek. Hala ere, ez dago 
benetako ezagutzarik belaunaldi berrien nortasun harremanei dagokienez nola 
egituratzen den gertakari hori, eta, aldi berean, zaintzaren ardura duten pertsona 
helduek ez dute ezagutzarik eta gaitasunik teknologia berrien erabilerarekin 
lotutako zailtasunei aurre egiteko. Gainera, helduen kexak ez dira oso koherenteak 
helduek berek gailu mugikorrak eta ordenagailuak nola erabiltzen dituzten ikusita. 
Sentsibilizazio eta prestakuntza lan jarraitua egin behar da horri buruz. 
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5.3. HAUR ZAURGARRIAK: INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN 
EDO GIZARTE EGOERA AHULEAN BIZI DIREN HAURRAK 
ETA NERABEAK.  

 

Kapitulu honetan, Irunen bizi diren eta indarkeria egoeren biktima diren edo gizarte 

egoera ahulean bizi diren haurrei eta nerabeei begiratu nahi izan zaie bereziki; esate 

baterako, pobrezia egoeretan edo bizitegi bazterkerian bizi direnei. Ondoko taulan jaso 

dira Irungo udalerriko gizarte zerbitzuek joan den urtean Irunen adingabeei edo haien 

familiei emandako arreta kasuak (7. taula). 

 

Haurren arrisku  edo babesgabetasun egoerei erreparatuz gero, ikus daiteke Irunen bizi 

diren adingabeen % 2,9k (322 adingabe) jasan zutela egoera hori, eta 259 familia igaro 

zirela Udalaren gizarte zerbitzuetatik gizarte laneko profesionalek azter zitzaten, 

haurren edo nerabeen babesgabetasun adierazleren bat aurkitu ondoren.  

 

Jakinarazpen horien jatorriari dagokionez, datuek erakusten dute ikastetxeak direla, 

gaur egun, arrisku adierazleak edo haurren babesgabetasun egoerak nabari dituzten 

kasuak (% 40,4, 105 kasu) hautemateko iturri instituzional nagusia, eta, ondoren, iturri 

ez ofizialak, hala nola pertsona partikularrak edo laguntza bila joaten diren familiak 

(% 34,2, 89 kasu). 2019an, detektatutako lau kasutatik hiru bi iturri horien bidez 

jakinarazi ziren; polizia, justizia eta osasun arloek, berriz, kasuen % 7,7 (20 kasu), % 9,6 

(25 kasu) eta % 8,1 (21 kasu) bakarrik hauteman zituzten, hurrenez hurren.  

 

A priori, berri ona da hori, jakinarazpen gehienak familia eremuko arrisku egoerak 

identifikatzeko gai diren iturrietatik baitatoz, egoera larriagoetara pasa aurretik. Hala 

ere, eskura dauden datuek ez dute uzten jakinarazpenen jatorria eta kasu horien 

larritasuna alderatzen; beraz, ustea besterik ez da ideia hori. Azpimarratu behar da, 

ordea, egindako elkarrizketetan, gizarte zerbitzuek oso ondo baloratu dutela gaur egun 

ikastetxeekin dagoen koordinazioa, eta adierazi dute, salbuespen batzuekin, espazio 

horiek gero eta gaitasun handiagoa dutela horrelako kasuak identifikatzeko eta prest 

daudela familietan atzematen dituzten arrisku egoerak jakinarazteko. Horren harira, 

osasun arloa ere aipatu da, oraindik hasi berria izan arren, arlo horrekin ere hobetzen 

ari baita koordinazioa. Horren adierazgarri pediatriako eta lehen mailako arretako 

kontsulten bidez jakinarazitako kasuak nabarmen ugaritu izana; izan ere, ia bikoiztu egin 

dira 2018 (12 kasu) eta 2019 (21 kasu) artean.  

 

7. taula. Babesik ezagatik, indarkeria matxistagatik, pobrezia edo prekarietate 
ekonomikoagatik, eskola absentismoagatik eta arau hauste judizialengatik Irungo 
Udaleko gizarte zerbitzuek arreta emandako kasuen eta adingabeen kopurua. 2019. 
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 Arreta 
emandako 

kasu kopurua 

Arreta jaso duten 
adingabeen 

kopurua (<18 urte) 

18 urtetik beherako 
biztanleria 

osoarekiko % 

HAURREN/NERABEEN BABESGABETASUNA (BALORAZIOAK)    

 Haurrak edo nerabeak babesik gabe daudela erakusten 
duen adierazleren bat duten familiak. 

259 -- -- 

 Balorazioa egin ondoren, arrisku egoera arina edo ertaina 
dekretatu zaien familiak.  

210 -- -- 

 Balorazioa egin ondoren, arrisku egoera larria edo 
babesgabetasuna dekretatu zaien familiak. 

49 60 0,5 

HAURREN/NERABEEN BABESGABETASUNA (ARRETA 
BALIABIDEAK) 

   

 Udalaren Familian Esku hartzeko Programan parte hartu 
duten familiak

1
 

77 117 1,1 

 Ikastetxeekin koordinatzeko programan arreta emandako 
adingabeen kopurua, arrisku arin edo moderatuan dauden 
adingabeei laguntzeko.  

-- 262 2,4 

ESKOLA ABSENTISMOA    

 Ikastetxeen bidez jasotako jakinarazpenak.  324  2,93 

ARAU HAUSTE JUDIZIALAK ETA DELITU ARINAK EGITEA    

 Jasotako polizia parteetan eta jarduera judizialetan parte 
hartu duten adingabeen kopurua. 

-- 57 0,5 

INDARKERIA MATXISTA    

 Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako 
harrera etxebizitzetara bideratuak.  

11 7 0,1 

 Indarkeria matxistaren kasuetan laguntza psikologiko 
espezializatua emateko programa. 

41 3 0,03 

POBREZIA EDO PREKARIETATE EKONOMIKOA
2 

   

 Gizarte larrialdietarako laguntzak (GLL) 678 --  

 Udalaren laguntza ekonomiko bereziak 195 --  

 Arreta berezia etxebizitza galdu edo etxea utzarazteko 
egoeretan. 

82 --  

(1) Egindako balorazioaren ondoren haurren edo nerabeen babesgabetasunaren adierazle arinak edo moderatuak soilik 
aurkitu diren kasuetan bakarrik har daiteke parte programa honetan. 

(2) Gizarte Ongizate Sailaren Txostenean ez denez adierazi gizarte bazterketa egoeragatik edo zailtasun ekonomikoengatik 
arreta eman zaienetatik zenbat familia unitatek dituzten adingabeak euren kargu, ezin da identifikatu Irunen egoera 
horretan dauden adingabeen kopurua. Horrenbestez, diagnostiko honetatik aurrera hurrengo txostenetan adierazle 
hori sartzea gomendatzen da hobekuntza gisa.    

Iturria: Gizarte Ongizatea Sailaren txostena. 2019. urtea. Irungo Udala. 
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Aztertutako kasuen larritasunari dagokionez, datuek erakusten dute, jakinarazi ziren 

haurren arrisku edo babesgabetasun kasuetatik, hamarretik bi baino gutxiago jo 

zituztela larritzat edo oso larritzat lehen mailako arretako gizarte zerbitzuek (% 18,9, 49 

familia). Hala, arreta jaso duten 259 familietatik, 49tan bakarrik aurkitu ziren arrisku 

larriaren adierazleak edo, are gehiago, horietako familia unitate batean bizi ziren 

adingabeen babesgabetasun egoera bat ere dekretatu zen20. Horren ondorioz, 2019an, 

Irunen bizi ziren 38 adingaberen tutoretza Foru Aldundiko gizarte zerbitzuek hartu zuten 

beren gain, gutxienez aldi baterako; beste 22 adingabe, berriz, Gipuzkoako Foru 

Aldundiak familientzat eskaintzen duen gizarte eta hezkuntza arloko esku hartze 

programan hartu zituzten, Foru Aldundiko Haurrentzako Taldeak (EZIA) baloratu 

ondoren.  

 

Horri dagokionez, adierazi behar da Euskadiko gizarte zerbitzuen sistemaren barruan 

udal eta foru erakundeen arteko eskumenen banaketan, udalek arrisku arineko edo 

ertaineko kasuak artatu behar dituztela, eta foru aldundiek, berriz, kasu larriak edo 

adingabeen babesgabetasun egoera dekretatzen den kasuak hartu behar dituztela 

beren gain. Azkenik, udalaren arreta emateko baliabideekin artatu diren kasuen artean, 

datuek erakusten dute gaur egun ikastetxeekin Koordinatzeko Programa dela arrisku 

arineko edo ertaineko egoeran dauden familiei jarraipena egiteko gehien erabiltzen den 

baliabidea, haren bidez 262 adingaberi eman baitzitzaien arreta 2019an. Gehien erabili 

zen bigarren baliabidea, ordea, Familietan Esku hartzeko Udal Programa izan zen21; 

programa horren bidez 77 familiari eta 117 adingaberi eman zitzaien arreta. Datu horiek 

interpretatzean, kontuan hartu behar da familietan esku hartzeko udal programan parte 

hartzea borondatezkoa dela, eta, beraz, arrisku adierazleak dituzten familia guztiek ez 

dutela parte hartzen. Horrek ez du esan nahi, noski, kasuaren jarraipena egiteari utzi 

behar zaionik. Jarraipen hori, besteak beste, Irungo ikastetxeekin koordinatzeko 

programaren bidez egiten da.  

 

Kontsultatutako eragileek baliabide horiei buruz egindako balorazioari dagokionez, 

batez ere ikastetxeetan jaso dira ekarpen gehien, jakina, horrelako kasuen 

kudeaketarekin lotura estua dutelako. Hala, gizarte zerbitzuekin dagoen koordinazioa 

positiboki baloratu bada ere, familia jakin batzuei arreta emateko baliabide nahikorik ez 

dagoela kritikatu da; izan ere, familia horientzat, familietan esku hartzeko udal 

programaren bidez eskainitako laguntzaren intentsitatea ez da nahikotzat jotzen. Era 

berean, aipatu da, haurtzaroko kasuen balorazio, jarraipen eta arretarako sistemetan 

eragile askok parte hatzen dutenez, askotan zaildu egiten dela kasu horien kudeaketa, 

haiei buruzko ebazpenak eta administrazio erabakiak luzatuz, eta, aldi berean, zaildu 

                                                           
20

 Euskadiko gizarte zerbitzu guztietan, haurren babesgabetasun egoerak balorazio tresna komun batean oinarrituta 
balioesten dira. Orain maiatzaren 9ko 152/2017 DEKRETUAK arautzen du tresna hori, Euskal Autonomia Erkidegoan 
haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal eta lurralde mailako gizarte zerbitzuetan arrisku eta 
babesgabetasun egoeren larritasuna balioesteko tresnaren eguneratzea onartzen duena (Balora). 
21

 Familietan Esku Hartzeko Udal Programak familiei laguntza sozioedukatiboa eta/edo psikosoziala emateko hainbat 
prestazio eskaintzen ditu. Programa familiaren etxean garatu ohi da (etxeko hezkuntza, familiako oinarrizko esku 
hartzea), eta intentsitate arina edo moderatua du, familia bakoitzerako bizpahiru orduko arreta profesionala astean. 
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egiten dute horrelako kasuei heltzeko eta orientatzeko behar den talde profesionalen 

arteko komunikazioa.  

 

Nolanahi ere, uste dugu, diagnostiko honetan parte hartu duten ikastetxeen kopurua ez 

dela nahikoa jakiteko zer hobetu litekeen kasu mota horien kudeaketan, eta, ziur asko, 

jasotako esperientziak lerratuak egon daitezke edo baliteke Irungo ikastetxe gehienetan 

gertatzen denaren adierazgarri ez izatea. Izan ere, erreferentzia zifra bat izateko soilik, 

gaur egun udal gizarte zerbitzuak 34 ikastetxerekin koordinatzen dira udalerri osoan.  

 

Haurren arrisku edo babesgabetasun egoeretatik harago, Irungo adingabeei gehien 

eragiten dien beste kasuistiketako bat dira gizarte bazterketako arrisku egoerak, bai 

eta haien familiek bizi dituzten pobrezia eta/edo bizitegi bazterketa egoerak ere. Hala 

ere, esku hartze mota horiek, oro har, egituraketa txikiagoa dutenez, eta gizarte 

eremutik historikoki arreta txikiagoa eskaini zaionez horrelako egoerek haurrengan eta 

nerabeengan duten eraginari, ez dago datu askorik gizarte arazo mota horrek Irunen 

gaur egun eragiten dien adingabeen kopurua behar bezala deskribatzeko eta 

dimentsionatzeko.  

 

Alde horretatik, salbuespen garrantzitsua da Ingurune Irekian Gizarte eta Hezkuntza 

arloan Esku hartzeko Programa. Programa hori prebentzioaren eremuan dago, baina 

honako helburu hau du: "Gizartean baztertuak izateko arriskuan dauden haurrak eta 

nerabeak herritar guztiei zuzendutako zerbitzu sistemetan, dauden baliabideetan eta 

inguruan dituzten familia, komunitate eta berdinen multzoaren testuinguruetan eta 

sistemetan integratzen laguntzea" (ikus 8. taula). 

 

Programa horren 2019ko Jarduera Txostenean jasotako datuak aztertzen badira, ikusten 

da Irunen bizi diren 10 eta 18 urte bitarteko biztanleen % 7,5era iristen dela. Gainera, 

biztanleriaren % 1,3 eta programan parte hartzen dutenen % 14,7 Banakako Hezkuntza 

Proiektuetan ere sartuta daude. Gizarte eta hezkuntza laguntza handiagoa behar duten 

eta egoera ahulenean dauden adingabeekin gauzatzen dira proiektu horiek. 

 

8. taula. Prebentzio Komunitarioko Zuzendaritzaren Ingurune Irekiko Gizarte eta 
Hezkuntza Programan parte hartu duten adingabeen kopurua eta oinarrizko 
ezaugarriak. 2019. 

 

 Adingabeen 
kopurua 

(<18 urte) 

% 10-18 urte 
arteko 

biztanleen 
guztizkoarekiko 

% programan 
parte hartzen 

duten 
adingabeen 

guztizkoarekiko 

% Banakako 
Hezkuntza 
Proiektu 

batean parte 
hartzen duten 

adingabeen 
guztizkoarekiko 

ESKU HARTZE MOTA      

 Banakako esku hartzea, banakako Hezkuntza 
Proiektu (BHP) batean oinarritua. 

74 1,3 14,7 -- 
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 Taldekako esku hartzea (27 talde), taldekako edo 
komunitateko hezkuntza proiektu batean 
oinarritua. 

429 7,5 85,3 -- 

BANAKAKO HEZKUNTZA PROIEKTUETAN (BHP) PARTE 
HARTZEN DUTEN ADINGABEEN PROFILA 

 
 

 
 

 Gizarte prestazioak jasotzen dituzten 
familietakoak. 

27 0,5 5,4 36,5 

 Balorazio prozesuan, arrisku egoeran edo haur 
edo nerabeen babesgabezia egoeran dauden 
adingabeak.  

33 0,6 6,6 44,6 

 Adingabeen epaitegian txostena eta neurriak 
ezarrita dituzten adingabeak.  

4 0,1 0,8 5,4 

 Gutxiengo etnikoetako eta/edo atzerriko 
adingabeak. 

44 0,8 8,7 59,5 

Iturria: Ingurune Irekiko Gizarte eta Hezkuntza Programaren jarduera Txostena. 2019. urtea. Irungo Udala. 

 

Azkenik, pobrezia eta bizitegi bazterketa egoerei dagokienez, esan behar da ez dagoela 
daturik jakiteko Irunen zenbat adingabek jasaten dituzten gaur egun horrelako egoerak. 
Hala ere, helduentzat eskuragarri dauden datuetatik abiatuta, saia gaitezke inpaktu hori 
dimentsionatzen. Hala, Gizarte Ongizate Sailaren Txostenaren arabera, 2019an, udaleko 
gizarte zerbitzuek Gizarte Larrialdietarako 1.398 laguntza (GLL) eman zituzten22, eta 
guztira 678 familiari eman zitzaizkien laguntza horiek Irunen. Izan ere, familia bakoitzak 
mota horretako laguntza bat baino gehiago jaso dezake urte berean zehar, hainbat 
kontzeptutan oinarrituta. Bestalde, Udalak guztira 195 Udal Laguntza Ekonomiko Berezi 
eman zizkien beste horrenbeste etxeri, eta Diru sarrerak Bermatzeko Errenta jaso zuten 
helduen ehunekoa biztanleriaren % 2,03koa izan zen iaz, hau da, 1.277 lagun inguru23.  

Hain zuzen ere, Diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonen artean bai 
zenbatu ditzakegu, neurri batean behintzat, pobrezia egoerak eta prekarietate 
ekonomikoak eragindako adingabe kopurua. Izan ere, Lanbidek hilero egiten dituen 
estatistiketan, EAEko udalerrietan laguntza ekonomiko hori jasotzen duten pertsonen 
profila eta kopurua ezagutarazteko, familia hartzaileen guraso bakarreko pertsonen 
aldagaia sartzen da. Halatan, jakin daiteke 2020ko urtarrilean guraso bakarreko 249 
etxek jasotzen zutela laguntza hori Irunen, bai diru sarrera iturri nagusi gisa, bai osagarri 
gisa. Horrek esan nahi du Irunen laguntza ekonomiko hori jasotzen duten familien % 
19,4k eta, gutxienez, pobrezian edo prekarietate ekonomikoan bizi diren Irungo 
adingabeen % 2,25ek jasotzen dutela.  

Azkenik, esan behar da bizitegi bazterketa egoerek gero eta kezka handiagoa sortzen 
dutela udaleko gizarte langileen artean; izan ere, azken urteotan gora egiten ari da 
etxebizitzaren merkatuan sartzeko eta etxebizitza arrunt batean jarraitzeko zailtasunak 
dituzten familien kopurua, eta horrek pilaketa eta bizitegi prekarietate egoerak sortzen 
ditu udalerriko zenbait biztanleria geruzatan. Horri dagokionez, esan behar da Irungo 
Udalak, 2013az geroztik baduela etxebizitza galtzeko edo etxetik botatzeko 

                                                           
22

 Iturria: Behagi. Gipuzkoako Gizarte Behatokia. 
23

 Iturria: Behagi. Gipuzkoako Gizarte Behatokia. 

http://www.irun.org/prevencionadicciones/down/ambito-comunitario/medio-abierto/PEMA-Memoria-anual-2019.pdf?v04
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egoeretarako arreta zerbitzu espezifikoa, eta zerbitzu horretatik 82 familiari eman 
zitzaiela arreta iaz. Hala ere, dezente handiagoa da Irunen ohiko etxebizitzatik 
etorritako gastuei aurre egiteko laguntza ekonomikoren bat lortu duten familien 
kopurua, 387 familia izan baitira, hau da, diru sarrerarik eza arintzeko udalaren babes 
ekonomikoren bat jaso duten familia guztien erdia baino gehiago (% 57,1). 

Horri dagokionez, udaleko gizarte zerbitzuek argi adierazi dute etxebizitza publikoaren 
politika erabakigarriagoa eskatu diotela Udalari, bai eta pertsonen egoera ekonomikoa 
eta soziala kontuan hartu behar dela ere babes ofizialeko etxebizitzak eskuratzeari 
lehentasuna ematerakoan. Hala ere, gaur egun udal alokairuko etxebizitza bat 
eskuratzeko eskatzen direnak baino baldintza lasaiagoak beharko lituzkete familia 
horietako batzuek, eta, beraz, kontsultatutako pertsona batzuek uste dute formula 
egokiena izango litzatekeela udal gizarte zerbitzuei etxebizitza kopuru bat lagatzea, 
profesionalek familiak haietan bizitzen jar ditzaten aldi baterako. Horri dagokionez, 
adierazi da Udalak dituen gizarte larrialdietarako etxebizitzen gehieneko erabilera aldia 
(6 hilabete) laburregia dela familia unitatearen egoera denbora horretan birbideratu 
ahal izateko, eta, beraz, aldi baterako konponbidea baino ez dela, eta ez du laguntzen 
familia horien egiturazko arazoari erantzuteko.  

Azalpen horren ondoren, egia bada ere horri buruzko informazio nahikoa badagoela, 
agerikoa da, halaber, mugak daudela gizarte bazterketa, pobrezia eta bizitegi bazterketa 
egoerek Irungo haurrengan eta nerabeengan duten irismena ezagutzeko. Horrenbestez, 
udalerriko hurrengo haur eta nerabeen planak planteatu beharko lukeen erronketako 
bat da adierazle eta eragiketa estatistiko batzuk garatzea, egoera horiek Irunen bizi 
diren adingabeengan duten eragina hobeto kuantifikatzeko, bai eta arintzeko 
proposamenak egiteko ere.  

Azkenik, aurreko kapituluetan egin den bezala, diagnostiko hau egiteko galdetutako 
pertsonek diagnostikoaren ardatz honi dagokionez identifikatu dituzten zailtasun, 
aukera eta erronka nagusiak jaso dira ondoren:  

 

ZAILTASUNAK / AHULEZIAK                                                                                                                                      

 Udal teknikariak: 

 

 Familien egoera ekonomikoak direla eta, estres egoeran jaiotzen diren haurren 

kopurua handitzen ari izatea.  

 Pobrezia eta gizarte bazterkeria larrian dauden familietan bizi diren adingabeei 

arreta bereziagoa falta zaie. Haurren babesgabetasunaren edo indarkeria 

matxistaren esparruan, haurtzaroan eta nerabezaroan espezializatutako arreta 

psikologiko eta hezitzaileko taldeek esku hartzen dute, baina hori ez da beti 

gertatzen adingabeak dituzten familiei gizarte bazterketa egoeran dauden 

pertsonei laguntzeko baliabideetan eta bitartekoetan arreta ematen zaienean.    

 Gizarte jantokietan ezin dira adingabeak sartu, baina zer gertatzen da haiekin 

eskolatuta ez daudenean eta familiak baliabiderik ez duenean? 
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 Alokairu sozialeko etxebizitzak falta dira. Erosteko etxebizitzak badaude, baina oso 

gutxi alokairuan hartzeko, eta egoera ekonomiko larrian dauden familiak ezin dira 

alokairuaren merkatuan sartu edo oso egoera kaskarrean sartzen dira.   

 Ezagutza, sentsibilizazio eta gaikuntza espezializaturik eza haurtxokoetako 

langileen, aisialdiko begiraleen eta hezitzaileak dituzten zerbitzu pribatuen artean 

haurrekiko sexu abusuak eta tratu txarrak detektatzeko eta bideratzeko 

protokoloaren izateari eta funtzionamenduari buruz. 

 Irungo haurrek eta nerabeek ez dute kanal hurbilik eta irisgarririk biktima diren 

egoeren berri eman ahal izateko. Gaur egun, Eusko Jaurlaritzak badu zenbaki bat 

nerabeei aholku emateko (Zeuk Esan), baina urrunegia dela uste da.  

   

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Udalerriak dituen egungo hezkuntza zerbitzuen (Haurtxokoak) kuotak handiegiak 

dira, eta badira gizarte bazterketa arriskuan edo egoeran dauden zenbait haur 

arreta baliabideetatik kanpo geratzen direnak.   

 Egoera ahulean edo gizartean bazterturik dauden haurren eta nerabeen kasuan, 

gainerako adingabeetan baino larriagoa edo nabarmenagoa da Internet, telefono 

mugikorrak eta gainerako gailu elektronikoak erabiltzeko kontua. Klase alborapen 

bat egongo litzateke gailu horien denboran eta erabilera motan.  

 Auzo sareak eta auzoetako laguntza edo konfiantza sareak ahulduta daudenez, haur 

etorri berriak edo familian sare handirik ez dutenak erraz erortzen dira isolamendu 

egoeran.  

 Elkartasun jarrerak eta boluntario izateko prestasuna gutxitzea helduen gizartean. 

Horrek zaildu egiten du komunitatean eta haurrak dauden tokietan pertsona 

helduak egotea, lagun egiteko eta hiriko gizarte sarean txertatzeko.  

 Gizarte egoera ahulean dagoen familia batekin seme-alabekiko harremanaren 

alderdi hezitzaileak eta emozionalak lantzeko zailtasuna, premia ekonomikoa 

dagoenean edo oinarrizko premiak berehala betetzen ez direnean.  

 Etxebizitzaren arazoa eta harekin lotutako guztia: mantentze gastuak, horniduren 

kostua, etab. Etxebizitza asko garestitu da, eta gaur egun familia batzuentzat oso 

zaila da Irunen etxebizitza bat lortzea eta mantentzea. Horren ondorioz, 

etxegabetzeak eta infraetxe egoerak gertatzen dira hirian bizi diren kolektibo eta 

familia mota jakin batzuetan.  

 Eskolaren kasuan, erakundearen eta bere dinamiken malgutasunik ezak zail egiten 

du haur eta nerabe asko egokitzea edo, gutxienez, eskola “errendimendu” (eta 

bestelako) handieneko baldintzak lortzea.  

 Zenbait ikastetxek, nahiz eta gero eta gutxiago diren, guraso funtzioa behar bezala 

betetzen ez duten egoerak jakinarazteko duten mesfidantza. Gurasoekin arazoak 

eta liskarrak saihestu nahi dira, gizarte zerbitzuek kasu jakin batean esku hartzea 

seme-alabak galtzeko arrisku gisa hartzen baitute oraindik ere, bai eta estigma 

sozial handiarekin ere. 

 Kaleko hezkuntza programa gizarte zerbitzuen berezko zerbitzu gisa ikusten da 
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oraindik ere, eta ez prebentzio unibertsaleko programa gisa, eta horrek urrundu 
egiten du Irungo Udalean haurrekin eta nerabeekin lan egiteko dauden koordinazio 
espazioetatik edo erreferentziako espazioetatik.  

 

 Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 

 Familien barruko egoera zailen ondoriozko arazoak. Banantzeak eta beste… haurren 

jarraipena eta familiekiko komunikazioa zailtzen ditu horrek. 

 Begiraleen eta boluntarioen inplikazioa aldatu egin da, eta horrek zaildu egiten du 

haurrei jarraipen sakona egitea. 

 

 Hezkuntza komunitatea:   

 

 Gizarte zerbitzuei babesgabetasun egoeraren bat jakinarazten zaienean, askotan 

denboran luzatu egiten dira balorazio eta bideratze prozesuak. Gainera, jartzen den 

baliabidea udaleko esku hartze familiarra bada, ematen den laguntza ez da beti 

nahikoa izaten familien egoerari eusteko eta bideratzeko (astean 2-3 ordu) eta, 

batzuetan, haurraren egoera okertu egiten da prozesu horretan.   

 Sentsazioa da administrazioen arteko linbo horretan (udal edo foru erantzukizuna) 

eta prozedura burokratikoetan denbora luzea igarotzen dutela askotan haurren 

babesgabetasun kasuek. Eragile eta enpresa askok esku hartzen dute prozesu 

horretan, eta horrek zailtasunak sortzen ditu kasuak koordinatzeko eta jarraipena 

egiteko.  

 Arrakala digitalari, klase partikularretarako edo eskolaz kanpoko jardueretarako 

sarbideari edo haurrek beren etxean babesa eta laguntza lortzeko duten gaitasunari 

buruzko aldeak, gurasoen egoera sozioekonomikoaren eta lanbidearen arabera.   

 Kasu batzuetan, etniari edo adingabeen familien jatorri kulturalari lotutako balioek 

eta portaerek eragina dute haien eskola errendimenduan. Esate baterako, hori 

gertatzen da eskola absentismoaren kasuetan.  

 

AUKERAK / INDARGUNEAK                                                                                                                        

 Udal teknikariak: 

 

 Gizarte Ongizate Arloak badu esperientzia beste talde batzuk koordinatzen, 

sentsibilizatzen eta prestatzen, haurren aurkako sexu abusuak eta tratu txarrak 

detektatzeko eta bideratzeko protokoloaren funtzionamenduari eta ezaugarriei 

buruz. Esate baterako, hori jada lantzen da ikastetxeekin, osasun zentroekin eta, 

neurri txikiagoan, Gaztelekuarekin eta ingurune irekiko hezkuntza zerbitzuarekin.  
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  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Asko handitu da ikastetxeen bidez jakinarazten diren arrisku edo babesgabetasun 
kasuen kopurua (askoz ere gehiago bigarren hezkuntzan, baina gero eta gehiago 
lehen hezkuntzan ere). Hori, neurri handi batean, urtero (duela 3 edo 4 urtetik 
hona) ikastetxeetako orientatzaileekin eta zuzendariekin bilerak antolatzen dituen 
gizarte zerbitzuetako haurren taldeak egindako lanaren ondorio da, haiek 
trebatzeko eta haurren arrisku edo babesgabetasun adierazleen arloan 
sentsibilizatzeko. Topaketa horiek oso harrera ona izan dute hezkuntza 
komunitatean, eta ikastetxe batzuek "nahikoa badakitela" uste badute ere, ona da 
bileren maiztasun horri eustea, langileak aldatzen direnerako edo etxean arrisku 
edo babesgabetasun egoeran dauden adingabeen arazoaren inguruan oraindik ere 
laguntza gehiago behar duten zuzendaritzetarako.   

 Jakinarazpenak asko handitu dira, halaber, pediatriako kontsultetatik eta Irun 

inguruko Haurren Psikiatriako taldetik. Haiekin 

koordinazio/sentsibilizazio/prestakuntzako bilera bakarra egin zen, baina oso 

eraginkorra izan da.  

 Gizarte zerbitzuek haurren kasuei erantzuteko ikastetxeekin egiten duten 

koordinazio sistema hobetzeari esker, gaur egun hobeto koordina daitezke esku 

hartzeak, eta kasua modu antzekoagoan bidera daiteke ikastetxetik eta gizarte 

zerbitzuetatik (horrek adingabearen ongizatean eragiten du).  

 Gizarte zerbitzuei lotutako estigma txikitzea eta, gero eta gehiago, ulertzea 

laguntzeko eta akonpainatzeko tresna izan daitezkeela, eta ez diziplina jartzeko 

gunea edo "zure haurrak kenduko dizkizuten" prozesua. 

 Irungo Udalean etxegabetzeak prebenitzeko programa dago, 2013tik martxan 

dagoena. Oso ondo baloratutako programa da, baina bere muga nagusia da 

langilerik ez egotea; izan ere, pertsona bakarra dago kontratatua eta lanaldi erdian.   

 

  Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak: 

 

 Irakasle batzuek begiraleengana jotzen dute haurren jarraipena egiteko. Batez ere, 

haurraren ingurunea eta familia ezagutzen dituztelako, baina modu ez antolatuan, 

batez ere La Sallek edo Txingudik…  

 Afektibitate urritasunak dituzten haurrak ikusten direnean, tartean sartzen saiatzen 

dira. 

 

  Hezkuntza komunitatea:   

 

 Bidelagun programa dago 5 eta 6 urteko ikasleentzat. Maila sozioekonomiko txikiko 

pertsonei zuzendutako eskola laguntza eta errefortzuko programa da. Programa 

honetan eskolako edukietan indartzeko eskolak ematen dira jantokiko ordutegian. 

Beharrezkoa da ikastetxeak proiektua aurkeztea eta Hezkuntzak onartzea. Ikasleei 

ematen zaien zerbitzua da eskola laguntzako ordu bat, begirale batek ematen 
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duena jantokiko ordutegian eta astean 3-4 aldiz. Adingabearen tutoreak 

gomendatzen dio familiari adingabea programa horretara bideratzea.  

 

ERRONKAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Udal teknikariak: 

 

 Haurrei eta nerabeei ere informazioa eta sentsibilizazioa ematea, senti ditzaketen 

kalteberatasun eta indarkeria egoerekin lotutako arazoei buruz, eta laguntza 

eskatzeko dituzten baliabideen berri ematea.   

 Haurrekin esparru horretan egiten ditugun ekintzek jarraipena izatea; izan ere, 

belaunaldiak aldatzen ari dira, eta jakintza edo ezagutza hori galdu egiten da, eta 

berriz ere transmititu egin behar da adin eta une jakin horretan.  

  

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Hiriko haurrei eta gazteei zuzendutako auzo sareak eta hurbileko zerbitzuak sor 

daitezen sustatzea, gizarte bazterketa egoeran dauden adingabeak babesteko 

faktore edo baliabide gisa. 

 Gaur egun, haurtzaroan gora egiten ari diren profilak honako hauek dira: 

 

1) Nerabezaroan portaera disruptiboak dituzten klase ertain-altuko familietako 
adingabeak, gurasoek ez dutelako behar adinako hezkuntza gaitasunik izan. Eztanda 
egiten dute 12-13 urterekin. 

2) Gurasoen artean adostasunik gabeko banantze baten erdian dauden adingabeak.  

3) Berrelkartutako adingabeak; haien arazoak ez dira beti iritsi bezain laster hasten, 
nerabezaroan baizik. Batzuetan, haurra eskolara ondo joan da lehen hezkuntzan, 
eta gero nerabezaroan hasten dira arazoak. Beste batzuetan, nerabezaro betean 
iristen da Irunera, eta egoera arazotsua izaten da hasiera-hasieratik (kasu horietan, 
amarengandik edo gurasoengandik bananduta egon dira urteetan migrazio 
prozesuaren ondorioz, eta gurasoen eta seme-alaben arteko lotura hautsita edo 
oso kaltetuta egoten da). Gainera, familia horiek lan asko egiten dute, eta, gero, 
batzuetan, denbora gutxi izaten dute adingabeak ikuskatzeko edo esku hartze 
prozesu batean aritzeko, familiaren funtzionamendua edo seme-alabekiko lotura 
hobetu ahal izateko. 
 

  Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 

 Ludotekarekin eta Kale Hezitzaileekin lehen zegoen harremana berreskuratzea, 

kalitatezko jarraipena egiteko eta haurren ongizatea bermatzeko.  
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DIAGNOSTIKOTIK ABIATUTA AGERIAN GERATU DIREN ELEMENTU ETA KONTSIDERAZIO      
BATZUK                                                                                                                                                           

 Irunen bizi diren 18 urtetik beherako biztanleen % 3-5 inguru udaleko gizarte 

zerbitzuen erabiltzaileak dira, batez ere eskola absentismoarekin eta/edo familia 

indarkeriarekin lotutako arazoen ondorioz. Joan den urtean 324 eskola absentismo 

kasu jakinarazi ziren eta 259 familia artatu ziren arrisku adierazleak edo adingabeen 

babesgabetasun egoerak zeudelako.  

 Haurren arrisku edo babesgabetasun kasuak detektatzeari eta eskola absentismoa 

jakinarazteari dagokienez, badirudi koordinazioa oso ona dela ikastetxeekin. Azken 

urtean, ikastetxeek jakinarazi dituzte haurren eta nerabeen babesgabetasun 

adierazleak izan dituzten hamar kasutatik lau (% 40,4, 105 kasu), eta haiek eman 

dute absentismo kasu guztien berri.  

 Hala ere, beharrezkoa da hobetzea beste udal zerbitzu batzuekiko koordinazioa eta 

zerbitzu horien gaitasuna, haurren babesgabetasun arriskua hautemateko eta kasu 

horien jarraipena egiteko, hala nola osasun zerbitzuak, 0-3 urte bitarteko hezkuntza 

zerbitzuak edo udaletako aisialdiko eta denbora libreko zerbitzuak (Haurtxokoak eta 

Gaztelekua). Halaber, garrantzitsutzat jotzen da haurrekin eta nerabeekin lan egiten 

duten kirol, kultura eta gazte elkarteak sentsibilizatzea haur zaurgarriekin lotutako 

arazoei buruz eta antzematen diren kasuak hautematearen eta jakinaraztearen 

garrantziari buruz.  

 Badira goraka doazen zenbait familia arazo eta ez dago haiei gizarte arreta 

espezifikoa emateko bitartekorik, honako hauek, esate baterako: banantze 

gatazkatsuak, seme-alaben eta gurasoen arteko indarkeria kasuak eta familia 

barruko gatazka egoerak, familia berrelkartzeko prozesuen ondorio direnak. Horri 

dagokionez, gaur egun dauden familientzako prebentziorako gizarte baliabideak 

zabaltzeko beharra aipatu da, horrelako kasuei arreta eman ahal izateko.  

 Era berean, gero eta nabarmenagoa da familia gatazka eta bizikidetza kasuen 

kulturarteko dimentsioari berariaz heltzeko estrategia lantzeko beharra; izan ere, 

kultura ereduekin lotutako balioek eta familia dinamikek zehazten dute, askotan, 

gatazkei aurre egiteko modua, bai eta haiek lantzeko gakoak eta logikak ere. Egia da 

gero eta kulturarteko errealitate nabarmenagoa dagoela Irungo familien artean, eta 

administrazioa eta erakunde publikoak (eskola, osasuna, polizia) ez daude horri 

erantzuteko prestatuta.   

 Gizarte bazterketa, pobrezia eta bizitegi bazterketa arrisku egoerei dagokienez, gaur 

egun daturik eta adierazlerik ez dagoenez, ezin da zehaztu arazo horiek zer-nolako 

eragina duten Irunen bizi diren adingabeen artean. Hala ere, diagnostiko honetan 

parte hartu duten pertsona askok uste dute arazo horiek areagotzen ari direla 

udalerriko biztanleen artean eta, beraz, eragindako adingabeen kopurua ere 

esanguratsua izan daitekeela. Sakondu egin behar da gizarte egoera horien 
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ezagutzan eta detekzioan, eta Irunen bizi diren adingabeen ongizateari eta aukerei 

nola eragiten dieten identifikatu, Irungo haurren eta nerabeen artean ekitate 

handiagoa lortzera bideratutako estrategia zabaldu ahal izateko ondoren. 

 

 Azkenik, beharrezkoa da haurren ikuspegia sartzea Gizarte Zerbitzuen Udal Sareak 

eskaintzen dituen esku hartze, programa, zerbitzu eta prestazio ekonomiko 

guztietan. Ikuspegi hori bi mailatan garatu beharko litzateke: alde batetik, zerbitzu, 

programa edo prestazio ekonomikoen diseinuan haurren behar eta eskubide 

espezifikoak kontuan hartu diren aztertu behar da, eta, bigarrenik, egungo 

informazio sistema hobetu behar da, gehiago edo zehatzago jaso ditzan kopurua ez 

ezik, gizarte zerbitzuek urtero artatzen dituzten adingabeen ezaugarriak ere, bai eta 

haiek egiten duten jasotako arretaren ebaluazioa ere.   
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5.4.  IRUNGO HAURRAK ETA NERABEAK ETA HORIEK HIRI 
INGURUNEAREKIN DUTEN HARREMANA  

 

Atal honetan mugikortasunarekin, hiri eremuan sumatzen duten segurtasunarekin eta 
Irungo haurrek eta nerabeek erabili ohi dituzten lekuekin zerikusia duten alderdi guztiak 
jaso dira. Hauxe da, gainera, haurren eta nerabeen ekarpenik garrantzitsuena izan duen 
ardatzetako bat; izan ere, hirian duten eguneroko esperientzia zehatzaren bidez, erraza 
da identifikatzea zer gustatzen zaien, zer ez eta zer aldatu nahiko luketen hirian. Izan 
ere, Irungo haurrek eta nerabeek hiriko hiri eremuan gehien eta gutxien gustatzen 
zaizkienen artean aipatu dituzten toki batzuk eta hiriaren ezaugarrietako batzuk jaso 
dira ondoko taulan (ikus 9. taula).  

9. taula. Diagnostikoan zehar udalerriko haurrek eta nerabeek aipatu dituzten Irungo hiri 
eremuko zenbait leku eta ezaugarri. 2019-20201 

Lekuak eta 
ezaugarriak  

HAURRAK (< 12 URTE) NERABEAK (> 12 URTE) 

 
Irunen 
gehien 
gustatzen 
zaiena 

 Kiroldegiak. 

 Futbol zelaiak. 

 Parkeak.  

 Natura. 

 Irungo plazak. 

  “Partxisen” parkea. 

 San Juan plaza. 

 Sarjia parkea. 

 Irungo Colon ibilbidea. 

 Santiago kalea. 

 Erdialdeko giroa. 

 Skate Park-ak. 

 Anakako bidezidorra, han egoten baikara. 

 Ficobako plaza. 

 Pinudi. 

 “Chic” taberna. 

 Saroia dantzalekua. 

 Kuadrillen lokalak.  

 “Marrubi” gozoki denda. 

 Agirre txurro denda. 

Irunen 
gutxien 
gustatze
n zaiena 

 Kutsadura egotea eta 
jendeak zaborra ibaira 
eta lurrera botatzea.  

 Zuhaitz gutxi egotea. 

 Kalean zakur kaka asko 
egotea. 

 Fabrika asko egotea, 
asko kutsatzen dutelako. 

 Fabrika eta autobide asko egotea. 

 Kaleak zikin egotea eta espaloietan zakur kaka asko egotea.  

 Berdegune gutxi izatea. 

 Euria egiten duenean, oso leku gutxi daude egoteko. 

 Auzo batzuetan (San Migel, Larrendi) segurtasun falta.  

 Beti obratan egotea. 

 Gurpil-aulkietan ibiltzen diren pertsonentzako leku irisgarriak falta 
dira hiriko leku askotan.  

 Paperontzi gutxi dago. 

 Komun publikoak zikin daude. 

 Pinudi parkea oso zahartua dago. 

 Irungo zenbait lekutan etxe eta leku asko daude abandonatuta, eta 
horrek itsustu egiten du hiria.  

 

Taularen edukia aztertuta, lehenik eta behin nabarmendu behar da alde handia dagoela 
haurrek aipatutako leku eta/edo ezaugarri urrien eta nerabeek aipatzen dituzten leku 
eta/edo ezaugarri ugarien artean. Izan ere, alde handia dago Irungo adingabeek egiten 
duten hiriaren erabilera eta gozamen motari dagokionez, adinaren arabera. 11 edo 12 



Irungo Udalerriko haurren eta nerabeen egoerari buruzko txostena 
 

51   

urtera arte, adingabeak gutxiago mugitzen dira hirian, edo, kasu askotan, gurasoekin 
batera mugitzen dira. Adin horretatik aurrera, autonomia handiagoa izaten hasten dira 
hirian bakarrik ibiltzeko, eta, alde horretatik, esperientzia osoagoa eta, batez ere, 
zuzenagoa lortzen dute beren hiriaren ezaugarriei, hirian ibiltzeari eta leku desberdinen 
erabilerari dagokienez. 

Hala ere, bi adin taldeen artean aldeak dauden arren, hiri eremuaren inguruan dituzten 
kezkak bat datoz oro har, eta lau gai handiren inguruan bil daitezke: 

1) Poluzioa eta zikinkeria Irungo kaleetan eta, oro har, hirian. 
2) Mugikortasuna hirigunean. 
3) Hirian zehar mugitzen direnean sentitzen duten segurtasuna. 
4) Hiriak dituen jolasguneen edo “egoteko” guneen ezaugarriak eta kopurua.  
Agenda XXIen (gaur egun 2030) gai nagusietakoa da kutsaduraren eta ingurumen 
iraunkortasunaren gaia, eta espazio horretan landu da; beraz, ez da sakon aztertu 
diagnostiko honetan, eta, horrenbestez, ezin da eremu horretako datuekin osatu, nahiz 
eta gaiaren inguruan etengabe agertu duten kezka. Izan ere, ingurumen politika 
handietatik haratago, hiria mantentzeari eta garbitzeari buruzko gai zehatzak aipatu 
dituzte haurrek eta nerabeek, eta adierazi dute, beren ustez, areagotu egin behar direla 
kaleak garbitzeko eta birziklatzeko udal politika berritzaileagoak bultzatzeko eta, aldi 
berean, birziklatzen duten pertsonak “saritzeko” baliabideak. 

Hiriguneko mugikortasunari dagokionez, gai hori nerabeek soilik aipatu dute ia; izan 
ere, 12 urtetik beherakoek ez dute garraio publikoa hain modu orokor eta ohikoan 
erabiltzen, eta badirudi bizikletaz egiten diren joan-etorriak ere ez direla hainbeste 
populazio talde horretan. Izan ere, Udaltzaingoaren iritziz Irungo haurren eta nerabeen 
autonomia nahiko txikia da hirian egiten dituzten joan-etorrietan, hiriaren ezaugarriak 
eta tamaina kontuan hartuta, eta hori nabarmen hobetu daiteke gaur egun dagoena 
baino asmo handiagoko eskola mugikortasuneko plan jasangarri baten bidez, bai eta 
Irungo hiri mugikortasun jasangarrirako planean (HMJP) aurreikusitako oinezkoentzako 
eremuak sustatuz ere. Izan ere, gaur egun, Irungo lau ikastetxek baino ez dute parte 
hartzen Bide seguruak proiektuan (ikus 10. taula).  

Nerabeek egindako eskaerei dagokienez, batez ere, hiriko auzo eta eremu jakin batzuen 
arteko lotura hobetzea dute helburu, autobus sarearen bidez, eta haien kostuak 
murriztea, bai eta bidegorrietan zehar egindako ibilbideen jarraitutasuna bermatzea ere, 
batez ere hiriaren erdialdean.  

Azpiegitura batzuk hobetzeko beharra ere aipatu da, hala nola, autobus geltokiak, 
guztiak estalita egon daitezen, eta bereziki jendez gainezka egoten direnek autobusaren 
zain egoteko markesina gehiago izan ditzaten.  

10. taula. Irunen dauden, eta udalerrian bizi diren haurrek eta nerabeek erabil 
ditzaketen, mugikortasun eta hiri garraio sistemei buruzko datuak. 2019. 
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GARRAIO MOTA 
Geltoki/ linea / 

km kop.  Lineak edo geltokiak 

Hiri autobusak    

 Hiri autobusak: 4 linea 

L1 Zaisa Ospitalea  
L2 San Juan - Katea - Txingudi 
L3 San Juan - Artia  
L4 San Juan - Antzaran - Olaberria 

 Hiriko gaueko 
autobusak

1
:  

2 linea 
G1 Gautxori: Behobia.  
G2 Gautxori: Katea. 

HIRI ARTEKO AUTOBUSAK    

 Hiri arteko autobusak
2
: 8 linea 

E22 Hondarribia-Irun (Puiana)-Txingudi Merkatalgunea   
E23 Hondarribia-Irun (Puiana)-Donostia   
E24 Irun - Donostia  
E25 Hondarribia-Irun  
E26 Irun-Donostia  
E27 Hondarribia-Irun-Donostia  
E28 Hondarribia - Donostia Hegobus, Hendaia- Irun (31-33) 

 Hiri arteko gaueko 
autobusak

3
: 

2 linea 
E78 Hondarribia-Irun  
E77 Hondarribia-Donostia  

TRANBIAK ETA TRENBIDEAK   

 Euskal Trenbide Sarea / 
Red Ferroviaria vasca 

4 geltoki Katea, Belaskoenea, Irun, Irun Ficoba 

 Donostiako aldirietako gunea 
(Renfe) 

2 geltoki Katea, Irun 

BIZIKLETA BIDEAK 
(BIDEGORRIAK) 

 
 

 Bidegorriak (autorik 
gabe) 

18 KM -- 

 Hiriko errepideetan 
seinaleztatutako 
bizikleta bideak. 

4 KM -- 

ESKOLA BIDE SEGURUAK   

 Proiektu aktiboak ikastetxeekin 
koordinatuta, eskola bide seguruak 
ezartzeko. 5,6 KM 

Eguzkitza: 2,600 km 
Elatzeta: 1,700 km 
Dunboa: 1,300 km 
La Salle ikastetxean ezartzen ari dira. 

TAXIBUSA   

 Taxibus zerbitzuak estaltzen ditu 
gainerako lineek estaltzen ez dituzten 
ibilbide batzuk.  2 linea 

- Meaka/Ibarla. Zerbitzua astelehenetik 
igandera. 

- Katea/Ospitalea. Zerbitzua astelehenetik 
ostiralera. 

LANDA ZERBITZUA/ESKAERAREN 
ARABERAKO GARRAIOA 

  

 Adineko pertsonei eta ezgaitasunak 
dituztenei eta haien zaintzaileei hiriaren 
erdigunera joan-etorriak egiten 
laguntzea du helburu.  

-- 

Zerbitzuaren eskuragarritasunaren arabera, landa inguruneko 
haurrei eta gazteei zerbitzua eman ahal izango zaie eskolako 
autobus geralekuetara hurbiltzeko (eskola garraioaren 
zerbitzuarekin konektatu). 

(1) Hiriko gaueko garraio lineek eskaripeko geldialdi zerbitzua dute. Zerbitzu horri esker, erabiltzailea ibilbideko edozein tokitan jaitsi ahal izango 
du autobusetik, gauez egiten dituen joan-etorrietan segurtasun handiagoa izateko. Autobus horiek larunbatetan eta jai bezperetan ibiltzen 
dira.  

(2) Linea horietako batzuek aste barruan baino ez dute lan egiten, eta beste batzuek asteburuetan bakarrik. Horri buruzko informazio zehatza 
esteka honetan kontsulta daiteke: <http://www.irun.org/cod/noticias/ficha.aspx?tipo=banner&idioma=2&clave=5245> 

(3) Zerbitzu honen estaldura areagotu egiten da udako hilabeteetan.  

Iturria: Irungo Udaleko Mugikortasun Sailak emandako datuak. 2020. urtea. 

http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&from=buscador&clave=5467
http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&from=buscador&clave=5468
http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&from=buscador&clave=5469
http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=2&from=buscador&clave=7100
http://ekialdebus.net/es/e22-hondarribia-hospitalbidasoa-araso-txingudi/
http://ekialdebus.net/es/e23-hondarribia-irun-donostia/
http://ekialdebus.net/es/e24-irun-donostia/
http://ekialdebus.net/es/e25-hondarribia-irun-invierno/
http://ekialdebus.net/es/e26-irun-errenteria-pasaiantxo-donostia/
http://ekialdebus.net/es/e27-hondarribia-irun-errenteria-pasaiantxo-donostia/
http://ekialdebus.net/es/e28-hondarribia-irun-donostia/
http://www.irun.org/cod/entidades/entidad.asp?idioma=1&from=buscador&clave=6849
http://www.irun.org/cod/noticias/ficha.aspx?tipo=banner&idioma=2&clave=5245
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Adingabeek hirian mugitzen direnean nabaritzen duten segurtasunari dagokionez, kasu 
honetan ere nahiko desberdinak dira haurren eta nerabeen bizipenak. Hala, txikienek 
aipatu dute autoak eta beste ibilgailu motordunak abiadura handian ibiltzen direla 
jolasguneen inguruan, anbiguotasun handia dagoela semafororik ez duten zebra bideen 
inguruan -izan ere, gidariak ez dira beti gelditzen eta hori beren osasunerako arriskutzat 
jotzen dute- edo "jende arraroa" ibiltzen dela jolasten duten plaza eta leku batzuetan. 
Nerabeen kasuan, berriz, kezkak askoz ere lotuagoak daude mugikortasunarekin eta 
gaueko aisialdiarekin, bai eta urteko jai nabarmenetako segurtasunarekin ere (San 
Martzialak, Inauteriak, etab.). 

 

Azkenik, hiriak aire zabalean dituen jolasgune kopuruari dagokionez, alde horretatik 
Irungo haurrak eta nerabeak pozik daudela dirudi, beren hirian parke eta jolasgune ugari 
dituztela uste baitute. Hirigintza Sailak emandako datuen arabera (11. taulan jaso dira), 
Irunek 3,88 m2 ditu 18 urtetik beherako biztanle bakoitzeko, haurrek jolasteko guneen 
eta aire zabaleko kirolguneen artean, eta, hiriko parkeak ere kontuan hartuz gero, 
kopuru hori 11,6 m2 da biztanle adingabe bakoitzeko.  

Hala ere, espazio horien kopurua egokia izan arren, ez da gauza bera gertatzen dituzten 
ezaugarriekin. Hala, haurrek eta nerabeek bestelako ekipamenduak eskatu dituzte 
parkeetan, hala nola, tirolinak, parkourra egiteko eremuak edo saskibaloiko pista 
gehiago, besteak beste.  
 
Udal parke edo  espazio batzuk berritzeko edo berregokitzeko ere eskatu dute, adibidez, 
Pinudiko parkea edo asfaltatuta dauden futbol pista batzuk. Eskaera edo proposamen 
horiek xehetasunez kontsultatu ahal izango dira Irungo Haur eta Nerabeen Planaren 
dokumentuan; beraz, ez dira hemen osorik sartu, baina ulertu behar da haien eskaerak 
ez direla kuantitatiboak, kualitatiboak baizik. 

 

11. taula. Aire zabaleko jolasguneak eta parkeetarako hiri eremua Irungo udalerrian. 
2020. 

 
Eremu 

kopurua 
Okupatutako 
azalera (m

2
) 

M
2 

/ biztanleko < 
18 urte  

JOLASGUNEAK  42.886,64 3,88 

 Haurrentzako jolasguneak 56 28.559,3 -- 

 Haurrentzako jolasguneak, han eta hemen 
helduentzako entrenamendu elementuak 
dituztenak. 

2 2.103,04 -- 

 Kirolguneak 9 12.224,3 -- 

 PARKEAK  85.548 7,74 

 Mendibil parkea -- 11.894 -- 

 Sarjia parkea -- 7.076  -- 

 Pinudi parkea -- 8.944  -- 

 Soroxarta parkea -- 15.724 -- 

 San Martzial parkea -- 5.406 -- 

 Oñako Baroia parkea -- 6.597  -- 

 Behobiako parkea -- 17.317  -- 
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 Hiriko bestelako parkeak
1
 -- 12.590 -- 

GUZTIRA  128.434,64 11,62 

 (1)  Multzo honetan sartzen dira: Pio Baroja parkea; Faisaien uhartearen aurreko parkea; Gernikako Arbolaren 
parkea; Emilio Navas parkea; Arbesko Errotako parkea; Paduako San Antonio parkea; Arturo Campión parkea; 
Jose Manuel Estomba parkea; Puianako parkea; Lekuona Misiolaria parkea. 

Iturria: Hirigintza Sailak emandako eta Irungo Udaleko Parkeak eta Lorategiak web orritik hartutako 
datuak. 2020. urtea. 

 

Gainera, jolasteko guneetatik haratago, beste eskari bat ere egin dute nerabeek –eta, 

haurren artean esplizitua izan gabe, haiek ere nabaritu dezakete behar hori–, hau da, 

“egoteko” leku gehiago izatea eta, batez ere, hobeto egokituak egotea. Gai horri 

buruz egin diren diagnostikoetan Irungo nerabeek adierazi duten bezala, oso gutxi 

dira euren “egoteko moduetarako egokiak” diren guneak eta oso gutxi dira euria 

egiten duen egunetan egoteko leku estaliak. Hori dela eta, merkataritza zentroak eta 

kontsumo lekuak dira gustukoen dituzten tokiak eta alternatiba gisa gehien erabiltzen 

dituztenak.  

 

Bestalde, batzuek adierazi dute kasu horietan nahiago dutela ez atera edo etxera 

joan. Horrenbestez, garrantzitsua da hori kontuan hartzea eta pentsatzea – hirian 

beste Gazteleku bat sortzeaz gain-, zein alternatiba eskaini dakizkiekeen Irungo 

nerabeei euria egiten duen egunetan egon daitezen. Gai hori berriro aipatuko da 

hurrengo kapituluan, “egoteko” leku estalien eskaerak leku anbiguoan gelditzen 

baitira beti hiri plangintzan, espazio publikoaren eta udal ekipamenduen artean.  

 

Azkenik, kontsultatutako eragileek, hiri eremuaren eta hark Irungo haurrekin eta 
nerabeekin duen loturaren inguruan gaur egun identifikatu dituzten zailtasunak, 
aukerak eta erronkak aipatuko ditugu.   

 

ZAILTASUNAK / AHULEZIAK                                                                                                                                            

 Udal teknikariak: 

 

 Haurren eta nerabeen autonomia falta, Irunek duen tamaina kontuan hartuta. 

Bereziki, eskolara joateko orduan, baina baita beste joan-etorri batzuetan ere. 

Eskola bideen gaia lantzen ari dira, baina modu partzialean, eta Eskola 

Mugikortasun Jasangarriko Plan batera egin beharko litzateke jauzi.  

 Leku itxi eta estalpedunik ez izatea, haurrak eta, batez ere, nerabeak euria eta 
eguraldi txarra egiten duenean egon ahal izateko. Gainera, jarduerak 
programatzeko orduan ere arazo bat da hori; izan ere, euria egiten badu, beste 
leku batera eramateko oso aukera gutxi dago. 

 

 Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 

 Auzoan segurtasun falta sumatzen da, gauez batez ere. (San Migel). 
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 Hezkuntza komunitatea:   

 

 Irun oso hiri sakabanatua da. Horregatik, bakoitza bere auzoan egoten da eta ez 

da handik ateratzen. 

 
 Irungo haurrak eta nerabeak: 

 

 Leku asko daude abandonatuta, fabrika eta etxe asko. Horrek itxura txarra 

ematen dio hiriari eta segurtasunik eza eragiten du leku jakin batzuetatik 

ibiltzean.  

 Argiztapen falta hiriko zenbait espaziotan, eta, ondorioz, segurtasunik ezaren 

sentsazioa leku horietatik igarotzean, adibidez: Anakako parkean, basoaren 

inguruan, Pio XIIan, Pinudin, Belaskoenean, Katean. 

 Segurtasunik eza dago San Migelen (droga trapitxeoa, lapurretak…). 

 Leku estaliak falta dira egoteko, esertzeko bankuekin. Hotz egiten duenean eta 

euria ari duenean, ezin gara inora joan, kiroldegira joaten gara, baina sartu eta 

lurrean esertzen gara, beroa egiten duelako eta goxo egoten garelako. Edo 

Mendibilen sartzen gara, merkataritza gunean, eta merkataritza gunean hara eta 

hona ibiltzen gara; izan ere, esertzen bazara, zaindariak esaten dizu han ezin 

zarela egon. Beraz, kalean ez egoteko, hantxe egoten gara.  

 

AUKERAK / INDARGUNEAK                                                                                                                 

 Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 

 Aisialdirako parke eta gune asko daude, batez ere kanpoan eta haurrentzat.  

 

 Irungo haurrak eta nerabeak:  

 

 Irunen dauden berdegune eta parke guztiak (Plaiaundi, Bidasoa Ibaia, Gain 

Gainean, Padurak…). 

 

ERRONKAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Udal teknikariak: 

 

 Haurrak hiriaren eraldaketan eta mantentze lanetan inplika daitezen lortzea, 

hirirako eskubidean oinarritutako ideia edo eskema artikulatuaren bidez, baina 

baita hiritartasunari lotutako betebeharretan ere. 
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DIAGNOSTIKOTIK ABIATUTA AGERIAN GERATU DIREN ELEMENTU ETA                             
KONTSIDERAZIO BATZUK                                                                                                                                                        

 Beti proposamen zehatz artikulatu eta koherenteetan islatzen ez bada ere, 

sentsibilitate orokorra dago haurren eta nerabeen artean, hiri jasangarriagoa 

izateko eta birziklatzeari eta garbitasunari arreta handiagoa eskaintzeko 

beharrari begira.  

 Aurreko guztiarekin loturik, kontrako pertzepzioak daude hiriari begira, alde 

batetik, estetikoki polita den Irun, bertan ondo sentitzeko eta harro egoteko, 

hiriak dituen eremu naturalekin indartzen dena, eta bestetik, estetikoki itsusia 

den Irun, garbitasun ezagatik eta abandonatutako "guneak" egoteagatik. Hori 

negatiboki areagotzen da inguruko errepideengatik eta hirian enpresa asko 

daudelako.  

 Hiri inguruneari dagokionez ia inoiz kontsultatu ez den biztanleria sektorea izan 

arren, haurrek eta nerabeek (eta, bereziki, bigarrenek) indar handiz identifikatu 

dituzte ardatz horri lotutako elementu ugari, eta horrek argi eta garbi islatzen du 

haientzat funtsezkoa eta oinarrizkoa dela ardatz hori lantzea, hiri inklusiboa eta 

egiaz haurren adiskidea izan dadin. Egindako proposamenen berri ematen da 

plangintzan, kirola egiteko "instalazio ekipamendu" eskaerekin hasi, eta "iturri 

gehiago" ezartzeko eskaerekin buka.  

 Bada errealitate/izateko modu bat, batez ere nerabezaroari lotuta dagoena, eta 

hori da "egon ahal izateko" nahia (besterik gabe, egon, jarduerak egiteko 

beharrik gabe, lagunen artean egon, koadrilan egon,…), eta kontua ez da 

"jarduerez betetzea" edo gauzak egiteko guneak izatea. Espazioa planifikatzeko 

modu berriak aztertzea da helburua, zeozer egitera bideratua egon ez dadin, 

nerabeen kasuan erabat kolektiboak diren "egoteko ingurune egokiak" izatea (ez 

dira banku sakabanatuak, atseden hartzeko edo denbora banaka pasatzeko). 

 Hiri mugikortasunari dagokionez, jauzi esanguratsua egin behar da, orain arte 

egindako ekintzak kualifikatuz eta sakonduz, haurrei eta nerabeei hirian zehar 

mugitzeko gaitasunean benetako autonomia emateko eta irisgarritasunari arreta 

eskaintzeko. 

 Elementu oso esanguratsu bat, etengabe atera dena eta hainbat modutan 

adierazi dena da lurralde desorekaren pertzepzio/egoera nabarmen gisa defini 

genezakeena (inbertsioetan, zerbitzuetan, azpiegituretan, merkataritzan, 

jardueren eta/edo ekitaldien antolaketan eta abarretan). Egoera hori hiri askotan 

gertatzen da; izan ere, arrazoi historikoengatik eta ia inertziaz berenganatutako 

ikuskera politiko-urbanistikoengatik, ia guztia erdigunean kontzentratzeko joera 

dute. Irungo kasuan, egoera hori are nabarmenagoa da auzoetako batzuk 

"distantzia handira/sakabanatuak" daudelako, bai eta berezko nortasun 

elementuengatik ere.  

 Bereziki garrantzitsua da alderdi horri arreta jartzea; izan ere, alde batetik, hiri 

jasangarri batek zerbitzuak erabiltzeko aukera orekatuak eskaini behar ditu 

(zentzuzko tartean dauden zerbitzuak, oinez eta/edo bizikletaz joan ahal izateko), 
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eta, bestetik, Irungo auzo askok ezaugarri espezifikoak eta bereiziak dituzte 

biztanleriari dagokionez (maila ekonomikoak, populazio piramideak, jatorriak, …). 

Horrek esan nahi du egiazko lurralde orekara ez bada aurrera egiten, ia ezinezkoa 

izango liratekeela hiriko haurrentzat eta nerabeentzat aukera berdintasunak 

sortzea. 

 Azkenik, haur eta nerabe batzuek segurtasun eza sumatzen dute eremu 

batzuetan, eta haietako askok beren egunerokotasunean lehen pertsonan bizi 

izan dituzten egoera eta/edo une zehatzei lotuta, eta hori aztertu eta landu egin 

behar da argi gehiagoren eta polizia gehiagoren beharra bezalako elementu 

generikoetatik harago. Elementu horiek zabaldu egiten dira nesken kasuan, baina 

esanguratsua da genero kontu batetik harago doala, hiri irudiaren eraikuntzari 

berari lotuta baitago. 
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5.5. IRUNGO HAURRENTZAKO ETA NERABEENTZAKO 
EKIPAMENDUAK, ZERBITZUAK ETA JARDUERAK: 
HEZKUNTZA, AISIA, KULTURA ETA KIROLA. 

 

 
Udalerriko haurrentzako eta nerabeentzako ekipamendu, zerbitzu eta jarduera moten 

gaia aztertuko dugu kapitulu honetan, bai eta beste batzuek ere, haurrek eta nerabeek 

bakarrik ez erabili arren, haiek ere erabil ditzaketenak eta haien ongizatean eta bizi 

kalitatean eragina izan dezaketenak. Horri dagokionez, landu beharreko funtsezko hiru 

gai identifikatu dira diagnostikoan.  

 

Horietan lehenengoa da gaur egun dauden baliabideen eta ekipamenduen hornidura 

handitzeko beharrari buruzkoa. Kasu batzuetan, hori beharrezkoa da haurren eta 

nerabeen eskaera edo behar zehatzei erantzuteko (euria egiten duenean egoteko eta 

jolasteko espazio estaliak ematea, Gazteleku berri bat irekitzea, etab.).  

 

Beste kasu batzuetan, ordea, hiriko auzoen artean baliabideen horniduran gutxieneko 

lurralde oreka bermatuko duen udal politika garatu beharko litzateke, bai eta 

eskainitako zerbitzuek eta ekipamenduek izan behar dituzten gutxieneko estaldura 

estandar batzuk ezarri ere, Irungo udalerriak duen haurren eta nerabeen kopuruari 

dagokionez.  

 

Gainera, adierazi da garrantzitsua dela eremu horretan eragitea, betiere kontuan 

hartuta haurrek eta nerabeek adinaren arabera dituzten beharrak, hau da, eskaintza 

modu segmentatuan eta adin tarte desberdinen arabera eginda (0-3 urte, 4-6 urte, 7-8 

urte, 9-11 urte, 12-14 urte, 15-17 urte). Horri dagokionez, 12. eta 13. taulek oinarrizko 

datu batzuk ematen dituzte Irunen dauden baliabide eta udal ekipamenduen kopuruari 

buruz, bai eta udalerriko haurrentzako eta nerabeentzako programetan eta 

zerbitzuetan parte hartzen duten adingabeen kopuruari buruz ere.  

 

Datu hauek irakurtzean, garrantzitsua da kontuan hartzea eskaintza pribatua oso 

garrantzitsua dela eta Irungo adingabe askok parte hartzen dutela eskolaz kanpoko, 

kulturako eta aisialdiko eta denbora libreko jardueretan, eremu pribatuko 

erakundeetan. Hala ere, fenomeno hori kuantifikatzeko daturik ez dagoenez, ez dugu 

sartu diagnostiko honetan.  

 

12. taula. Irungo haurrek eta nerabeek erabiltzeko edo erabil ditzaketen 
hezkuntza, kultura eta kirol ekipamenduak. 20201. 
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UDALAREN TITULARTASUNEKO HEZKUNTZA EKIPAMENDUAK Kopurua 

 Udal Haur Eskolak (0-3 urte). 1 

 Musika eta Dantza Eskola 1 

UDALAREN TITULARTASUNEKO AISIALDIKO ETA DENBORA LIBREKO 
EKIPAMENDUAK 

 

 Haurtxokoak. (Lapitze, Katea, Txikilab) 3 

 Gaztelekua. (Martindozenea) 1 

UDALAREN TITULARTASUNEKO KULTUR EKIPAMENDUAK  

  Kultur zentroak (Amaia Kultur Zentroa) 1 

 Udal liburutegiak (Carlos Blanco Aguinaga) 1 

UDALAREN TITULARTASUNEKO KIROL EKIPAMENDUAK  

 Kiroldegiak (Artaleku, Azkenportu) 2 

 Udako igerilekuak  (San Martzial Txingudi Kirol Gunea). 1 

 Pilotalekuak (aire zabalean eta sarrera librearekin)  
 (Behobia, Katea (2), Anaka, Santiago kalea, Larrendi, Antzaran). 

6 

 Antzaran tenis pista.- 1 

 Skate parkea Ficoba. 1 

 Trialsin eta BTT zirkuitua (Puiana) 1 

 Belar artifizialeko kirol pistak (Gain gainean (2), Katea-Elatzeta (2), Urdanibia 
Berri (2) Pinudi (2).  

8 

 Asfaltozko kirol pistak saskiekin eta ateekin. (Behobia, Ugalde Katea eta Artia). 3 

(1) Taula honetan titulartasun publikoko eta udal titulartasuneko ekipamenduak baino ez dira sartu. Hala ere, badira 
titulartasun pribatuko edo erkidegoko beste ekipamendu asko Irungo adingabeek erabil ditzaketenak eta erabiltzen 
dituztenak, eta horiek ere kontuan hartu behar dira Irungo Haur eta Nerabeen Plana egiteko. Esteka honetan aurki 
daiteke baliabide publiko eta pribatuen direktorioa:  <geocallejero.irun.org> 

 
Udalerriak dituen udal ekipamenduen kopurua aztertzen denean, deigarria da kirol 
ekipamenduak beste mota batzuetakoak baino askoz ere gehiago direla. Horren 
arrazoia da ekipamendu horietako asko aire zabalean daudela eta, gainera, erabilera 
eta sarbide librekoak direla, eta horrek nabarmen merkatzen du instalazioen 
mantentze lanen kostua. Premiarik handienaz garatu beharreko ekipamendu motari 
dagokionez, adostasun handia dago kontsultatutako helduen eta adingabeen artean, 
adierazi baitute lehentasuna eman behar zaiela Irun Gazteleku berri batez hornitzeari 
eta, ondoren, Haurtxoko gehiagoz hornitzeari, eta espazio estalirik ez izatearen 
arazoari aurre egin behar zaiola, bai aire zabalean, bai instalazio itxietan, Irungo 
nerabeak egoteko.  

Gainera, espazio edo ekipamendu estaliak sortzeak konpondu egingo luke, halaber, 
haurrentzako eta nerabeentzako jarduerak programatzeko erabil daitezkeen espazio 
estaliak izateko beharra, eguraldi txarra egiten duenean. Izan ere, Udaleko 
teknikariek berek onartzen dute muga hori oztopo nabarmena dela haurrei eta 
nerabeei zuzendutako programazio anbiziotsuagoa garatzeko, batez ere udako 
denboralditik kanpo. Halatan, Palmera Montero espaziotik harago, ematen du, 
espazio balioaniztun bat edo batzuk garatzea dela Irungo haurren eta nerabeen 
hurrengo planean sartu beharreko ekintzetako bat.  

Azkenik, adierazi behar da, udal baliabideen eta ekipamenduen hornidurari 

file:///C:/Users/farapib.FARAPI/AppData/Local/Temp/geocallejero.irun.org
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dagokionez, haurrentzako eta nerabeentzako baliabideen hedapena gelditu egin dela 
edo, are gehiago, atzera egin duela azken urteotan, eta aldi berean, hiriko haurren 
eta nerabeen populazioak gora egin duela. Adierazi da San Migel eta Dunboa auzoak 
direla inbertsio eta udal baliabide gehien behar dituzten auzoetako bi.  

13. taula. Irunen haurrei eta nerabeei zuzendutako aurrez aurreko hezkuntza, aisialdi, 
kultura eta kirol zerbitzu eta programa nagusietan parte hartu duten adingabeen 
kopurua. 2019-2020. 

GAZTERIA ARLOKO ZERBITZU ETA PROGRAMA 
NAGUSIAK 

Parte hartzaile 
kopurua (<18 

urte) 

Neska kop. 
<18 urte 

Mutil kop.  

<18 urte 

 Haurtxokoak (4-11 urte) 260 127 133 

 Gaztelekua (12-17 urte). Topagunea.  5.424 2.120 3.304 

 Gaztelekua (12-17 urte). Zerbitzuko tailer, jarduera, txango 
eta programetan parte hartu duten adingabeak.  

1.470 -- -- 

 GazteARTEan. Konekta.  141 -- -- 

 GazteARTEan UDA (8-16 urte) 270 159 111 

 ETORRI AVEC NOUS. Udaleku irekiak.  45 27 18 

 GAZTEGUNE GazteARTEan San Pedro eta San Martzial. 5.000   

 GabonakINN -- -- -- 

KIROL ARLOKO ZERBITZU ETA PROGRAMA NAGUSIAK    

 Udal kiroldegiak. 16 urtetik beherako abonatuen kopurua 
(< 3 urte + haurrak + gazteak”) 

1827 -- -- 

 Eskola Kirola 778 -- -- 

 Eskola kirol egokitua. 31 -- -- 

EUSKARA ARLOKO ZERBITZU ETA PROGRAMA NAGUSIAK    

 Solas Jolas 267 124 143 

 Udagiro
1
 eta Errefortzu Eskolak 76 25 53 

HEZKUNTZA ARLOKO ZERBITZU ETA PROGRAMA NAGUSIAK    

 Musika eta Dantza Eskola 478 -- -- 

 Kontzertu pedagogikoak (2018) 3.677 -- -- 

 Antzerkia ingeleses (2018) 1.172 -- -- 

 (1) Udagiro programak indartze eskolak eskaintzen dizkie udan Irunera iritsi berri diren beste herrialde edo autonomia 
erkidegoetako haurrei eta gazteei, hizkuntzara modu positiboagoan hurbildu daitezen, hurrengo ikasturteari berme 
handiagoz aurre egiteko eta oporretan euskararekin harremanik ez galtzeko. Lehen Hezkuntzako 5. mailatik DBHko 4. 
mailara bitarteko ikasleentzat da.  

Iturriak: Gizarte Ongizate, Hezkuntza eta Gazteria Arloak, Kultura eta Kirol Arloak eta Euskara Arloak 
emandako datuak. 2019-2020ko datuak. Irungo Udala. 
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Diagnostikoan zehar indar handiz azaleratu den bigarren gai bat izan da Irunen bizi 

diren adingabeentzat antolatzen diren udal titulartasuneko hezkuntza, kultura, kirol eta 

aisialdiko jarduera eta programen koordinazioa hobetzeko beharra. Adierazi da, oro 

har, sailek edo arloek ez dutela besteek egiten dutenaren berri, eta ez direla helburu 

edo irizpide partekatuak ezartzen jarduerak programatzerakoan. Horren ondorioz, 

batzuetan jarduerak gainjartzen dira edo antzeko eduki eta helburuak dituzten 

jarduerak programatzen dira sail batetik baino gehiagotatik, eta, horrela, bien artean 

sinergiak ezartzeko aukera galtzen da.  

 

Horrez gain, adierazi da koordinaziorik eza oztopo bat dela Irungo haurrekin eta 

nerabeekin egiten den lanean printzipio eta helburu komun batzuk adosteko orduan, 

eta printzipio eta helburu horiek hainbat kontu har ditzaketela barne, egiten diren 

programa eta jardueretan balio jakin batzuk sustatzearekin hasi eta genero 

ekitatearekin, kulturen arteko ikuspegiarekin edo lurralde orekarekin lotutako irizpide 

jakin batzuk kontuan hartu behar izatearekin buka. Azken batean, dauden politika 

publikoei koherentzia eta eraginkortasun handiagoa emateko, beharrezkoa da sailen 

arteko komunikazioa eta koordinazioa areagotzea.  

 

Gai hau hurrengo kapituluan sakonago landuko bada ere, merezi du hemen gai horri 

heltzeko planteatutako proposamen batzuk aipatzea. Esate baterako, Irungo haurren 

eta nerabeen udal agenda sortzea proposatu da, edozein sailek kolektibo horrentzat 

berariaz programatutako jarduera guztiak bilduko dituena, bai eta udal bizitzari 

lotutako erakundeek (Bidasoa bizirik, Txingudi Zerbitzuak, etab.) programatutakoak ere. 

Garrantzi handiagoko beste proposamen bat da, garatzea oso interesgarria izango 

litzatekeena, haurrentzako eta nerabeentzako jarduerak erregulartasunez eta modu 

egituratuan antolatzen dituzten sailen arteko koordinazio eta lankidetza dinamika 

ezartzea, urteko programazio bateratuak edo, gutxienez, koordinatuak egin ditzaten. 

 

Diagnostiko ardatz honetan identifikatutako hirugarren erronka da udal jardueren eta 

zerbitzuen eskaintza Irungo haurrei eta nerabeei hurbiltzea eta haientzat erakargarri 

egitea. Izan ere, diagnostikoan zehar, hainbat eragilek eta adingabek adierazi dute 

Irunen bizi diren haur eta nerabe askok ez dituztela ezagutzen eskaintzen zaizkien udal 

zerbitzuak eta programak, eta, beste kasu batzuetan, ez dituztela erakargarritzat 

jotzen.  

 

Haurrek eta nerabeek baliabideak ezagutzeari dagokionez, badirudi garrantzitsua dela 

planean komunikazio estrategia integrala sartzea, eskaintza hori Irunen bizi diren 

adingabeen artean ezagutarazteko. Estrategia hori lantzerakoan, beharrezkoa izango 

da erabilitako formatuak, hautatutako komunikazio kanalak eta mezuak 

dibertsifikatzea, haurren eta nerabeen adin segmentuetara behar bezala egokitu 
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daitezen. Gainera, ikastetxeek baliabide horiek ezagutarazteko gune gisa duten 

ahalmena ere kontuan hartu beharko litzateke. Aukera batzuk honako hauek izango 

lirateke, esate baterako: zerbitzuen urteko aurkezpenak antolatzea, bereziki ikasleen 

ziklo aldaketekin bat datozen uneetan (Lehen Hezkuntzako 1. maila, Lehen 

Hezkuntzako 5.-6. mailak, DBHko 1. maila, DBHko 3. maila…), bideoak edo 

transmititzeko errazak diren eta tutoreek aurkez ditzaketen beste ikus-entzunezko 

formatu batzuk sortzea, eta Irungo haurrentzako eta nerabeentzako zerbitzu, 

programa eta jardueren gida egitea. Gida hori aldizka berritu beharko litzateke, eta 

bertsio desberdinak izango lituzke adin tarte bakoitzerako.  

 

Horri dagokionez, esan behar da GazteArtean-Konekta zerbitzuak, Gaztelekuak eta 

Ingurune irekiko gizarte eta hezkuntza programak badituztela esperientzia eta ibilbide 

positiboa ikastetxeekin koordinatzen, zerbitzu horiek ikastetxeetako zuzendaritzei edo 

zuzenean ikasleei aurkezteko. Hala ere, ekimen horiek abian jarri diren guztietan, 

zatika egin dira, hau da, talde bakoitza bere zerbitzua edo programa aurkeztera joan 

da, eta ez da ekintzak koordinatzeko eta ahaleginak batzeko estrategia bateraturik 

prestatu. Beraz, Irungo haurrentzako eta nerabeentzako udal eskaintzaren 

komunikazioa eta gizarteratzea gehiago egituratzea, horixe da, inolako zalantzarik 

gabe, planean landu beharreko erronketako bat.  

 

Azkenik, Irunen haurrei eta nerabeei zuzendutako jardueren programazioari eta 

ekipamenduak sortzeari eta kudeatzeari dagokienez, prozesu horiek modu parte 

hartzailean kudeatzeko moduan datza azken erronka. Eremu horretan, oraindik ez 

dago ibilbide handirik Udalaren barruan, Ingurune irekiko gizarte eta hezkuntza 

programa izan ezik. Programa horrek jarduerak eta proiektuak elkarrekin sortzearen 

aldeko apustua egin du hasieratik, programan parte hartzen duten pertsonekin batera. 

Bestalde, Gaztelekua ere azken urteotan saiatu da programazio parte hartzailearen 

dinamika txertatzen espazioan, nahiz eta oraindik ez dagoen erabat finkatua. Azkenik, 

Eskola Bideen proiektua ere partaidetzako ikuspegian oinarritzen da, bideratu 

beharreko ekintzak eta ezarriko diren ekimenak adingabeengandik abiatuta. Nolanahi 

ere, adibide horiek oinarritzat hartu behar dira jardunbide horiek beste udal zerbitzu 

eta  programa batzuetara zabaltzeko; izan ere, ezinbestekoa da komunikazio bideak 

eta mekanismoak sortzea, udalerriak Irungo haurrei eta nerabeei eskaintzen dizkien 

zerbitzuei, programei eta ekipamenduei buruz adingabeek dituzten interesak, iritziak 

eta eskariak jaso ahal izateko.    

 

Azkenik, kapitulu hau amaitu baino lehen, beste gai bat aipatu behar da, 

espezifikoagoa izan arren, ez baitu garrantzi txikiagoa. Kontua da Irungo adingabeek 

eskolatik kanpo parte hartzen duten jarduera gehienak gaztelaniaz egiten direla, eta, 

horren ondorioz, Irungo haur eta nerabe askorentzat eskola eremua da beren bizitzan 
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euskaraz egiten den eremu bakarra. Izan ere, lehen esan bezala, oso zabala da Irungo 

haurrei eta nerabeei zuzendutako hezkuntza, kultura, aisialdi eta kirol zerbitzu 

pribatuen eskaintza, eta, gune horietan, badirudi araua baino gehiago salbuespena 

dela euskararen erabilera. Halatan, pertsona batzuek adierazi dute garrantzitsua dela 

udalerriko erakunde pribatuetan euskara gehiago erabil dadin sentsibilizatzea eta 

erabilera horretan eragitea, batez ere publikoa haurrak edo nerabeak badira. Jasotako 

proposamenen artean dago euskarazko jardueren eta programen eskaintza sustatzea 

hobari edo dirulaguntza publikoen bidez, edo arlo horretan lan egiten duten udalerriko 

eragileekin sentsibilizazio lana egitea.  

 

Jarraian, gainerako diagnostiko ardatzetan egin den bezala, kontsultatutako eragileek 
aipatu berri diren gaien eta arazoen inguruan gaur egun identifikatu dituzten zailtasun, 
aukera eta erronka nagusiak jaso dira:   
 

ZAILTASUNAK / AHULEZIAK                                                                                                                                       

 Udal teknikariak: 

 

 Adinaren arabera hobeto banatu behar dira haurrei eta nerabeei zuzendutako 

jarduerak, batez ere kirolaren eta kulturaren esparruetan, alor horietan ez baitago 

haurrentzako eta nerabeentzako espezializazio edo arreta esklusiboaren maila hori, 

eta, beraz, ez da hain eskaintza zuzendua egiten.  

 Plangintza integratu eta koherentea egin behar da, helburu komun eta 

zeharkakoekin, Irungo haurrentzako eta nerabeentzako jarduerak eskaintzen 

dituzten arloen artean. Gaur egun, koordinazio puntualak egiten dira sailen artean 

(euskara, kultura, gazteria), baina ez dago plangintza koherentearekin eta helburu 

partekatuekin egituratua, hiriko bizitzan haurren eta nerabeen inplikazioa/parte 

hartzea ahalik eta handiena izan dadin.  

 Arloek/sailek ez dakite gainerakoak zer egiten ari diren haurrentzat eta 

nerabeentzat, ez bakarrik udal mailan, baita enpresa publikoetan eta 

parapublikoetan ere (Txingudi Zerbitzuak, Bidasoa bizirik). 

 Haurren interesak eta lehentasunak ez dira ezagutzen aisialdiko eta denbora libreko 

jarduerei dagokienez. "Ez ditugu ezagutzen". 

 GazteArteanek izan ezik, gainerako udal arloek eta zerbitzuek ez dute beren 

komunikazio kanalik, eta horrek eragina edo gaitasuna kentzen die haurrengana eta 

gazteengana iristeko, eta baliteke adin tarte batzuetan erakargarritasuna ere 

kentzea. 
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  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 Irungo haurrek eta nerabeek ez dituzte ezagutzen Udalak eskaintzen dizkien 

zerbitzuak (Konekta, Gaztelekua…). Zaila da haiek ezagutzea, eta batzuek baino ez 

dituzte ezagutzen. 

 Udalerriko biztanleria kopuruak gora egin du azken urteotan, eta, hala ere, 

zerbitzuen kopurua eta estaldura ez dira modu berean handitu. Are gehiago, azken 

urteotan atzera egin da zerbitzuen mailan.  

 

 Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 Ikasturte osoan etengabeko programa eduki ahal izateko, gune bat eduki behar da, 

ez dago elkarteentzako lokalik edo gunerik, eta horrek gure lana garatzea eragozten 

digu. 

 Nerabeentzako guneak falta dira. Elkartzeko moduko lekuak, egoteko, ingurune 

lasaiak, atseginak, wifiarekin… 

 Ez dakigu gazteengana eta haurrengana iristen. Ez dituzte ezagutzen udalerriak 

eskaintzen dituen zerbitzuak. 

 Gaztelekuan egiten den lana ez da gazte guztiengana iristen. Zentro bakarra da Irun 

osorako eta hori ez da nahikoa.  

 

 Hezkuntza komunitatea:   

 Irungo haurren eta nerabeen artean euskararen erabilerak behera egin duela nabari 

da. Gutxi erabiltzearen arrazoietako bat da eskolatik kanpo ez dutela ia euskara 

behar edo erabiltzen. Alde horretatik, eskolatik kanpo egiten diren jardueretan jarri 

behar da arreta, euskararen erabilera sustatzeko. 

 Kultura arloan gabezia handia dago ikasleen artean, eta alor horretan Udalak zerbait 

antola dezakeela uste da.  

 Kirol eskaintza lehiara bideratuta dago 12 urtetik aurrera, eta zerbaitetan bereziki 
onak ez diren gazteek ez dute lekurik dauden taldeetan eta klubetan. 

 

AUKERAK / INDARGUNEAK                                                                                                                      

 Udal teknikariak: 

 

 Udalerrian dagoen ekimen pribatua erabiltzea (haurrekin eta nerabeekin ere lan 

egiten duten enpresa guztiak) udalak Irungo haurrentzat eta nerabeentzat egiten 

dituen jardueren berri emateko, eta udalak urtean zehar antolatzen dituen 

jardueretan duten parte hartzea/inplikazioa/integrazioa areagotzea. Gaur egun, 
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modu puntual eta oso "finalista" batean parte hartzen dute, jarduera puntualetan 

laguntzeko helburuarekin.  

 

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Gauza batzuk beste era batean egin daitezke diru berarekin (kontua ez da beti 

baliabide gehiago jartzea, kasu batzuetan daudenak hobeto lerrokatu behar dira 

edo haien barruan funtzionatzeko moduak aldatu). 

 

 Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 

 Auzoan gizarte zentro berri bat egiteko proiektua dago. Lanean ari gara haurrek eta 

gazteek beren lekua izan dezaten eta sinergiak egon daitezen gizarte zentroan egin 

daitezkeen beste jarduera batzuekin. Ziurrenik, errazagoa da gazteekin auzo mailan 

komunikatzea.  

 Haurtxokoen lana oso ona da, eta Gaztelekuak ere oso ondo egiten du lan, baina lan 

hori ez da gazte guztiengana iristen. 

 Udal ekintza batzuek ez dute arrakastarik, baina antzeko beste batzuek oso ondo 

funtzionatzen dute. Lankidetza edo kooperazioa beharrezkoa izango litzateke udal 

baliabideak behar bezala aprobetxatzeko. 

 

ERRONKAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Udal teknikariak: 

 

 Arlo guztientzako erronka bat dago zerbitzu gehiago eta, batez ere, zerbitzu 

espezifikoagoak garatzeko orduan 0-6 eta 14-18 urte bitarteko adin tarteetarako.  

 

 

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 San Migel eta Dunboa auzoak dira inbertsio gehiago eta zerbitzu berriak behar 
dituztenetako batzuk.  

 Udalerriko haurrentzako eta nerabeentzako hurbileko zerbitzu sare bat izatea 
lortzea.  

 Irun hiri baten eta herri baten artean erdibidean gera ez dadin lortzea, haurrentzako 
eta nerabeentzako zerbitzuei dagokienez (bai eta biztanle horientzat ezar 
daitezkeen ongizate nahiei/helburuei dagokienez ere).   

 Hezkuntza arretako zerbitzuen sare indartsua sortzea Irunen eta udalerriko 

auzoetan edo eremuetan estaldura izango duena (kaleko hezkuntza zerbitzuak hiru 
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eremu handitan oinarrituta lan egiten du Irunen: mendebaldea, erdialdea, 

ekialdea).  

 

  Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 Zerbitzuak gazteengana hurbiltzea.   

 Hezkuntza komunitatea:   

 Hiri barruan gune fisiko itxiak sortzea, haietan haurrentzako jarduerak egiteko. 

 

DIAGNOSTIKOTIK ABIATUTA AGERIAN GERATU DIREN ELEMENTU ETA KONTSIDERAZIO    
BATZUK                                                                                                                                                           

 Irunen biztanleriak hazkunde motel baina etengabea izan du azken bi 

hamarkadetan, eta, jakina, horrek esan nahi du haur eta gazte gehiago daudela. 

Hala ere, udalak eskaintzen dituen zerbitzuen estaldurak bere horretan gelditzeko 

joera izan du eta/edo, kasu batzuetan, atzera ere egin du. Kasu askotan, estaldura 

nabarmen zabaldu behar da, batez ere estaldura txikiegia den kasuetan (zerbitzuak 

erabiltzeko aukera duten haurren eta nerabeen kopurua adin horietako biztanleen 

aldean), estaldura estandarrak eta estaldura helburu zehatzak sortuz. 

 Eskaintza modu eraginkorragoan segmentatu behar da, haurren eta nerabeen 

adinaren arabera, haien garapen bereiziarekin bat etorriz, eta, gainera, dauden 

dibertsitateak hartu behar dira kontuan, kultura dibertsitatetik hasita. Ahalegin 

horretan estrategikoa bihurtu da lurralde oreka berritzeko ikuspegia garatzea, 

benetan aukera berdintasuna ahalbidetuko duena. 

 Argitasun ertain eta partekatua dago udaleko sailetako, arloetako eta programetako 

langileen artean, elkarteetako eta gainerako erakundeetako kideen artean, 

koordinazioari eta artikulazioari dagokienez kalitate jauzi esanguratsua egiteko 

beharrari buruz. Funtsezkoa da egiten dena modu arinean komunikatzea, baina, 

batez ere, funtsezkoa da ikuspegi eta helburu komun bati erantzungo dion agenda 

diseinatzea eta garatzea. Helburua da gaikako antolakuntza espezializatua 

gainditzea (sailetatik), ekintza integrala sortzeko. Ekintza horretan, haurrak eta 

nerabeak erdian egongo dira, eta helduak dira koordinatuko eta antolatuko direnak, 

zerbait integrala eskaintzeko (diziplina anitzeko eta sail arteko ikuspegia).   

 Besteak beste, argi geratu da une honetan udaletik urrun daudela haur eta nerabe 

gehienak eta ez dituztela ezagutzen eurentzako dauden zerbitzuetako asko. Era 

berean, udalak ez du haurren eta nerabeen pertzepzioen eta proposamenen 

benetako ezagutzarik, eta ez dago hori lortzeko komunikazio bide egokirik. 

Horregatik, diagnostikoari berari eta Planari esker etapa berri batean sartu ahal 

izango gara eta hasiera berria zehaztu ahal izango dugu haurrek eta nerabeek udal 
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erakundearekin dituzten harremanetan. Planean bertan, gainera, espazio, kanal, 

forma eta komunikazio mekanismo egokiak egituratu beharko dira, distantzia hori 

murrizteko eta prozesuan elkarrekin eraikitzeko.  
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5.6.  ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA LAN 
SAREAK IRUNGO HAURREKIN ETA NERABEEKIN. 

 

Azken kapitulu honetan, Irunen haurrekin eta nerabeekin eta haurrentzat eta 

nerabeentzat lan egiten duten pertsonen eta erakundeen arteko koordinazioari buruzko 

gaiak aztertuko ditugu. Horretarako, kontuan hartu da, maila formalean edo zentzu 

administratiboan gerta daitekeen lankidetza ez ezik, lan eta hausnarketa estrategikorako 

sare egonkorrak edo gutxi gorabehera egituratuak sortzea ere, udalerriko haurrei eta 

nerabeei eragiten dieten arazoen inguruan.  

 

Gainera, koordinatzeko beharrak ez du erakundeen edo erakundeen arteko (udal 

gobernua, Osakidetza, hezkuntza sistema, polizia kidegoak, foru aldundiak) koordinazioa 

bakarrik hartzen, gizarte zibil antolatua ere hartzen du bere baitan, eta ezinbestekotzat 

jotzen da gizarte zibil antolatua inplikatzea diagnostiko honetan identifikatutako 

erronkak lortzeko, bai eta planari begira definitu diren ekintzetan ere. Bi premisa 

horietatik abiatuta, diagnostiko ardatz honen esparruan Irungo haurren eta nerabeen 

hurrengo planean lantzeko identifikatu diren oztopo nagusiak, aukerak eta erronkak jaso 

ditugu jarraian.  

 

Lehenik eta behin, barne koordinazioari dagokionez, hau da, udaleko sailen eta arloen 

arteko koordinazioari dagokionez, koordinazio hori gertatzea zailtzen duten bi arrazoi 

nagusi aipatu dira; alde batetik, Udalean lan egiten duten pertsona askok ez dute 

haurren eta nerabeen ongizatearekin eta eskubideekin lotutako erronka instituzional eta 

sozialei buruzko ezagutzarik eta sentsibilizaziorik, eta, bestetik, Irungo Udalaren barruan 

urria da sailen arteko lankidetza eta koordinazio kultura.  

 

Bi zailtasun horiei aurre egiteko funtsezko ekintza gisa, honako hauek aipatu dira: alde 

batetik, udal langileei zuzendutako etengabeko prestakuntza plana diseinatzea, 

udalerriko haurren eta nerabeen agenda osatuko duten gai edo lan ardatz nagusien 

inguruan, eta, bestetik, ekintza edo proiektu zehatz eta puntualak sartzea, udal sailak 

elkarlanean aritzera behartzeko –eta, ondorioz, elkar ezagutzeko eta aintzat hartzeko–. 

Bestalde, sailen arteko koordinazioa sustatzen jarraitzeko, funtsezkotzat jo da Sailarteko 

Mahaiaren lanari jarraipena ematea eta haren funtzionamendua sendotzea, haren kide 

kopurua areagotu eta saioak egutegian jasota. Azkenik, etengabeko prestakuntza planari 

eta haren ezarpenari dagokienez, funtsezko bi alderdi identifikatu dira estrategia horrek 

arrakasta izan dezan. Lehenik, arlo edo sail desberdinetako buruzagitzak edo 

zuzendaritzak prestakuntza estrategian inplika daitezen lortzea, sail bakoitzean gai 

horretan nahitaez prestatu beharko diren pertsona gakoak izendatuz. Bigarrenik, 

garrantzitsua da prestakuntza eskaintza zehatza eta aplikatua egitea, hau da, pertsonek 
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beren lan prozesuan sail eta lanpostu mota bakoitzean dituzten benetako beharrei 

erantzuteko.  

 

Erakundeen arteko koordinazioarekin lotutako erronkei dagokienez, gai hori ez da asko 

ukitu diagnostiko honetan, salbuespen nabarmen batekin: egoera ahulean dauden 

haurrekin eta familia testuinguruan indarkeriaren biktima diren adingabeekin egiten den 

lana, 5.3 kapituluan jorratu dena. Beraz, gai horretan sakontzea falta da, beharrezkotzat 

jotzen bada, eta Irungo Haurrei eta Nerabeei buruzko Sailarteko Mahaiaren lan gaietako 

bat izan daiteke datorren urtean.  

 

Udal bizitzan dagoen hirugarren koordinazio mota dira Udalaren eta udal zerbitzuak 

ematen dituzten erakundeen edo elkarteen artean gertatzen direnak, bai eta udalaren 

eta, jarduera pribatua aurrera eraman arren, Udalaren laguntza ekonomikoa jasotzen 

duten erakundeen artean gertatzen direnak ere. Diagnostiko honetan zehar ez da asko 

landu harreman horien lehen mota; bigarrenak, ordea, aipatu egin dira, eta 

koordinazioaren eta sareko lanaren esparruan identifikatutako oztopo nagusiak ondoko 

hauek izan dira.  

 

Alde batetik, Udalak sumatzen du harreman horien esparruan batzuetan lobbyismo eta 

klientelismo dinamiketara jotzen dela, eta horiek ez dute laguntzen orain arte sortu 

diren koordinazio espazioetan ezarritako lan helburuak lortzen. Elkarteek, ordea, uste 

dute ez dagoela enpatiarik edo udala urrun ikusten dute Irunen haurrekin eta 

nerabeekin lan egiten duten elkarteen errealitatearekiko, eta uste dute, halaber, 

egindako lana ez dela aintzat hartzen. Azkenik, Udalak berak aitortzen du barne 

erresistentziak daudela udalerriko gizarte eragileei, erakundeei eta kolektiboei 

partaidetza irekitzeko orduan, hiriko bizitzan erabaki estrategikoak hartzeko orduan. 

Horren ondorioz, gairen bati buruz lan egiteko sortu diren guneak edo foroak 

kontsultarako baino ez dira izan askotan, eta elkarteek ez dute, izatez, erabakiak 

hartzeko benetako ahalmenik edo eraginik izan. 

 

Horrela, bada, harreman mota horietan identifikatu den hobetu beharreko alderdi 

giltzarrietako bat da garrantzitsua dela hitza ez ezik, "botoa" ere ematea, -zenbait 

erabaki hartzerakoan gutxienez- haurren eta nerabeen hurrengo planeko ekintzetan 

parte harrarazi nahi zaien udal erakundeei eta elkarteei. Azkenik, erronka gisa aipatu da, 

halaber, parte hartzea zabaltzea Irungo haurrekin eta nerabeekin harremanetan egon 

daitezkeen eta, tradizionalki, Irungo Udalak dituen koordinazio guneetan antolatuta edo 

ordezkatuta egon ez diren beste biztanle sektore edo gizarte eragile batzuei.  

 

Azkenik, bada azken harreman mota bat, espezifikoki udalaren ingurukoa izango ez 

litzatekeena, baina udala bideratzaile edo dinamizatzaile garrantzitsua izan litekeena. 
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Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten udalerriko gizarte eragileen, elkarteen 

eta erakundeen artean gertatzen diren harremanak dira horiek. Horri dagokionez, 

diagnostiko honen esparruan nabarmendu da elkarren berririk ez dutela eta haien 

arteko harremanetarako eta koordinaziorako espaziorik ez dagoela. Hala ere, era 

horretako espazioak edo topaketak sortzea –Udala ere bertan egon liteke, baina 

funtsezko rola bete gabe–, funtsezkotzat jo da Irungo haurrekin eta nerabeekin lotutako 

lan sare bat edo batzuk sortzeari begira, helburu edo lan printzipio komun batzuk 

adosteko Irungo haurrekin eta nerabeekin eta Irungo haurrentzat eta nerabeentzat lan 

egiten duten pertsona guztientzako.  

 

Jarraian, kapitulu hau amaitzeko, kontsultatutako eragileek identifikatutako oztopo 

nagusiak, aukerak eta erronkak jaso dira, erakundeen eta erakundeen arteko 

koordinazio lanari eta Irungo udalerriko gizarte eragileekin eta elkarteekin hiriko 

haurren eta nerabeen inguruan lan sareak sortzeari dagokienez.   

 

ZAILTASUNAK / AHULEZIAK                                                                                                                                                                    

 Udal teknikariak: 

 

 Erakundeek ez dute koordinazio eta lankidetza espaziorik gizarte eragileekin, lan 

moduak harmonizatzeko zailtasunak dituztelako, antolaketa helburu desberdinak 

dituztelako eta elkarren arteko harremanean botere/eragin posizioak dituztelako.  

 Sailen arteko koordinazio espazioak ez daude oso presente Udalaren dinamikan, eta 

ez dute ongi funtzionatzen Alkatetzatik datorren zuzeneko agindu baten ondorioz ez 

bada. Ez dago sailen arteko koordinazio kulturarik, baina teknikarien arteko 

lankidetza dinamikak bai daude, dituzten harreman pertsonalen edo kidetasun 

harremanen bidez.  

 Irungo Udaleko langileek haurren ongizateari eta eskubideei buruz duten 

sentsibilizazio eta ezagutza falta. Arazo bat ez ezagutzeak zaildu egiten du eta 

motibazioa kentzen du ekintzak bideratzeko eta haren aurrean konpromisoa 

hartzeko. Horregatik, udaleko langileen prestakuntzarekin lotutako ekintza ildoa 

txertatu behar da planaren esparruan.   

 Prestakuntzak borondatezkoak badira, askotan pertsonek oso interes eta 

konpromiso txikia dute bertaratzeko, prestakuntzaren xede den gaiarekin lanean 

zuzenean inplikatuta ez badaude.  

 Sail bakoitzak haurrekin eta nerabeekin egiten duen lana ez ezagutzea. Hori dela 

eta, ez dago kolektibo horrekin egiten den lanaren ikuspegi integralik, eta ez dago 

partekatutako helburu edo erronkarik, ez behintzat adostuta eraiki denik.  

 "Samurtasunik" edo ardurarik ez izatea sailen arteko lankidetza eta koordinazio 

espazioetan teknikarien parte hartzea sustatzeko orduan. Deialdiak ez dira behar 

besteko aurrerapenarekin egiten, eta ez da beharreko informazioa partekatzen 
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kalitatezko parte hartzea izateko, eta iristen den pertsona eroso egoteko, batzuetan 

ez baitaki zertara doan ere.   

 Maila politikoan eta teknikoan dagoen beldurra, udalerriko gizarte eragileei, 

erakundeei eta kolektiboei edo biztanle taldeei parte hartzea irekitzeko, eta 

mugatzeko joera.  

   

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Esparru edo gai bati buruz ikuspegi edo ikuspuntu bera ez izateak (adibidez, parte 

hartzea edo Irungo haurrentzako eta nerabeentzako hezkuntza ekintza edo 

zerbitzua zer den edo zer ez den) zaildu egiten du elkarrekin lan egitea. Hau da, ez 

da hainbeste koordinazio arazoa, baizik eta Irungo Udalean haurrei eta nerabeei 

zuzendutako zerbitzuen baterako ikuspegi edo ikuspuntu arazoa baizik.  

 

 Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak:  

 

 Borondatezko lanean oinarritutako elkarteak nekatuta daude udalen eta 

administrazioaren lan moduekin. 

 Boluntarioen zailtasunei, hala nola taldeak berritzeko eta proiektuak egoera 

berrietara egokitzeko beharra, administrazioaren lan burokratikoa gehitu behar 

zaio. 

 Udalak ez du pentsatzen edo ez du ulertzen Irungo haurrekin eta nerabeekin lan 

egiten dugun elkarteen egoera eta lan egiteko modua. 

 Urrutiko irudi mugiezin gisa ikusten dira Alkatea eta Udala. Badirudi udal politikek 

ez dutela inoiz aldaketarik izango. Hiriak ez ditu gertu ikusten. Alardearen gaiak ere 

ez du horretan laguntzen. 

 

 

 Hezkuntza komunitatea:   

 

 Familiek eta eskolak ia ez dute lan eremu bateraturik gaur egun, guraso 

elkarteetatik haratago, eta haietan oso txikia da gurasoen parte hartzea.  

AUKERAK / INDARGUNEAK                                                                                                                                                                                             

 Udal teknikariak: 

 

 Sail desberdinetako udal teknikarien artean lehendik dauden lankidetza eta 

kidetasun harremanak, sailen arteko koordinazio dinamika formalagoak sustatzeko 

oinarri edo palanka gisa balio dezaketenak.  
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 Haurrentzako eta Nerabeentzako Sailarteko Mahaia izatea bera urrats bat da sailen 

arteko koordinaziorako.  

 Haurren ikuspegiarekin eta haurren eta nerabeen eskubideekin lotutako 

prestakuntza sailen barruan pertsona batzuentzat derrigorrezkoa izateko aukera; 

esate baterako, sailetako zuzendaritzak inplikatuta, beren langileentzako 

derrigorrezko prestakuntza gisa sar dezaten. Zenbait kasutan egin da, eta berriz ere 

egin daiteke.  

 Diagnostiko honen esparruan, topaketak izan duen harrera ona udalerriko 

haurrentzako eta nerabeentzako udal zerbitzuetako langileen artean. Eskatu edo 

erreklamatu da maizago elkartzea, ezagutzak, esperientziak eta iritziak trukatu ahal 

izateko.   

 

  Gizarte zerbitzuetako langileak:  

 

 Gaur egun, koordinazioa nahiko ona da indarkeria egoeran edo indarkeria arriskuan 

dauden adingabeekin harremanetan dauden eragile askorekin (Ertzaintza, eskola 

eremua, osasun eremua, kaleko hezitzaileak…). Horren ondorioz, kasuaren 

detekzioa, deribazioa eta jarraipena hobetu dira, bai eta ondorengo esku hartzea 

ere. “Zerbait informalagoa artikulatu dugu, baina arinagoa ikastetxeekin”. 

 

ERRONKAK                                                                                                                                                                                                                              

 Udal teknikariak: 

 

 Topaketa eta koordinazio espazio bati forma ematea, iraganeko logikak eta 

esperientzia txarrak gainditzeko eta interesa eta inplikazioa lortzeko, estrategia edo 

helburu komun batean oinarrituta gizarte eragileen, udal elkarteen eta udalaren 

artean. 

 Haurren eta nerabeen eskubideak udal agenda politikoan jasotzea eta udal langileak 

gai horren garrantziaz sentsibilizatzea. 

 Haurrentzako eta nerabeentzako prestakuntza proposamenak sailentzako 

berariazko ikuspegiekin lotzea, parte hartzeko motibazioa zuzenean lotuta egon 

dadin langileek beren lana egiteko duten beharrarekin.  

 Udalerriko haurrekin eta nerabeekin zerikusia duen lan mahai edo espazio bat 

sustatzea. Hartan parte hartuko lukete kanpoko hornidura duten edo udal 

teknikariez bestelako figura profesionalen bidez egiten diren zerbitzu, programa eta 

proiektuetako teknikariek. Hau da, sailarteko mahaitik harago, haurren eta 

nerabeen foroa edo mahaia beharko litzateke kolektibo horri zuzendutako udal 

zerbitzuetan. 

 Udalerrian haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten gizarte zibilaren eta gizarte 

eragileen parte hartzea, parte hartzen duten pertsonek eta erakundeek 

erabakitzeko edo eragiteko duten gaitasunarekin lotzea.  
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 Udal elkarte batzuen lobbyismo edo aktibismo dinamikak haustea, eta parte hartzea 

zabaltzea Irunen antolatu ohi ez diren beste biztanle sektore edo eragile batzuei.  

 

  Irunen haurrekin eta nerabeekin lan egiten duten hezitzaileak, begiraleak eta 

elkarteetako ordezkariak: 

 

 Herritarrekin batera lan egitea edo zer nahi duten galdetzea, herritarren ordez 
pentsatu beharrean.  

 Udalak "hiria egiten" duten elkarteak aintzat har ditzan lortzea.  

 Elkarteen lana aintzatestea, bai arlo ekonomikoari dagokionez, bai lanak eta 
izapideak errazteari dagokionez. 

 Kolektiboen (elkarteen) iritziak ezagutzea. 

 Elkarteen arteko lankidetza sinergiak sortzeko eta erronka komunen aurrean indarrak 
batzeko. 

 Udalarekiko irisgarritasun eza haustea. 

 Erakundeetan lan egiten duten eta erabakiak hartzen dituzten pertsonen 
hurbiltasuna lortzea. 
 

 Hezkuntza komunitatea:   

 

 Garrantzitsua izango litzateke etengabeko harremana bermatzea familiekin eta 

ikastetxe bakoitza dagoen auzoko zenbait erakunderekin, egiten dugun jarduera 

guztiak askoz ere esanahi eta eragin handiagoa izan dezan.  

 

DIAGNOSTIKOTIK ABIATUTA AGERIAN GERATU DIREN ELEMENTU ETA KONTSIDERAZIO        
BATZUK                                                                                                                                                                                                                                   

 Udal barruko koordinazioari dagokionez, bi faktore nagusi gisa identifikatu dira udal 

langileek haurren eta nerabeen ongizatearekin eta eskubideekin lotutako erronka 

instituzional eta sozialei buruzko ezagutzarik eta sentsibilizaziorik ez izatea, eta 

sailen arteko lankidetza eta koordinazio kultura eskasa, eta horiek Irungo Udalaren 

barruko koordinazioa oztopatzen dute gaur egun.  

 Oztopo horiek gainditzeko identifikatutako funtsezko bi estrategiak honako hauek 

dira: 1) udal teknikarien prestakuntza eta gaikuntza, beren lanarekin lotura zuzena 

duten gaietan, udalerrian bizi diren haurren eta nerabeen ongizateari eta eskubideei 

eragiten dietenean, eta 2) udal sailen arteko baterako lana eta lankidetza sustatzera 

bideratutako ekintza espezifikoak planean sartzea.  

 Erakundearteko koordinazioari dagokionez, diagnostiko honetan gutxi jorratu den 

gaia izan da; beraz, geroago aztertzeko geratu da zer lankidetza eta sinergia ezar 

daitezkeen udalaz gaindiko erakundeekin eta organismoekin, edo Bidasoa Behereko 

gainerako udalerriekin, Irungo haurrekin eta nerabeekin lotutako arazoei aurre 
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egiteko. Horixe izan liteke, hain zuzen ere, Irungo Haur eta Nerabeen Sailarteko 

Mahaiaren lan helburuetako bat datorren urterako. 

 Udala eta udal arloak udalerrian lan egiten duen elkarte sarearekin koordinatzeari 

dagokionez, harreman operatiboak eta aldebikoak identifikatu dira, elkarrenganako 

nolabaiteko mesfidantza eta urruntasuna dutenak, eta hurrengo planari begira 

horretan esku hartu beharko litzateke; izan ere, gizarte zibil antolatuaren inplikazioa 

funtsezkoa da haurrekin eta nerabeekin gizarte bidezkoagoa eta lagunkoiagoa 

sortzeko guztion erronkan. Helburua da sareak edo artikulazioak sortzen laguntzea, 

sinergia publiko-sozialak eratzeko aukera emango dutenak ekosistemaren 

ikuspegian, hau da, elkarrekin konektatutako komunitatea, osotasunean egituratuko 

dena eta ekintza eta erabaki kolektiboen eraikuntzan zuzenean inplikatuko dena. 

 Azkenik, hutsune bat ere badago; izan ere, udalerriko gizarte erakundeek eta 

udalerriko haurrekin eta nerabeekin lan egiten duen udalerriko elkarte sareak 

nolabaiteko eskaera egiten dute, espazio egokiak izateko topaketak eta 

hausnarketak elkarrekin egiteko udalerriko haurrekin eta nerabeekin lanean 

partekatzen diren erronken inguruan, bai eta erakundeekin eta udaleko langileekin 

ezagutzak eta esperientziak trukatzeko ere. Udalak horrelako espazioetan bete 

beharko lukeen zereginari dagokionez, ez litzateke nagusia edo neuralgikoa izango; 

aitzitik, topaketa horien eragile bideratzaile eta, agian, antolatzaile gisa jardun 

beharko luke, gizarte zibil antolatuaren autonomia eta ekimena sustatzearekin 

batera.  

 


