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BIZIKIDETZAREN ETA SEGURTASUNAREN ALDEKO ITUNA 

 

 

1.- Irungo bizikidetzaren eta segurtasunaren aldeko akordio politikoa 

 

 Itun hau sinatzen dugun alderdi politikoek uste dugu hiriak segurtasun, 

askatasun eta ongizateko espazioak izan behar direla. Alabaina, badakigu 

aurrean erronka garrantzitsuak ditugula. Horregatik, uste dugu premiazkoa dela 

Segurtasunaren eta Bizikidetzaren aldeko Itun Zibiko bat sustatzea, hiriko giro 

soziala hobetzen lagunduko duten ekimenak (prebentziozkoak, polizialak, 

judizialak) garatzeko, alderdi politiko guztien adostasunarekin eta elkarte-ehunak 

parte hartuta. 

 

 Gure ustez, bizikidetza eta segurtasuna oinarrizko eskubideak dira, baita 

ezinbesteko baldintza ere, gure hirian gutxieneko bizi-kalitate bat bermatzeko. 

Ulertzen dugu segurtasun faltaren sentsazioa ez dela poliziaren bidez bakarrik 

konpon daitekeen arazoa: aitzitik, gizarte-politikak behar dira, kausei eragiteko 

eta askotariko zerbitzu publikoen jarduketa integrala egituratzeko.  

 

Gaur-gaurkoz, herritarren segurtasuna honela ulertu behar da: botere 

publikoek herritarren laguntzarekin gauzatzen duten ekimen integratua, 

bizikidetza baketsua bermatzeko, indarkeria deuseztatzeko, bide eta espazio 

publikoak modu baketsu eta ordenatuan erabil daitezen sustatzeko eta, oro har, 

pertsonen eta horien ondasunen kontrako delituak eta arau-hausteak saihesteko. 

Testuinguru horretan, herritarrak ere segurtasunaren eta bizikidetzaren 

hobekuntzaren ekoizle izan behar dira. Horregatik, Udalak sustatzen dituen 

herritarren segurtasun-politikak egiten parte hartzeko konpromisoa hartu behar 

dute. 

 

 Bizikidetzaren eta Segurtasunaren aldeko Itun hau alderdi politiko 

sinatzaileen arteko konpromiso bat da honako gai hauek zedarritu eta adosteko: 

bizikidetzaren eta segurtasunaren alorrean jarduteko esparru bat, printzipio 

komun batzuk eta lehentasun batzuk, geure hiriko bizikidetza eta segurtasuna 

hobetzeko.  
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2.- Bizikidetza eta herritarren segurtasuna gizarte-kohesioko elementu gisa 

 

 Gure ustez, hiria garatzeko edozein politikaren ardatza osatzen dute 

pertsonek eta beren bizitza osoki garatzeko duten eskubideak, azken horien 

artean sartuta, besteak beste, segurtasuna.  

 

 Beraz, Itun honen esparrua funtsezko hiru elementuk osatzen dute: 

   1) errespetuzko bizikidetza bat bilatzea;  

  2) legearen kontrako ekintzak desagerraraztea, eskubide eta 

askatasunak murrizten baitituzte eta hiriaren garapena larriki oztopatzen baitute;  

   3) hori guztia egitean, herritarrei nahi adina parte hartu ahal izateko 

aukera ematea. 

 

3.- Itunaren oinarriak 

 

 Printzipio horietan oinarritutako bizikidetza eta segurtasuna nahi ditugu, 

sozialki kohesionatuta eta inklusiboa den hiria izateko gure desira erdiesteko 

beste tresna bat izango baitira. 

 Helburu horiek lortzeko oinarriak hauek dira: 

- Gizarte-kohesioa sustatzea segurtasun-faktore gisa. 

- Herritarrak zaurgarritasun-egoeretatik babestea, batik bat adingabeak, 

gazteak, emakumeak eta adinekoak. 

- Bizi-kalitatea hobetzera eta gizarte-inklusioa sustatzera bideratutako 

gizarte-programak abian jartzea. 

- Segurtasuneko prebentzio-estrategia integralak garatzea, herritarren 

arteko bizikidetza mantendu ahal izateko. 

- Segurtasunaren eta bizikidetzaren aldeko kultura garatzea eta hirian 

inplikatutako eragile guztien erantzunkidetasuna eta parte-hartzea 

handitzea. 

- Erakundeen eskumenak eta hiriko justizia-sistema indartzea. 

- Gardentasuna bermatzea, bai eta segurtasunarekin lotutako 

informazioaren sarbide publikoa ere. 

- Udaleko arloek lan transbertsala egitea, gatazkak prebenitu eta 

konpontzeko politikak txertatzeko. 
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Beharrezkoa da prebentzioa, gizarteratzea eta gizartearen kontzientziazioa 

lantzea, eta horrek ezinbestean dakar polizia-ekintzetatik haratago doazen 

politika transbertsalak sustatzea. 

 

4.- Lehentasunak 

 

 Uste dugu beharrezkoa dela segurtasun prebentiboko politika bat 

lehenestea, gertakariei aurrea hartuta eta prebentzioaren bidez, poliziaren esku-

hartzea murrizteko. 

 

 Hezkuntza, bitartekaritza eta esku-hartze sozialeko programetan oinarritu behar 

da prebentziozko segurtasun-politika hori, eta bazterketa sozial edo ekonomikoko 

errealitateak hauteman behar ditu, horiek bultzatzen baitituzte pertsonak delituak 

egitera. 

 

 Itunaren helburu nagusia gure hiriko bizikidetza eta segurtasuna hobetzea 

denez, esfortzu handienak kolektibo edo egoera hauetan egin behar direla uste 

dugu: 

 

a) Kolektibo zaurgarriak. Talde honetan sailkatzen ditugu beren 

eskubideak gauzatzeko orduan desabantailazko egoera batetik 

abiatzen diren pertsonak. Emakumeak, adingabeak, adinekoak eta 

delituen biktima izan direnak lehenetsiko ditugu. 

b) Auzoak eta bizi-kalitatea. Lan egitean, ulertzen dugu arreta auzoetan 

eta herritarren parte-hartzean jarri behar dugula, egoera 

gatazkatsuenen diagnostikoei ekiteko eta jarduteko, bizikidetzako eta 

aisialdi arduratsuko plan bereziak idazteko. 

c) Jarduera bereziak. Irun hiri bizia da, proiekzioa du hiritik kanpo ere eta 

pertsonak etengabe pasatzen dira bertatik. Hori dela eta, tratamendu 

espezifikoa eman behar zaie hiriko ekitaldiei eta tokiko merkataritzari, 

inplikatutako alderdiak kontuan hartuta. 

 

5.- Udaltzaingoa, herritarren zerbitzura 

 

 Bizikidetza eta segurtasuna hobetzeko Udalak eskura dituen baliabide 

nagusietako bat da Udaltzaingoa. 

 



w w w. i run.org  

4 

 

 Gertutasunean oinarritutako eta ikuspegi komunitarioko polizia-eredu 

baten alde egiten dugu; eredu hori onartzen dute Itunaren alderdi sinatzaileek. 

 

Polizia-eredu horretan, polizia-lanak egitean delituen prebentzioan jartzen da 

enfasia, eta pertsonak eta komunitatea jartzen dira ardatzean segurtasun-politika 

diseinatzean eta lehenespenak ezartzean.  

 

Testuinguru horretan, funtsezko balioa hartzen du prebentzioak. Horrek, 

oinarrian, lanaren xedea aldatzea dakar. Lehen poliziak legea betearazi behar 

duela esaten genuen (beraz, legea urratzen duten horietan jartzen da arreta). 

Orain, ordea, poliziak herritarren segurtasuna bermatu behar duela esango dugu 

(arreta gizarte osoan jarrita). Horretarako, funtsezko tresna bilakatuko dira 

prebentzioa, bitartekaritza eta gizarteratzearen sustapena. 

 

6.- Bizikidetza eta segurtasuneko neurriak 

 

 Itunaren sinatzaileok uste dugu esparru bat, printzipio batzuk, lehentasun 

batzuk eta Udaltzaingo eredu bat adostu ditugula. Jakitun gara, halaber, 

garrantzitsua dela neurrietako batzuk lehenbailehen abiaraztea. Horrela, itun 

honetako printzipioak egia bihurtzeko ezinbestekotzat ditugun neurri batzuk bloke 

tematikoen arabera ezartzeaz gain, 2023ko irailera arte gauzatu beharreko 

aurrez aurreko plan bat planteatzen dugu, neurri funtsezkoenak biltzen dituena. 

 

6.1 Aurrez aurreko plana 

 

-Poliziaren lehentasunezko jarduneko plan bat diseinatzea, delituen inguruan 

jasotako datuen arabera. 

 

-Hobetzeko esku-hartze espezifikoak behar dituzten hiriko eremu eta/edo auzoen 

analisia eta esku hartzeko proposamenak. 

 

-Topaketarako eta lanerako foro iraunkorrak sortzea auzo-elkarteekin, auzoetako 

gainerako eragileekin eta udal-arloetako arduradunekin, hiriko auzo jakin 

batzuetako gizarte-kohesioa, bizikidetza eta bizi-kalitatea hobetuko duten 

ekimenak diseinatzeko 
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- «Segurtasunaren eta Bizikidetzaren aldeko Batzorde Iraunkor» bat sortzea; 

ohiko bilkurak egingo ditu hiruhilekoan behin, eta kide hauek izango ditu:  

 

 Zenbait arlotako teknikariak (Gizarte Ongizatea, Obrak, Hiri Bultzada, 

Hezkuntza eta Berdintasuna, besteak beste). 

 Udaltzaingoko eta Ertzaintzako arduradunak.  

 Gizarte-eragileak (auzo-elkarteak, merkatari eta ostalarienak, emakume-

taldeak).   

 Udalean ordezkaritza duten alderdi politiko guztiak. 

- Udaltzaingoaren egitura berrantolatzea eta langileak prestatzea, gertutasuneko 

polizia-eredua ezartzeko ikuspegiarekin. 

 

–Epaitegiekin komunikatzeko bide bat zabaltzea, ohiko delitugileen kasuan 

zigorgabetasunik egon ez dadin. 

 

6.2. Neurri orokorrak: 

 

Hiri-hobekuntzako eta gizarte-kohesioko neurriak: 

-Hiriko auzo jakin batzuetan eraldaketa txikiak egiteko plan bat diseinatzea, 

eremu jakin batzuen diseinua, hiri-irudia eta argiztapena hobetzeko 

 

-Auzoetako plan kultural bat abian jartzea, jarduerak hain ohikoak ez diren 

espazioetan antolatuta eta ohiko ekintzen ibilbideetan beste eremu batzuk ere 

sartuta  

 

–Topaketarako eta lanerako foro iraunkorrak sortzea auzo-elkarteekin, auzoetako 

gainerako eragileekin eta udal-arloetako arduradunekin, hiriko auzo jakin 

batzuetako gizarte-kohesioa, bizikidetza eta bizi-kalitatea hobetuko duten 

ekimenak diseinatzeko 

 

Polizia-ekintzak: 

 

-Zerbitzuaren kalitatea hobetzea eta, horretarako beharrezkoa balitz, biztanleko 

polizia kopurua handitzea. 

 

–Bitarteko materialak modernizatzea eta hobetzea. 
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–Bilakaeraren, berrantolakuntzaren eta plantillaren prestakuntzaren aldeko 

apustua, gertutasuneko edo auzoko poliziaren eredua ezartzeko. 

 

-Poliziaren kaleko presentzia hobetzea, auzoka antolatuta, egindako delituei 

buruz jasotako datuen arabera. 

 

– Ertzaintzaren esparru-akordio berri bat sinatzea 

 

– Hirian presente dauden gainerako segurtasun-kidegoekin koordinatzea 

 

– Bide publikoko segurtasun gutxiko puntuen mapa eguneratzea eta jarduteko 

programa espezifikoak prestatzea, lehentasunezko eremuetako jarduketa-plan 

bat diseinatuta  

 

Jarduera espezifikoak: 

 

–Bide-segurtasuneko plana 

 

–Errespetuzko aisialdi seguru baterako ekintza-plana  

 

–Merkataritzako segurtasunerako ekintza-plana 

 

–Jaietarako eta ekitaldi handietarako plan espezifikoak 

 

– Zarataren kontrako ekintza-plana 

 

Esparru judizialeko ekintzak: 

– Delituen berri emateko eta salatzeko herritarren inplikazioa lortzeko 

prestakuntza- eta informazio-plana  

 

– Epaitegiekin komunikatzeko bide bat zabaltzea, ohiko delitugileen kasuan 

zigorgabetasunik egon ez dadin  

 

 

7.- Bizikidetzaren eta Segurtasunaren aldeko Ituneko neurriak eta 

zehaztapena 

 

 Itunaren sinatzaileok uste dugu esparru bat, printzipio batzuk, lehentasun 

batzuk eta Udaltzaingo eredu bat adostu ditugula. Horrez gain, Ituneko 
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printzipioak gauzatzeko neurri batzuk ere ezartzen ditugu. Gainera, 

beharrezkoa da hori guztia planean islatzea, helburu neurgarri eta 

zenbakarri batzuk eta lortu beharreko emaitza batzuk adierazita. 

 

 Horretarako, urtebeteko epean eta betiere aurrez aurreko plana kontuan 

izanik, 2023-2027 aldirako Bizikidetza eta Segurtasun Plan Estrategikoaren 

oinarriak osatuko dira, herritarrek ere parte hartuta. 

 

8.-Itunaren indarraldia eta jarraipena 

 

Bizikidetzaren eta Segurtasunaren aldeko Ituna sinatzen denetik 2023ko 

irailera arte egongo da indarrean, eta alderdiek konpromisoa hartzen dute 2023-

2027 agintaldian ere berriz sinatzeko. 

 

  Jarraipena egiteko saio bat egingo da sei hiletik behin, bozeramaileen 

batzarraren bidez, eta bertan parte hartuko du Udaltzaingoko eta Bizikidetzako 

ordezkariak.  


