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Gizarte Ekintza Saila



Aurreko asteazkenean, 2019ko 
maiatzaren 22an, Bilboko Ume eta 
Nerabeen Kontseilua bildu zen 
bere ikasturteko bigarren osoko 
bilkuran.

Oraingoan, Bilboko 15 eskoletako 
44 umek parte hartu zuten, alderdi 
politikoetako 1 zinegotzia, Iñigo 
Pombo (alkatearen izenean, 
bilkuraren lehendakariordea), eta 
gizarte ekintza saileko hainbat 
kidek: Eugenia Salterain idazkaria 
eta Iñigo Zubizarreta Gizarte 
Ekintza saileko zuzendaria.
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Aurkezpena
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Zerrenda pasa eta akta aprobatu

Osoko Bilkurari 10:00etan hasiera eman genion Bilborock
aretoan.
Momentu horretan Iñigo Pombok lehendakari ordea, bertaratu
ginen guztiei ongi etorria eman zigun. Kontseiluan parte
hartutako kide guztiei eskerrak eman zien egindako lan
guztiagatik.

Horretaz gain, Bilbao Haur eta Nerabeekin lagunkoia den hiria
dela adierazten duen ziurtagiria lortu duela gogoratu zuen.
Kontseiluari eskerrak eman zizkion hau posible egiten
laguntzeagatik. Gainera datorren ekainaren 5ean ziurtagiria
adierazteko plaka bat jarriko dela gogoratu zigun. Plaka hura
Guggenheim parkean jarriko da, kontseilukideek aukeratu
zuten bezala.

Ondoren, Gizarte saileko Eugenia Salterain idazkariak,
zerrenda pasatu zuen. Zerrenda pasatzearen garrantzia azaldu
zigun: Beharrezkoa da kontseiluko lagun kopuru minimo bat
egotea, hartzen diren erabakiak eta egiten diren bozkatzeak
aintzat hartu ahal izateko.

Zerrenda pasa eta gero, kontseilu-kide kopuru nahikoa
presente zegoela baieztatu zuen, eta aurreko bilkurako akta
aprobatzera pasatu genuen.
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Lan batzordeetan egindakoa azalduz

Behin akta aprobatuta zegoela, taldez talde, lan batzordeetan landutakoaren inguruko azalpena luzatu zizkieten kideek
lehendakaritzari.

Zazpi taldeetan aritu ziren lanean, eta hurrengo gaiak azaldu zituzten:
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1. Unicef-Tratu onaren txertoa (lana eta konpromezua)

2. Garapen iraunkorrerako helburuei buruzko lanketa

3. Mugikortasuna Bilbon (1) hausnarketa

4. Mugikortasuna Bilbon (2) eskaerak)

5. Ezinbestekoak (Maristas ikastetxea egindako lanean oinarrituta)

6. Baliabiderik ez dituzten pertsonentzako udal baliabideak (1) testigantzak eta galderak

7. Baliabiderik ez dituzten pertsonentzako udal baliabideak (2) Ametsak eta eskaerak
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1.-Tratu onaren txertoa

Tratu onaren txertoaren istorioa adierazteko, kontseilu kideek antzerki bat egin zuten.

Biolentziari aurre egiteko txertoaren garrantzia adierazi ziguten, antzezlanean. Txertoak eduki beharreko TRATU 
ONAREN TXERTOA egiteko printzipio aktiboak azalduz. 

-Edozein pertsonak har dezake txertoa.
-Edozein momentutan har daiteke.
-Beti eragina izan behar du.
-Osagaiak:  Entzumena, lasaitasuna, maitasuna, sentitzea, hitz egitea, pozik bizi, konfiantza, lagunak, barkamena 
eskatzea, komunikazioa, besarkadak, poza, laguntzea, adiskidetasuna, defendatu, ez banatu (ez isolatu), ez iraindu, 
lagundu, familiarekin egon, lo egin, kirola egin, erlaxatu, jan, errespetua, urruntzea, prebenitzea, psikologikoki 
kontziente izatea, zuzendariari / begiraleari esan, laguntza eskatu, enpatia, poliziari deitu, txertoak egin, borrokak ez 
animatu eta ez handitu, ez parte hartu borroketan, biolentzia ikusterakoan isilik ez geratu.

Azkenik aipatutako osagaiak erabiltzera konprometitu ziren kontseilu kideak.
Hura ziurtatzeko kontratua sinatu zutela adierazi ziguten. 
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2.-Garapen iraunkorrerako helburuak
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2.-Garapen iraunkorrerako helburuak
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2.-Garapen iraunkorrerako helburuak
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3 eta 4.-Mugikortasuna Bilbon
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3 eta 4.-Mugikortasuna Bilbon



5

3 eta 4.-Mugikortasuna Bilbon

H1: Kaixo Lander, zer iruditzen zaizu politikariengana joaten bagara eta bidegorriei buruzko eskaerak egiten badizkiegu?

H2: Oso ondo iruditzen zait. Goazen esatera!

(Haurrak politikariengana doaz)

P1: Egun on! Zer behar duzue?

H2: Bidegorriei buruzko eskaerak egitera gatoz.

P2: Zeintzuk dira?

H1: Bidegorri gehiago egotea. Orain bizikletarekin espaloitik bazoaz, isunak jartzen dituzte.

H2: Informazio gehiago ematea, guk lehen ez genekielako ezer.

H1: Eskoletan bizikletak uzteko lekua egotea, oso urrun bizi bazara, bizikletak eskolan usteko aukera egotea

P1: Oso ondo, ahal duguna egingo dugu.

P2: Eskerrik asko!

Aurkeztutako antzerkiaren gidoia



KUTSADURA:
• Gune berdeak sortu
• Garraiobide elektrikoen

erabilera bultzatu
• Birziklapen neurriak

hartu
• Kaleak txukunago

mantendu
• Erretzeko guneak jarri
• Trafikoa murriztu

ESKAERAK

5.-Ezinbestekoak (UNICEF)

AISIALDIA:

 Gune berde gehiago sortu

 Hamar urtetik gorako

parkeak jarri

 Kirol –gune gehiago

egotea: saskibaloi

kantxak, moto-kros

zirkuitoak, futbol zelaiak, 

tirolinak…

 Leku estaliak ipini

lagunekin egoteko



ZERBITZUAK, HEZKUNTZA, 
OSASUNA:
• Beharrezkoak diren medizinen

eta janarien prezioa jaitsi
• Eskola eta unibertsitate gehiago

sortu
• Komun publiko gehiago jarri eta 

garbi mantendu
• Segurtasuna eskaini gure

herritik lasai ibiltzeko

ESKAERAK

5.-Ezinbestekoak (UNICEF)

POBREZIA
• Inmigranteei + pobreei

osasun laguntza eman
• Etxe gehiago

errefuxiatuentzat / Elizetan
edo babesgunetan lo 
egiteko baimena eman
pobreei.

• Lanpostu gehiago jartzea
• Guztion eskubideak

errespetatzea naiz eta txiroa
izan

• Jantoki sozial gehiago jarri
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Tomás kale gorria bizi izandako 
Bilboko gizon bat  da. Drogekin 
arazoak izan zituen bere garaian ere. 
Egun, Bizitegiko Giza-Antzerki 
iniziatiban parte hartzen du eta bere 
bizipenak konpartitzen ditut.

Tahar eta Mohamed, 21 eta 25 urteko 
Marrokoko gazte bi dira. Egoera 
irregularrean heldu ziren Espainiara, 
eta gaur egun harrera egoeran bizi 
dira. Ikasten dihardute eta Harribide
elkarteak laguntzen ditu. Beraien 
helburua lana lortzea da eta beraien 
herrialdeetara bueltatzea bere 
familiak laguntzeko.
Biak oso gazte zirenean etorri ziren 
eta kale gorrian bizi behar izan zuten 
denbora batean, gaur egun dituzten 
laguntzak lortu arte.

Zergatik erabaki zenuten zuen herrialdea uztea?

7 eta 8.-Baliabiderik ez dituzten
pertsonentzako udal baliabideak
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7 eta 8.-Baliabiderik ez dituzten
pertsonentzako udal baliabideak

Eta iritsi zinetenean, zer? Tomás, kontatuko diguzu zure egoera?
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7 eta 8.-Baliabiderik ez dituzten
pertsonentzako udal baliabideak

AMETSAK:
• Familiaren gehiago egotea eta etxebizitza bat izatea
• Bake mundiala nahi dut
• Beraien familia berriro ikustea eta arrazismo gutxiago egotea
• Beraien familiak etortzea
• Kalean bizi derenei, beste pertsonak bezala tratatzea
• Beraien familiarekin egotea eta beraien gustuko lana izatea
• Beraien ametsak lortzea eta Marruekosen eskubide gehiago egotea
• Guda gutxiago egotea eta horrela jendeak ez du emigratu behar
• Etxe finkoa aurkitzea
• Osasuna, lagun onak, arropa berriak… eukitzea eta janari faltarik ez edukitzea
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7 eta 8.-Baliabiderik ez dituzten
pertsonentzako udal baliabideak

ESKAERAK:
• Behartsuei etxea eta janaria lortzeko bide errazagoak egotea
• Behartsuak maitatu. Pertsonak dira eta gauza batzuk merezi dituzte
• Jantoki sozial gehiago
• Etxeko argia eta ura dohainik izatea
• Politikariek emigratzen ustea eta ez kamioi baten azpitik etortzea
• Hegazkineko bidaiak merkeagoak izatea
• Kalean bizi direnentzako baliabide gehiago egotea: mantak, lo sakuak…
• Denontzako eskubide berdinak egotea
• Guztiok lana edukitzea
• Diru laguntza gehiago eta lortzeko errazago izatea
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Eskerrak eta diplomak
Ematea, eta ebaluaketak.

Ikasturtea amaitzerekin batera, 6 mailako umeek kontseilu kide izateari uzten diote.
Bi ikasturteetan zehar egindako lana eskertzearren, Kontseiluko lehendakariak ohorezko diploma bat ematen zaie esker onak 
adieraziz.

Izan ere, aurten, umeak ez ezik, Kontseiluko lehendakaria agurtu dugu ere. Laster erretiratuko den Iñigo Pombok, bere 
ohorezko diploma jaso baitzuen Kontseiluko kide bezala.

Agurrekin bukatuta baina ekitaldia itxi aurretik, kurtso osoari dagokion ebaluaketa egin zuten kontseilu kideek. Horretarako 
talde txikietan, norbanakoak bere ohiko asebetegarritasun ebaluazioa bete izan zuen. Ostean, taldeka hainbat puntu ebaluatu 
eta komentatu zituzten, hala nola; ikasitakoa, parte-hartzearen eskubidea, beraien hazkuntza kontseiluan, eta abar.
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Akta grafikoa

Aurreko urtean bezala, akta grafiko batean jaso zen umeek ikasturtean zehar landutako guztia. Hona hemen akta hura:
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Agurra
Ohikoa den bezala, talde argazkia egiteari ekin genion osoko bilkurari agurra ematen datorren ikasturte arte.
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