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1. Aurkezpena eta ongietorria
2021eko ekainaren 3an Bilboko Haur eta Nerabeen Udal Kontseiluaren zortzigarren
osoko bilkura egin zen. Egungo egoera dela eta, osoko bilkura formatu mistoan egin
zen: Kontseiluaren zati heldua La Bolsa eraikineko Ganbara Aretoan bildu zen,
hainbat ikastetxetako 7 haurrekin batera, eta gainerako sailburuak beren
ikastetxeetatik telematikoki konektatu ziren.
Saioan 39 kontseilukidek, Juan Ibarretxek presidente gisa eta Eugenia Salterainek
idazkari gisa parte hartu zuten.
Honako hauek ere bertaratu ziren: Iñigo Zubizarreta Gizarte Ekintzako zinegotzi
delegatua, arlo horretako zuzendaria, Concepción Claver, Marian Brunet,
programen eta laguntza teknikoaren ataleko burua, eta Gizarte Ekintza Saileko
Gizarte Partaidetzako Bulegoko Pilar Ortega. Gainera, Isidro Elezgarai (UNICEF
Euskadiko Batzordeko presidentea) eta Elsa Fuente (UNICEF Euskadiko Batzordeko
koordinatzailea) ere izan gemituen.

1. Aurkezpena eta ongietorria

Osoko bilkura 10: 00etan hasi zen. Juan Ibarretxek ongietorria eman zien bertaratutakoei, Alize Paulogorran eta
Luis Borja sailburuekin batera.
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2. 2020ko azaroaren 20ko Osoko Bilkuraren akta onartzea

Ongietorriaren ondoren, Eugenia Salterainek zerrenda pasatu zuen eta, quoruma zegoenez, aurreko
bilkurako akta onartu zen (hemen eskuragarri: http://umeenhiria.bilbao.eus).
Akta onartu ondoren, bilkurako gai-zerrenda azaldu zen. Hona hemen:
•

Ikasturtean zehar egindako lana aurkeztea eta sailburuek grabatutako bideoa ikustea. Bideo horretan,
bullyingarekin amaitzeko Kontseiluak egindako proposamenak azaltzen ziren.

•

Udalak egindako proposamenei emandako erantzuna

•

Argibideak emateko eta zalantzak argitzeko txanda

•

Kontseiluaren Bullyingaren aurkako manifestua irakurtzea

•

Ondorioak eta amaiera

3. Egindako lanaren aurkezpena eta proposamenak

Alize eta Luisek, sailburuen izenean, 4 lan-batzordeetan egindako lana azaldu zuten. Horren ondoren, ikasturtean
zehar egindako bideoa ikusi zen, non Kontseiluaren proposamenak azaltzen ziren.

4. Udalaren erantzuna Kontseiluaren proposamenei

Bilboko Haur eta Nerabeen Kontseiluak bi mailatako proposamenak egin zituen:

•

Ikastetxeetan egiteko proposamenak

•

Udalak egiteko proposamenak

Lehenengoak dokumentu batean jaso eta ikastetxe guztietara bidaliko dira, ezagutzera eman eta
ikastetxeak martxan jartzera animatzeko. Jarraian, sartutako proposamenen zerrenda ikus
daiteke:

ADOSTOKIA

Leku bat da ikastetxean, arazo edo gatazka bat sortzen denean protagonistak han biltzen dira
konpontzeko.

TXOKO DE LA AMISTAD/ LAGUN GELA

BULLYINGA GELDITZEKO TALDEA

Espazio bat sortzea objekturen bat margotuz (banku bat, hesi bat). Bertan, jendea ezagutu ahal
izango duzu eta zure egoera haiekin partekatu ahal izango duzu
Erasotzaileak lasaitzeko eta amorrua kentzen laguntzeko gela bat. Profesionalak egon beharko
lirateke laguntzeko. Baita biktimei laguntzeko ere.
Pasilloetan eta patioan postontziak jartzea, biktimek beren arazoak bertan utz ditzaten eta laguntza
anonimoki eska dezaten. Postontziak astean behin irekiko dira eta gelan komentatuko dira eta, ahal
bada, saiatuko da arazoak konpontzen. Norbaitek kasuren bat ezagutzen badu, postontzietan ere
sala dezake
Ikasleekin talde bat egitea. Talde horrek bullying kasuak entzungo ditu eta laguntzen saiatuko da.

BITARTEKARITZA

Ikasle batzuk bitartekariak izango dira eta arazoren bat ikusten badute konpontzen saiatuko dira

ERLAXATZEKO TEKNIKAK
BULLYINGAREN KONTRAKO GRAFFITIAK PATIOETAN

Batzuek ez dakite amorrua kontrolatzen, beraz, erlaxazio-teknikak ikastea ondo legoke. Horrela,
haien haserrea eta amorrua kontrolatzen ikasiko dute.
Patioetan graffitiak egitea bullying-aren aurka. Ikasleek egingo dituzte

IRAKASLEAK IKASLEAK EGOTEN DIREN TOKIETAN

Ikasleak egoten diren lekuetan irakasleak egotea, bullying-egoerak saihesteko

BULLYINGAREN AURKAKO PROGRAMA

Bullying-ari buruzko irratsaio bat egitea, jendea kontzientziatzeko

LASAITZEKO GELA
POSTONTZIAK

PASILLOETAN KARTELAK JARRI ARAUEKIN
KEINU BAT BULLYINGAREN KONTRA
HILABETEAN BEHIN LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA
ROL JOKOA
TUTORETZAN KLASEKO GIROA ETA ARAZOEI BURUZ HITZ
EGIN
TXAPAK EGIN

GURASOENTZAKO HITZALDIAK
BULLYINGARI BURUZKO HITZALDIAK

Kartelak jarri korridoreetan, arauak adierazita, eta gela bakoitzean bat egon dadila. Arau horiek
denon artean adostu eta sinatuko ditugu.
Bullyinga jasaten ari zarela aditzera emateko keinu bat da. Eskuarekin egiten da eta laguntza behar
duzula esan nahi du.
Hilean behin, ikastetxe guztietara psikologo bat bidaltzea, ikasleei nola sentitzen diren galdetzeko.
Ikasleek rol-joko bat egingo dute. Bakoitza pertsonaia bat izango da (biktima, erasotzailea, polizia)
eta antzezlan bat egingo dute bullyinga zer den, non eta nola gertatzen den azaltzeko.
Astero, tutoretzan hitz egin gelan dagoen giroaz, eta arazoren bat izanez gero, elkarrekin konpondu
Bullying-aren aurkako txapak egitea. Txapa lortzeko azterketa bat egin beharko litzateke
Umeok etxean ikusten duguna egiten dugu eta horregatik gurasoek bullyinga zer den jakin beharko
lukete. Horrela gaizki dagoela erakutsiko digute (bullyinga)
(BIGEra eta Hezkuntzara ere eramango da)
Hitzaldiak egitea jendeak bullyinga zer den jakin dezan

4. Udalaren erantzuna Kontseiluaren proposamenei
Udalak egin beharreko proposamenei dagokienez, jarraian presidenteak emandako erantzuna
azaltzen da:
ALKATEAREKIN HITZ EGIN

Ekainaren 7an, astelehena, alkatea Haur eta Nerabeen Kontseiluko ordezkari batekin bilduko da.

BIDEO BAT GIZARTE-SAREEN BIDEZ
ZABALTZEA
CYBERBULLYINGEN AURKAKO
KANPAINA

Hiru proposamen horiek bakar batean bateratu litezke, bullying-ari buruz kontzientziatzeko kanpaina bat
egin. Ikasi egingo da.

BULLYING-AREN AURKAKO
KANPAINA BILBON
JARDUERAK PARKEETAN

LAGUNAK EGITEKO ELKARTEA

Bilboko Udalak hainbat jarduera programatzen ditu hiriko hainbat espaziotan (Haurgune, Kidegune,
tailerrak, udalekuak), eta arlo bakoitzak programa desberdinak zabaltzen ditu, familia guztiengana irits
dadin. Proposamen hori Gazteria eta Kirol Arloari helaraziko zaio, Kontseiluko haurren kezka ezagutu
dezaten.

POLIZIA GEHIAGO KALEETAN

Proposamen hau udaltzaingoari helaraziko zaio, Kontseiluko haurren iritzia ezagutu dezaten

MANIFESTAZIOAK

Bilboko Udalak ezin ditu manifestazioak antolatu, baina ekimena zentroren batean sortzen bada, Udalak
nola babestu ikusiko du.

HAUR INFILTRATUA

Ideia positiboki baloratzen bada ere, ezin dela gauzatu uste da.

5. Bullyingaren kontrako manifestua

Juan Ibarretxek Udalak proposamenei emandako
erantzuna azaldu ondoren, bullying-aren aurkako
Manifestua irakurri zen.

6. Ondorioak eta amaiera

Osoko bilkura amaitzeko, Haurren eta Nerabeen Kontseiluari buruzko bideo bat ikusi zen, eta
Juan Ibarretxek, Kontseiluko presidenteak, egindako lana eskertuz itxi zuen saioa.
Bilkuraren akta grafikoa ere partekatu zen, eta kontseilukideek saioaren ebaluazioa egin zuten.

6. Ondorioak eta amaiera
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