
ZAINDU GAITEZEN AUZOKIDEOK!

Covid 19aren ondorioz bizitzen ari garen osasun krisi garaiotan, bestelako krisi sozialak inoiz baino garbiago

azaleratzen ari dira. Konfinamenduak eragin ditzaken egoera zaurgarriez kontziente izanik, argi esan nahi

dugu  ez  dela  guztiontzat  berdina  etxean  geratzea,  denok  ez  ditugulako  gure  etxeetan  oinarrizko

beharrizanak asetuta. Beraz, inoiz baino gehiago, elkarren arteko interdependentzia onartu eta komunitatea

indartzea aldarrikatu nahi ditugu. Elkarren artean zainduz, auzoa zainduko dugulako.

Horregaitik, Herri Hezitzailetik, konfinamendu egoera honetan beharrezkoa ikusten dugu auzokideon artean

babes sareak indartzen jarraitzea. Azpimarratu nahiko genuke norabide honetan konfinamentua eman zen

unetik  herrian  arlo  sozialean  eta  zaintza  eremuan  egiten  ari  den  lan  ikaragarria;  Udaleko  gizarte

zerbitzuetatik, erresidentziako langileak, osasun arloko langileak, bolondres sarea.. eta gainontzeko guztiak! 

Hezkuntza, eskola eta familiaren ardura bakarrik ez den bezala, zaintzaren ardura ere guztiona da. Elkar

zaintzeko betebeharra eta elkar zainduak izateko eskubidea dugulako. Horretarako, dinamika bat jarri dugu

matxan.

Dinamika hau, gure etxeko balkoietan herri hezitzaileko aterkiaren marrazkia egin eta zintzilikatzean datza,

edo leihoan itsastean. Irudi hau etxean jartzen dutenek, auzokideak zaintzeko ardura beren gain hartzen

dutela adieraziko du eta beraiengan babesa aurkituko dutela adierazi nahi du. Hau da, babes sareko kide

direla.

Babes sare honen helburua, elkarren arteko harremanak sustatzeaz gain, elkar zaintzeko ardura hartzea da,

elkar babesteko. Etxe bakoitzeko egoera desberdina da, ondorioz, ditugun beharrak ere desberdinak dira.

Zoritxarrez, etxeetan bakartze honen ondorioz, hainbat egoera lehen baino ikusezinago egin dira, esaterako,

emakumeen aurkako erasoak, umeen aurkako erasoak, bakarrik bizi direnak… Beraz, gure auzoan horrelako

egoerarik gertatzen dela iruditzen bazaigu edo horrelako egoeraren bat jasaten ari diren pertsonaren batek

laguntza eskatzen badigu, jarrera aktiboa izango dugu, auzokideak babestuko eta zainduko ditugu.

 Horregatik, datozen egunetarako honako ariketak proposatzen dizkizuegu:

1- INDARKERIA MATXISTAREN AURREAN IZAERA AKTIBOA IZANGO DUT.

Gure auzoan,  indarkeria  matxista  egoerarik  dagoela  susmatzen badugu,  gure  babesa eskainiko  dugu.

Horretarako: 

a)  Laguntzarik  behar  duen  galdetu.  Ez  epaitu.  Ezetz  bada,  adierazi  hor  egongo  zarela.  Baietz  bada

informazioa eskaini.

b) Honako telefonoez baliatu zaitezke: 24 orduko arreta eta informazio telefonoa (900 840 111)  + Gizarte

Zerbitzuak (943 15 71 92 ) + Udaltzaingoa (943 15 13 13) + Larrialdiak (112)

2- HAURREN AURKAKO INDARKERIAREN AURREAN JARRERA AKTIBOA IZANGO DUT.

Gure  auzoan,  haurren  aurkako  indarkeria  egoerarik  identifikatuz  gero,  gure  babesa  eskainiko  diogu.

Horretarako:

a) Zer gertatu den galdetu. Babesa eskaini. 



b) Honako telefonoez baliatu zaitezke: Haurrei eta nerabeei laguntzeko telefonoa  (116111) + Gizarte

Zerbitzuak (943 15 71 92) + Udaltzaingoa (943 15 13 13) + Larrialdiak 112

3- BAKARDADE EGOEREN AURREAN, JARDUERA KOLEKTIBOAK BERMATUKO DITUGU.

Gure auzoan bakarrik bizi den nonor ezagutzen badugu, laguntza eskainiko diogu.

a) Hitz egitea behar badu, prestutasuna adieraziko dugu.

b) Erosketak egiteko zailtasunak baditu, laguntza eskainiko diogu.

c) Auzoko ekimen kolektiboak sustatu ditzakezu.

4- BALIABIDE MATERIALEN KOLEKTIBIZAZIOA

Gure  auzoan  baliabide  material  falta  antzeman  baduzu,  eskaini  zuk  eman  dezakezuna  (Interneta,

Liburuak, Jatekoa, Eta abar)

“GOGORATU ZAINDUA IZATEKO ESKUBIDEA DUGULA, BERAZ ZERBAIT BEHAR BADUZU ESKATU BEHAR

DUZUNA”


