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ESTATUAN HAURTZAROAREN BABESA ETA TRATU ON BATEN SUSTAPENAREN ALDE

Dokumentu hau, 2015. urtean, Educoren laguntzarekin Gizarte Akzio Programa 
osatzen duten gizarte-bazterketa arriskuan dauden haur eta nerabeekin lanean 
diharduten entitateen lanaren emaitza da. 

Lurralde guztiko 53 entitate 2014-2015eko ikasturtean zehar bildu izan gara, 
Haurtzaroaren Eskubideen babes eta sustapen ikuspegi batetik, haurtzaroarekin 
eta haurtzaroarenganako gure esku-hartzearen oinarriak finkatzeko helburuarekin. 
Haur eta nerabe ahulenen eskubideen sustapenarekin konprometituriko ehunka 
pertsona gara (profesionalak, boluntarioak, bazkideak eta kolaboratzaileak)1. 

Gure asmoa, gure erakundeak haurtzarorako Babes eta Tratu Oneko 
benetako guneak izan daitezen borondateak gehitzea da; bai haurtzaro eta 
nerabezaroaren ingurunean (familia, eskola, espazio publikoa, administrazioa...) 
antzematen ditugun mehatxuen kontra, eta bai gure berezko entitateen barnean 
egon zitezkeenen aurka.

NORTZUK GARA

Irabazteko asmorik gabeko eta leku eta tamaina desberdinetako entitateak gara, eta gure eginkizuna 
haurtzaro eta nerabezaro ahulenarekin eta ahulenarentzat buruturiko lanean oinarritzen da.

Lurraldearekin eta testuinguru bakoitzaren behar zehatzekin, kulturarekin eta taldearekin lotuta gaude. Haur eta 
nerabeen berezko eguneroko errealitateetatik lan egiten dugu.

Giza Eskubideen entitate sustatzaileak garen bezala eta 19892 ko Haurraren Eskubideen Konbentzioaren esparruan, 
Haurtzaroaren Eskubideak ulertzen ditugu, ez hainbeste horizonte baten adierazpen bezala, abiapuntu utziezin bat 
bezala bazik justua izatea nahi dugun gizarte batean.

Gure eguneroko egitekoa haurtzaroan zentratzen da, harekin eta harentzat. Haurrentzat parte-hartze guneak 
sustatzen ditugu, haur eta nerabeak euren garapenaren parte izan daitezen; entzun egiten diegu eta bere ekarpenak 
kontuan hartzen ditugu, oinarri batekin: haurraren arreta gorena.

Pentsatzen dugu hezkuntza, hartan berean eskubidea izateaz gain, ezinbesteko euskarria dela gainerako 
eskubide eta askatasunetara heltzeko. Horregatik honako hau partekatzen dugu: heziketak3, eztabaidaezin, 
erabilgarri, ulergarri, onargarri eta moldagarria izan behar duenaren uste osoa dugula. 

Uste dugu heziketak pertsonen bizitza soilik modu honetan alda dezakeela4, eta aldi berean hauek prestatzen dituela euren 
testuinguru lokala eta globala eraldatzeko, horrela, gizarte justuagoak eta bidezkoagoak eraikitzeko laguntza emanez5.

1. 33 elkarte, 18 fundazio, gizarte-kooperatiba 1 eta erakunde erlijioso 1 gara
2. http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf 
3. Nazio Batuetako Katarina Tomasevskik Hezkuntzarako Eskubideari buruz proposatutako markoan oinarritua
4. http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002231/223115S.pdf
5. EDUCO 2015-2018 plan estrategikotik
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ADIERAZTEN DUGU

Espainian, Haurtzaroaren Babes eta Tratu Onean gabezi handiak daude. Hori dela eta, elkarte babesleak garen beza-
la, konpromisoa hartzen dugu edozein praktikaren aurrean haur edo nerabeak tratu txarren biktima bihurtzen dituen 
egitura edo jardueraren kontra jokatzeko.

Tratu Ona eta Haurtzaroaren Eskubideen Babesa bermatzeko, gure eguneko praktikara nazioarteko estandarretik 
ateratako, prebentzio erremintak, detekzioa, gertakarien kudeaketa, salaketa eta auto-ebaluazio zehatz eta berraz-
tergarriak gehitu behar ditugu.

Hiritartasunetatik eta erakundeetatik, asko dira oraindik Haurtzaroaren Babesa eta Tratu Onak “ongintza” kontua 
bezala ulertzen dutenak Giza Eskubideen eta Justizia Unibertsalaren ordez.

GUZTI HONENGATIK, PREMIAZKO BEHARRA ADIERAZTEN DUGU:

• Haurtzaroaren Eskubideak defendatzen dituen kultura duintze eta justizia beharra hedatzeko (gure 
eguneroko ingurune gertuenetatik, gizarte osora arte) lan egin behar dela Haurtzaroaren Babesa eta Tratu 
Onerako espazioak sortzeko hauen garapena lortzeko.

• Haurtzaroaren Babesa eta Tratu Onaren sustapenarekin konpromisoa hartzea. Honek esan nahi du aldaketa 
sistemikoak, hezitzaile taldeko formakuntza eta entitatearen antolaketan aldaketak egon behar direla.

• Ikasketa eta praktika onak partekatzeko, eta gure elkarteetan eta gizartean oro har Haurtzaroaren Babesa eta Tratu 
Onak zabaltzeko, lan taldean aritzea.

• Praktika metodologiko zehatz eta kontrastagarriak gehitzea Haurtzaroaren Babesa eta Tratu Onetarako. 
Hots, Babesko Politikak zehaztu guregana laguntza eta garapen bila datozen haur eta nerabeentzat gure entitateak 
toki babestuak direla ziurtatzeko. 

• Prebentzio-akzioak diseinatzea eta tratu txarren aurrean erantzunak, proportzionalak, bidezkoak, babesleak eta 
hezigarriak direla ziurtatzea.

• Haurraren Eskubideen Konbentzioan berretsitako eskubideak gauzatzea haur eta nerabeei galarazten dieten 
marko legegilean, araudiaren garapenetan edo bihurgune administratiboetan sortzen diren abusuak eta tratu txar 
instituzionala salatzea. 

Gure eguneroko lana 
haurrengan, haurrekin eta 
haurrentzat egiten da
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asociación andaluza de apoyo a 
la infancia - aldaima Granada

Asociación Socioeducativa 
Ayatana Toledo

Coordinadora de barrios 
de Murcia Murcia

Fundacion Educación y 
Cooperación-Educo Barcelona

Fundación Igualdad 
Ciudadana Cáceres

Fundación Picarral
Zaragoza

Grupo de Educadores de Calle y 
Trabajo con Menores - GREC
Palma de Mallorca

Asociación Lantxotegi 
Elkartea Berriozar (Navarra)

Amics del Moviment del 
Quart Món Barcelona

Asociación Barró
Madrid

Asociación por la dignidad de 
Mujeres, Niños y Niñas -Digmun
Ceuta

Asociación Equus Zebra
A Coruña

Fundación Juan Soñador
Burgos

Fundació Salut Alta
Badalona (Barcelona)

Asociación Sociocultural 
Grupo Cinco Cuenca

Asociación Malaga Acoge
Málaga

Asociación Asecal
Salamanca

Cooperativa para la promoción  
humana y el desarrollo comunitar-
io- Bidegintza Bilbao

Asociación Síndrome de 
Down-XUNTOS Pontevedra

Fundación Dasyc
Valencia

Asociación La Torre de 
Hortaleza Madrid

Fundació Servei Gironí de 
Pedagogía Social -Ser.gi Girona

Asociación Hezizerb
Donostia

Margotu Elkartea Asociación 
Margotu Bilbao

Asociación Juvenil ATZ
Madrid

Cáritas Diocesana
Santiago de Compostela

Asociación El Arca de 
Nazaret Valencia

Fundación Iniciativa Solidaria 
Ángel Tomás
Alcoy (Alicante)

Fundación Márgenes y 
Vínculos Los Barrios (Cádiz)

Fundación Sevilla Acoge
Sevilla

Associació Iniciatives 
Solidàries Valencia

Fundación por la Acción 
Social - Mar de Niebla Gijón

Asociación Auryn
León

Asociación Ciudad Joven
Madrid

Asociación Entre Amigos
Sevilla

Fundación Canaria Farrah para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Sostenible Gran Canaria

Fundació Marianao
Sant Boi del Lobregat(Barcelona)

Fundación Social Universal 
Montilla (Córdoba)

Associació Educativa Itaca 
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Asociación Mojo de Caña
Gran Canaria

Asociación Aventura 2000
Madrid

Asociación Colectivo de Tiempo 
Libre y Acción Social - Cotlas
Valencia

Asociación El Colletero
Nalda (La Rioja)

Fundació Casal l’Amic
Tarragona

Fundació Pare Manel
Barcelona

Fundació Lotus Blau
Mataró (Barcelona)

Asociación Jaire
Madrid

Associació Esplai Masia 
Espinós Gavà (Barcelona)

Fundación Valdocco
Huelva

Centro Desenvolvemento Rural 
Portas Abertas Verín (Ourense)

Asociación Centro Juvenil 
Trascampus Zamora

L’Arc-Taller de Música- 
Fundació Privada Barcelona

Asociación Cultural Talloc
Madrid

ADIERAZPEN HAU SINATZEN DUTEN ERAKUNDEAK

http://aldaima.org
http://www.valdocco.org/html/
http://www.bidegintza.org/es
https://www.fundaciondasyc.org/?lang=en
http://asociacionentreamigos.com
http://www.grecmallorca.org/ca/
http://www.jaire.es
http://fundacionangeltomas.org
http://www.marianao.net/es
http://cdrportasabertas.org
http://www.trascampus.es
http://www.movimentquartmon.blogspot.com.es
http://www.atz.es/asociacion-juvenil/
http://www.caritas-santiago.org
http://www.equuszebra.es/es/
http://www.asociaciongrupocinco.com
http://fundacionjuans.org
http://fundaciolotusblau.org/es/
http://www.mojodecana.org
http://fundaciolasalutalta.org
http://www.educo.org
http://www.asecal.org/asecal/
http://www.cjauryn.org
http://www.ciudadjoven.org/wp/
http://downxuntos.org
http://www.fundacionfarrah.org
http://www.hezizerb.net/index.php
http://xamfra.net/larc-musica
http://malaga.acoge.org
http://www.coordinadoradebarrios.es
http://www.fundaciosergi.org
http://digmun.es/estatutos/index.htm
http://www.itacaelsvents.org/es/
http://aventura2000.org
http://www.cotlas.org/?page_id=2
http://www.elcolletero.org
http://casalamic.org/portada/
http://www.fic07.eu
http://www.latorredehortaleza.org/Ver2012/Inicio.php
http://mardeniebla.es
http://paremanel.org
http://sevillaacoge.org
https://aemegava.wordpress.com
http://www.asociacionbarro.org.es
http://elarcanazaret.org
https://asociacionculturaltalloc.wordpress.com
http://www.fmyv.es
http://www.iniciativessolidaries.com/quienes-somos/iniciatives-solidaries/
http://www.lantxotegi.org/es/consultas.html
https://margoturenlagunak2010.wordpress.com/asociacion-margotu/
http://www.fundacionpicarral.org/rdr.php?p=1
http://www.fundacionsocialuniversal.org

