SAN MAMESEN ADIERAZPENA: “HAURREN BABES
ETA TRATU ONAREN ERANTZUKIZUNA BERE GAIN
HARTUZ AISIALDIAN ETA KIROLEAN”.
Haur guztiek dute kirola egiteko eta aisialdi osasungarria izateko eskubidea. Nazioarteko
hainbat itunetan jasotako eskubidea da, Haurren Eskubideen Nazioarteko Konbentzioan
(CDN) 31. artikuluan jasoa.
Kirola, zalantzarik gabe, funtsezko elementua da haurren garapen osorako. Esparru
horretan, familiak eta eskolak ematen dute denbora gehien.
Kirola eta jolasa funtsezko bidea dira balioak ikasi eta transmititzeko.
Azkenik, kirola tresna bat da, modu egokian edo oker erabil daitekeen tresna bat. Kirola
zentzu batean edo bestean erabiltzeak eragin positiboa izanen du edo, alderantziz,
eragin negatiboa.
Kirolaren munduak berehala egin behar die aurre egiteke dauden erronka batzuei,
besteak beste, haurren babesari. Haurrak babesteko ikuspegia oso elementu eskasa da
oraindik ere klub, federazio, kirol eskola, kirol erakunde eta bestelako agenteen lanean.
Ukaezina da badirela kirolaren esparruan haurren eskubideak babesteko nazioarteko
tresnak. Halaber, haurtzaroaren babesa kirolean sustatzen duten ekimenak sortu dira
azkenaldian.
Hala eta guztiz ere, beharrezkoa da arlo hori ikusarazten jarraitzea, haurren kirolean lan
egiten duten eragileak konprometitu eta erantzule egin ahal izateko.
Athletic Clubek 2019tik aurrera ATERPE Haurrentzako Babes Programa izango du.
Programa honen bidez, haurrak babesteko kultura sortu nahi da Klubean, arriskuen
prebentzioa, profesionalen prestakuntza eta babesik ezeko edozein egoeraren aurrean
erantzun egokia landuz.
ATERPE programaren bidez, orain arte egiten ari diren ahaleginetan lagundu nahi dugu,
haurren kiroleko ekosistemak, edozein testuingurutan, haurren babesari lehentasuna
eman diezaion.

Adierazpen honen bidez, haurren babesaren arloan lanean aritzeko beharra,
erantzukizuna eta eragina ikusarazi nahi dira. Ez du babes politika bakoitzak izan behar
duen egitura eta eduki berariazkoan zentratzen: ez ditu xehetasunez deskribatzen
lehentasunez egin behar diren ekintzak. Gaur egun, une garrantzitsu batean jarraitzen
dugu gai hori ikusarazteko, milaka haurri eragiten dien arazoaz jabetzeko. Gero,
funtsezkoa da erantzukizuna bere gain hartzea eta aurrerapauso bat ematea babeskultura bat eraiki nahian.
“Asmoen” adierazpen hau irekita dago edozein erakunde, klub, kirol-eskola, erakunde
publiko, federazio, haurrentzako kirol-ekimen, aisialdiko klub, eta zuzenean edo zeharka
haurrekin lan egiten duten eskolaz kanpoko ekimenetarako.
Haurren kirolean edo aisialdian lan egiten dugun guztiok dugu erantzukizuna, eta
konpromisoa hartu behar dugu esperientzia hori segurua, osasuntsua, dibertigarria eta
aberasgarria izan dadin edozein umerentzat.

SAN MAMESEN ADIERAZPENA: “AISIALDIAN ETA KIROLEAN HAURRAK BABESTEKO
ETA TRATU ONA EMATEKO ERANTZUKIZUNA HARTUZ”.
2020 ko IRAILA
SARRERA

• Zuzenbideko subjektu diren haurrekin lan egiten dugula kontuan hartuta.

• Kontuan hartu behar da haurrek eskubidea dutela kirol eta aisialdi osasungarria
izateko, ahalik eta gaitasun handienekin garatzen laguntzeko, ingurune seguru batean
eta tratu ona jasoz.

• Ulertu behar da edozein programa, ekintza, aisialdiko jarduera edo kirol-jarduera
haurraren interes gorenaren printzipioaren arabera arautu behar dela.

• Kirolariak baino lehen kirola egiten duten haurrekin lan egiten dugula onartuta.

HAURREN BABESAREN ETA TRATU ONAREN GARRANTZIA

• Haurren babesa eta tratu ona elementu garrantzitsua da haurren kirolean eta
aisialdian lan egiten duen edozein agenteren eguneroko lanean.
• Ulertzen dugu haurtzaroaren babesak funtsean politika integrala eraikitzeko
prozesuarekin zerikusia duela, erakundearen barruan haurrentzako giro eta zainketa
segurua erraztuko duena.
• Ulertzen dugu haurtzaroaren babesa eta tratu ona funtsezkoak direla, aisialdi edo kirol
jarduera haurtzaroan osasuntsu gozatu eta bizi ahal izateko.
• Ohartzen gara badirela arriskuak haurrei eragin diezaieketenak aisialdiko jardueretan
edo kirol-jardueretan. Era berean, gerta daiteke gure ardurapean dauden haurrek beren
bizitzako beste esparru batzuetan babesgabetasun-egoerak izaten dituztela agerian
uztea, eta egoera horien aurrean laguntza eta erantzun egokia eman behar dugula.

• Gure ustez, esperientzia osasuntsu, alai eta babeslea onuragarria izan daiteke
aisialdiko jarduera batera joaten den edo kirola egiten duen haurrarentzat.
• Gure ustez, haurrak aisialdiaren eta kirolaren esparruan babesteak tratu ona dakar
ezinbestean.
• Gure ustez, haur baten egoera negatibo, axolagabekeria, tratu txar, abusu, indarkeria
edo babesgabetasun orok eragin fisiko, emozional eta psikologikoa izan dezake.

ERANTZUKIZUNA
• Ulertzen, ulertzen eta onartzen dugu erakundeak (moralak eta legalak) duen
erantzukizuna, haurrak aisialdiko eta kiroleko jarduerak egiten ari den aldetik
babestekoa.
• Instituzionalki, haurrak babesteko gure lana lantzen edo indartzen hasteko beharra
onartzen dugu:
o Informatzea, prestatzea eta politikak eta ekintzak eraikitzen hastea, orain arte
horrelakorik egin ez bada.
o Politika izanez gero, babes-ekintza gehiago jarraitu, indartu eta sortzea.
• Ulertzen dugu haurren babeserako eta tratu egokirako erantzukizuna gure erakundean
lan egiten duten heldu guztiena ere dela. Haurraren ongizatearekin sentsibilizatuta,
trebatuta eta arduratuta dauden helduak izan behar ditugu.

PRINTZIPIOAK
•Haurrak babesteko lanaren oinarrizko printzipioak hauek dira:
o Haurraren interes gorena, haurren eskubideak errespetatzea, bereizkeriarik
eza, parte-hartzea eta gaitasunen garapena.
o Prebentzioa, prestakuntza eta jarduketa.
o Legezkotasuna errespetatzea.
o Erakundeekiko konpromisoa.
o Babeserako eta tratu egokirako kultura eraikitzea.
o Parte-hartze eta komunikazio egokia.

KONPROMISOA ETA HELBURUAK:
• Gure erakundeko jardueretan haurren babesa lehenesteko konpromisoa hartzen
dugu, eta funtsezko helburu gisa planteatzen dugu haurrak babesteko politika bat
izatea, gutxienez elementu hauek izango dituena:
o Arriskuei aurrea hartzeko ekintza zehatzak izatea.
o Pixkanaka, erakundeko profesional guztientzako berariazko prestakuntzaplana izateko lan egingo dugu. Edo.
o Indarkeria-mota desberdinetarako jarduera-protokoloak egotea: haurren
sexuabusua, berdinen arteko jazarpena, ziberjazarpena, genero-indarkeria,
diskriminazioa.
o Pertsona bat prestatuta dago eta babes-arduradunaren rola betetzen du.
o Erakundearen barruan babes-estandarrak izatea.
o Beste erakunde batzuekin sarean lan egitea, arlo hori kirolaren arloan lan
egiteak duen garrantzia ikusarazteko.
o Arlo horretan lan egiteko baliabideak erabiltzea.

Azkenik, Adierazpenak proposatzen du haurrak babesteko eremuan egiten den lana
agerian uzteko ekintzak egitea urtean zehar. Haurren aisialdian eta kirolean haurrak
babesteko kultura bat sortzeko balio duten mugarriak ezartzea da helburu nagusia.
Horretarako, urtero apirileko azken astea ezartzea proposatzen da: “Haurrak aisialdian
eta kirolean babesteko astea”.
Horretarako, urtero apirileko azken astea ezartzea proposatzen da: “Haurrak aisialdian
eta kirolean babesteko astea”. Apirilaren 25ean Haurren Tratu Txarren Aurkako
Nazioarteko Eguna ospatzen da. Astean zehar, gai horri buruzko sentsibilizazio-,
prestakuntza- eta eztabaidaekintzak antolatuko dira edozein testuingurutako adituen
artean, haurrak babesteko ekintzak edo proiektuak gauzatzeko.
Haur guztiek merezi dute beren kirol esperientzia osasuntsua, segurua eta dibertigarria
izatea. Zor diogu.

ERANSKINA
Eranskin honetan, haurrak kirolean babesteko esparruan lan egiteko konpromisoa
hartzen duten erakundeen lana bideratzeko kontsulta-oinarri gisa balio dezaketen
ekimenak eta baliabideak zehazten dira.

GOMENDIOAK, PLANAK ETA ADIERAZPENAK
•

EU Work Plan for Sport 2014-17.
https://www.engso.eu/post/the-eu-work-plan-for-sport-2017-2020-adoptedby-the-counil-of-ministers

•

The International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sports of
UNESCO (1978), the last review of which is dated November 2015.
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=13150&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

•

The International Olympic Committee, Executive Commission, Consensus
Statement on Sexual Harassment and Abuse dated February 2007.
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2
0070802-IOC-adopts-Consensus-Statement-on-sexual-harassment-and-abusein-sport/EN-Sexual-Harassment-Abuse-In-Sportt-report1125.pdf#_ga=2.203307985.1534084384.1604852528-57621503.1556790875

•

Recomendaciones para la protección de los jóvenes atletas y el respeto de los
derechos de la infancia en el deporte del Grupos de Buena Gobernanza de la
Comisión Europea Julio 2016.

•

La Declaración de Consenso del Comité Olímpico Internacional sobre: daño y
abuso (violencia no accidental) en deporte.
https://www.olympic.org/athlete365/es/library/safe-sport/

•

Guía para las Federaciones Internacionales y los Comités Olímpicos nacionales
para la creación e implementación de políticas de protección de los deportistas
frente al abuso y el daño en el deporte.

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Wh
at-We-Do/Promote-Olympism/Women-AndSport/Boxes%20CTA/IOC_Safeguarding_Toolkit_SPA_Screen_Full.pdf

• Salvaguardias Internacionales para Menores en el Deporte del Grupo
Internacional de Infancia en el deporte. Beyond Sport Summit 2014.
https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/safeguards_may_
2015_spanish.pdf

ENTITATE ETA PROIEKTU GARRANTZITSUAK
•

FIFA.
https://es.fifa.com/development/fifa-guardians/#spanish-07

•

UEFA/TERRE DE HOMMES
https://www.uefa-safeguarding.eu/

•

FA
https://www.thefa.com/football-rules-governance/safeguarding

•

NSPCC
https://thecpsu.org.uk/

•

I-PROTECT IN SPORT
https://iprotectinsport.watt.com.es/

•

VOICE
http://voicesfortruthanddignity.eu/es/

•

ABUSE STAY OFFSIDE
https://www.unicef.es/educa/biblioteca/abuso-sexual-infantil-fuera-de-juego

•

ICOACH KIDS
https://www.icoachkids.eu/

•

UNICEF
https://ciudadesamigas.org/wpcontent/uploads/2016/05/Derechos_Infancia_en_el_deporte.pdf

•

FAPMI
https://www.fapmi.es/

•

SAVE THE CHILDREN
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/345
6.pdf

•

SAFE SPORT INTERNATIONAL
http://www.safesportinternational.com/

•

THOMAS MOORE UNIVERSITY
https://www.thomasmore.edu/

•

BASQUE TEAM
http://basqueteam.eus/2018/11/19/kirol-arloan-sexu-abusu-eta-jazarpen-etasexuagatiko-jazarpenaren-aurkako-arreta-zerbitzua-aurkeztu-dute/

•

UPV/EHU
https://www.ehu.eus/es/web/graduondokoak/experto-universidad-deporteeducacion-convivencia-proteccion-infancia-adolescencia

•

ZEURE TALDEKOAK GARA
https://www.euskadi.eus/somosdetuequipo/

•

ORO, PLATA Y BRONCE
https://www.oroplataybronce.com/

•

CONSULTORIA ESPIRALES.
https://www.espiralesci.es/

•

WATS.
https://www.wats.team/

