
 
 
“Ziberrean, Zibersegurola” kanpaina jarri dugu martxan, interneten erabilera 
arduratsua sustatzeko 
 
Pandemiak Interneten erabilera asko areagotu duenez, BCSCk, haurtzaroan eta 
nerabezaroan, zibersegurtasunari buruzko kontzientziazioa eta sentsibilizazioa sustatzeko 
kanpaina jarri du martxan. Pantallas Amigas eta Twitter erakundearen babesa izango du, 
zeharkako partaide eta ekintzaren kanal nagusi gisa. Gainera, Hirukide, DBEB eta Kristau 
Eskola bezalako euskal eragile eta erakundeen parte-hartzea izango du. 
 
Haurren, nerabeen eta haien familien trebetasun digitaletan eta zibersegurtasunean 
trebatzea funtsezkoa da Interneten aktiboki parte hartzeko gaitasunak garatu ahal izateko, 
Interneten aurki daitezkeen erronkak ezagutuz eta horien aurrean nola jokatu jakinez. 
Herritarrak kontzientziatzeko lanaren barruan, gazteenei eta familiei gaur egun Interneten 
eta konektatutako teknologia berrien esparruan izaten diren arrisku ohikoenak prebenitzen, 
identifikatzen eta horiei aurre egiten irakastea dago. 
 
Hori dela eta, “Ziberrean, Zibersegurola” eslogana definitu dugu; izan ere, kanpainak 
online munduari lagunarteko esamolde bat aplikatu nahi dio, offline munduan erabiltzen 
dena, arriskuak bere gain hartzen ez dituen eta zuhurtasunez eta segurtasunez jarduten 
saiatzen den pertsona izendatzeko. Halaber, arreta berezia eskainiko diegu gaitasun 
fisikoak edo kognitiboak dituzten pertsona-taldeei, teknologia berrien erabilerak euskal 
gizarte osoari eragiten baitio. Talde horiek, batez ere entzumen edo adimen gutxien 
dutenek, Interneteko aukera guztiak segurtasunez aprobetxatzeko aukera izan behar dute. 
Horretarako, sentsibilizaziorako baliabide batzuk beren gaitasun espezifikoetara egokitu 
dira, egungo gizarte digitalizatuan erabat eta seguru sartzeko. 
 
2022an, teknologia berriekin lotutako gai bat jorratuko dugu, hilero, gazteak eta haien 
familiak kontzientziatzeko. Besteak beste, gai hauek jorratuko dira: 

• Sharenting arduratsua: Adingabeko baten irudiak Interneten izan dezakeen eragina 
azaltzen du. Noiz jartzen da arriskuan adingabeen pribatutasuna eta segurtasuna?  
 
• Zibersegurtasuna bideojokoetan: Oso dibertigarria da online koadrilarekin jolastea, 
baina horrek arrisku batzuk dakartza, bai gamerek bai gurasoek ezagutu beharrekoak.  

 



• Ahaidetasun digital positiboa: Familiako bitartekotza-praktikak sustatu behar dira, 
bizitza digital osoagoa eta seguruagoa bermatzeko.  
 
• Ziberbizikidetza positiboa: Interneten besteen datuak partekatzeak, identitatea 
ordezkatzeak eta besteekiko errespetuak ziberbullyinga mugatzeko duen garrantzia 
ezagutu behar dugu. Herritartasun digitalaren kontzeptua sustatzen lagundu nahi du; 
horren arabera, pertsona guztiek dituzte eskubideak, baita Internet partekatuan ere.  
 
• Informazio engainagarria eta gezurrak: Egiazko informazioa, bueletan 
oinarritutako informazioa eta informazio faltsuak bereizten ikastea. Garrantzitsua da 
informazio engainagarria ez zabaltzea Interneten ingurune osasuntsu eta segurua 
sortzen laguntzeko. Gainera, pentsamendu kritikoa ezinbestekoa da erabaki onak 
hartzeko eta ziberdelituen biktima ez izateko, besteak beste.  
 
• Netiqueta: Ziberbizikidetza bultzatzeko eta Internetez gozatzeko jokabide onak 
sustatzea. Hartara, gazteek Internet modu seguru, arduratsu eta kontzientean 
erabiltzeko borondatezko jarraibideak lortuko dituzte. 

 
• Tolerantzia Interneten: Jarrera positiboak sustatzea, Interneten errespetuaren eta 
aniztasunaren balioaren kultura bultzatzeko, bereziki nerabeen eta gazteen artean. 

 
Gainera, eduki guztia gure webgunean egongo da, edozein unetan kontsultatu ahal izateko 
eta mediateka gisa erabiltzeko, kanpaina honen edukia oso didaktikoa baita. 
 
Izan ere, sare sozialetan ere #Zibersegurolak izan behar dugu! 


