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Liburu berrien albisteak

Fernando Corbalanen azken argitalpena da. 
Egunkari batentzat idatzi zituen 103 artikulu labur bil-
tzen ditu liburuak. Eguneroko matematika da lantzen 
duen gaia, beti ere, egilearen estiloan, umore pixka 
batekin matematikaz inguraturik gaudela agerian jarriz.

Matematika arloa hezkuntzako etapa guztietan 
ikasten den arren, askotan, gero, ikasgelatik kanpo 
erosketetan eta gutxi gehiagotan besterik ez da ikus-
ten bere beharra. Guztiok askotan galdetu izan dugu: 
zertarako ikasi matematika? Eta sarri askotan jaso 
izan dugun erantzuna honako hau izan da: “gauza 
guztietarako” edo “ikusiko duzu aurrerago.” Galdera 
hauen erantzunari buruz hausnartzeko aukera ematen 
digu autoreak liburu honen bidez. Matematika egunero 
ikusi, bizi, sentitu eta erabili egiten dugu; publizitatea, 
artea, zenbakien inguruko kuriositateak, kirola, mapak, 
bideak, meteorologia, loteria... gai hurbil hauen bidez 
matematikaren baliotasunaz jabetzen gara.

Irakurtzeko errazak eta laburrak diren pasarteez 
osatuta, erabilgarria izan daiteke irakasleentzat euren 
praktikari buruz hausnartzeko eta bertatik baliabide 
ezberdinak eskuratu ahal izateko. Baliagarria gure 
begi rada zabaltzeko eta aberasteko!

Oihana Elorza 
Mondragon Unibertsitateko Humanitate

eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Tradizioz hezkuntzan alderdi kognitiboaren garape-
na lehenetsi da beste guztien gainetik. Horrek eraman 
gaitu ahaztera eta, batzuetan gutxiestera, izugarri ga-
rrantzitsuak diren alderdi afektibo-soziala eta motorea. 
Aipatutako azken garapen alderdian jartzen du arreta 
hemen aurkeztu nahi dugun liburu honek. 

Egileak gogora ekartzen digu gorputzak erlazioan 
jartzen dituela norberaren barne mundua eta norbe-
ra kokatuta dagoen kanpo mundua, hots, gertuko 
per tsonak zein testuinguru fisikoa. Hortaz, gorputzak 
baimentzen duen erlazio horrek aukera ematen digu 
norbere buruaren eta testuinguruaren ezagutza gara-
tzeko eta aberasteko. Horregatik, Marta Schincak es-
pazio bat aldarrikatzen du non umeek aukera duten 
harremanak eta ingurua laztantzeko, usaintzeko, das-
tatzeko, sentitzeko, partekatzeko… 

Guzti hau aurrera eramateko liburu honek hainbat 
adibide eskaintzen ditu, oso lagungarriak direnak 
umeen garapen globala ziurtatzeko.

Elena Lopez de Arana 
Mondragon Unibertsitateko Humanitate

eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Corbalán, F. (2011).

Mates de cerca. 

Barcelona: Graó.

Schinca, M. (2011).

Manual de psicomotricidad,  

ritmo y expresion corporal. 

Madrid: Wolters Kluwer España.
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Nola hobetu irakaskuntza? Kezka hau konparti-
tzen dute irakasleen formazioan aritzen diren hainbat 
per tsonek. Hemendik jaio zen, hain zuzen ere, liburu 
hone tarako ideia.

Liburua baliagarria izan daiteke gaur egun irakasle 
direnentzat, zein etorkizuneko irakasle izateko “ikas-
ten” ari direnentzat ere. Irakasleei pedagogikoki jardu-
teko modu bat eskaintzen dielako eta ikasleei, berriz, 
autoikaskuntza eta erregulaziorako tresna batzuen 
berri ematen dielako, horiek era autonomoan nola 
erabili adieraziz. Hau guztia gaur egun hainbat aldiz 
entzuten dugun hausnartzeko konpetentzia lortzeko. 
Tresna hauek era askotakoak izan daitezkeela erakus-
ten zaigu eta hausnarketa sistematizatzeko modu bat 
azaleratzen digute, zeina hiru motatako interakzioaren 
bitartez ematen den: norbanakoarekin, beste pertsona 
batzuekin eta adituekin.

Praktikatik ikasten denaren ideia azpimarratzen da 
liburu honetan. Gelditu gaitezen, bada, une batean 
pentsatzen; zabal ditzagun gure zentzumen guztiak 
eta egin dezagun ahalegina egiten duguna hobetzeko 
eta nahi duguna lortzeko!

Oihana Elorza 
Mondragon Unibertsitateko Humanitate

eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Liburu honetan solasaldi anitzen objektua izan den 
gaiari, neskatila-emakume eta mutiko-gizonen arteko 
ezberdintasunak alegia, erantzuna ematen zaio. Bri-
zaninek psikofisiologia alorrean eginiko ikerketetatik 
edan du liburua osatzeko. Hori oinarri izanik, mutikoen 
eta gizonen jokabideak deskribatzeaz gain, horien ja-
torri neurobiologikoa (estrukturalak eta hormonalak) 
deskubritzen doa. Honela, ohiko topikoetatik ihes egi-
nez ebidentziak eskuratzen joaten da irakurlea, ondo-
rioztatzeko garuna ezberdina dela sexuaren arabera.

Sexuan, eta ez generoan, jartzen du fokua egileak. 
Kulturak gugan eta eraikitzen dugun genero identita-
tean eragina duela ezin da zalantzan jarri. Halaber, 
ezin ukatuzkoa da baita ere ezberdinak direla gure ge-
noman dagoen informazioa eta, ondorioz, horren ara-
bera izaten ditugun pentsamenduak edota jokabidea. 

Gonbidatzen zaituztet, beraz, liburua irakurtzera, 
gure profesiorako baliagarria izateaz gain gure bizitza-
rako ere hainbat giltza dituelako. 

Elena Lopez de Arana 
Mondragon Unibertsitateko Humanitate

eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Esteve, O., Melief, K. eta  

Alsina, A. (2011).

Creando mi profesión. 

Una propuesta para el desarrollo 

profesional del profesorado. 

Barcelona: Octaedro.

Brizandine, L. (2010).

El cerebro masculino. Las claves 

científicas de cómo piensan y 

actúan los hombres y los niños. 

Barcelona: Editorial rBA.
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Esan dute
La única decisión que debe tomar el pro-
fesor en el proceso de evaluación no es la 
calificación del estudiante. Las notas aca-

démicas son, sin duda, una exigencia administrativa 
inherente a nuestra profesión. No obstante, creemos 
que no cobramos para calificar, sino para tratar de 
que el alumnado aprenda todo lo que le sea posible, 
desarrolle sus capacidades y potencialidades, trans-
fiera sus conocimientos a lo que hay fuera del ámbito 
escolar, sea un ciudadano, libre, solidario, responsa-
ble y crítico...

de Pro, A. (2011). 

¿Cuántos alumnos debo suspender para ser un buen profesor?

Alambique, 68, 90. or.

Uno de los pocos ámbitos profesionales 
que aún quedan en el aislamiento y la falta 
de supervisión es el educativo. razones 

puede haber muchas, pero básicamente a los pro-
fesores se nos ha obviado la suficiente atención y 
formación como profesionales y, por otro lado, los 
responsables de los centros educativos no se han 
sentido con la autoridad moral para exigir una me-
todología de la institución, se han conformado con 
exigir sólo la impartición de los contenidos. Incluso 
con respecto a la evaluación, normalmente sólo se 
ha venido exigiendo el qué y el cuándo, pero no el 
cómo ni el por qué.

Malpica, F. (2007).

La soledad en la cultura docente y  

sus conscuencias para la calidad pedagógica.

Aula, 165, 66. or.

A menudo se defienden tópicos como como 
el carácter experimental de la ciencia, el 
pensamiento divergente, el aprendizaje 

constructivista, la transferencia del conocimiento a la 
vida cotidiana, el trabajo colaborativo… Todos conven-

dremos en que, si estos referentes están en nuestras 
intenciones y finalidades educativas o en nuestros 
planteamientos metodológicos e ideológicos, deberían 
palparse en el contenido seleccionado, en las activi-
dades planteadas, en los materiales y recursos utiliza-
dos… y, por supuesto, a la hora de valorar o calificar el 
aprendizaje del alumno. Sin embargo, no parece claro 
que exista esta supuesta coherencia global cuando 
vemos la realidad de las aulas. 

de Pro, A. (2011). 

¿Cuántos alumnos debo suspender para ser un buen profesor?

Alambique, 68, 94. or.

La memoria y el aprendizaje no deben es-
tar centrados sólo e n las aptitudes memo-
rísticas, en la práctica, hábitos y esfuerzo, 

en el aprendizaje significativo, en la autorregulación 
cognitiva, sino también, de un modo especial, en el 
conocimiento y la autorregulación de las autocom-
petencias cognitivo-emocionales o moldes mentales.

Hernández, P. (2007).  

Moldes mentales y emociones en el rendimiento de la memoria. 

Aula, 166, 25. or.

Nuestra intención era que averiguasen 
qué se hace y qué se puede hacer desde 
el arte con el reciclado de la basura tecno-

lógica, que desarrollasen su creatividad mediante la 
realización de una producción artística con material 
tecnológico y audiovisual obsoleto, que experimen-
tasen a través del videoarte, y que fueran capaces 
de preparar unidades didácticas y utilizarlas en el 
marco de la ecuación artística en primaria.  

Mampaso, A.M. (2011).  

Creación de videoesculturas y móviles tuneados.  

Dos experiencias artísticas para desarrollar competencias.  

Aula de Innovación educativa, 202, 57. or.
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Con una propuesta pedagógica en circo so-
cial se consigue estimular la creatividad y 
promover las aptitudes sociales del partici-

pante. Un circo en el que los mismos niños o jóvenes 
participan y que resulta ser una oferta íntegra en la 
que pueden mejorar y desarrollar sus facultades rela-
tivas a la representación y presentación; la habilidad, 
coordinación motriz y motricidad; la creatividad y fan-
tasía; y la cooperación y comunicación.

Alcántara, A., Llotje, T. eta López Villora, J. (2011).  

El circo social. Una herramienta educativa y  

de transformación social.  

Aula de Innovación educativa, 202, 57. or.

En primer lugar, se ha constatado que los 
niños seguros manifiestan mayores habili-
dades sociales y emocionales que los niños 

evitativos. En estos últimos, la falta de respuesta, el re-
chazo y la frialdad de las figuras de apego pueden expli-
car las dificultades para participar en las interacciones 

sociales, así como las escasas habilidades para em-
patizar, expresar, regular y comprender las emociones.

Eceiza, A., Ortiz, M.J. eta Apodaca, P. (2011).  

Apego y afiliación: la seguridad del apego y  

las relaciones entre iguales en la infancia.  

Infancia y Aprendizaje, 34 (2), 242. or.

Una pedagogía que produzca herramientas 
con las que resistir la normalización hetero-
patriarcal requiere romper con la mirada que 

prescribe que lo natural es que las prácticas de mas-
culinidad sean cosa de cuerpos sexuados-hombres y 
las de feminidad de cuerpos sexuados-mujer, dentro de 
una correspondencia heterosexual, pues es una heren-
cia obsoleta, ficticia y opresora.

ruiz Garriaga, A. (2011).  

Notas para una pedagogía no confrontativa.  

La diversidad afectivo-sexual.  

Cuadernos de Pedagogía, 414, 60. or.

Muela, A. (2007). Haurrei emandako tratu txarrak: antzematea, jatorria eta ondorioak. 
Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea
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Umeen  
tratu txarrak
Orain dela gutxira arte umeek ez zituzten gaur egun 
dituzten eskubideak. Lehen umeen ongizateak ez 
zuen orain daukan garrantzia. 

Zorionez, guzti hori aldatzen joan da; gaur egun gure 
komunitateak eta gure instituzioek umeen ongizatea 
bermatze aldera jokatzen dute, pentsatzen delako 
umeek ez dutela sufritu behar, haurtzaroa etapa zo-
riontsua izan behar dela. 

Deskribatutako kontzepzioa oso hedatuta egon 
arren, egon badaude ume batzuk baldintza egokietan 
hazten ez direnak, euren ongizatea eta zoriontasuna 
arriskuan jarriz. Honen adibideak topatu ahal ditugu 
egunkarietan, irratian edota telebistan agertzen diren 
umeen tratu txarren inguruko berrietan.

Literaturan, umeen tratu txarren gaia, gehienetan, 
 familia testuinguruan kokatu izan da, bertan eman 
ohi delako. Eskolak egoera horien aurrean har-
tu  beharko lukeen rolaren inguruko argibide gutxi 
 eskaini dira, ordea. 

Gure ustetan, umeen tratu txarren prebentzioa,  
detekzioa eta esku hartzea komunitateko kide guz-
tien ardura da, eskola eta bertako hezitzaileak bar-
ne. Hortaz, ezinbestekoa iruditu zaigu Jakingarriak 
69. alean UMEEN TRATU TXARRAK gaia jorra-
tzea, maisu maistrei orientabide batzuk eskaintzeko  
asmoz. 

Eskola umeen ongizaterako behatoki pribilegiatua 
da. Hori dela eta, irakasleek aukera daukate umeen 
tratu txarrak goiz detektatzeko. Goiztiartasun horrek 
baimenduko du umearen egoeraren eta umearen su-
frimenduaren ebaluazioa, ondoren umearen ongiza-
tea lortzera edo berrezartzera zuzentzen den esku 
hartzea diseinatzeko eta aurrera eramateko.

Espero dugu ale hau hezitzaileentzako baliagarria 
izatea, umeen ongizatea eta zoriontasuna areagotu 
ahal dituzten neurriak har ditzaten...

Elena Lopez de Arana Prado
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Haurrei emandako tratu 
txarrari buruzko zenbait 
mito eta uste faltsu
Alexander Muela 

Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea 

Harremanetarako: Alexander Muela. Haurtzaroaren 
Ongizaterako gunea. Humanitateak eta Hezkuntza Zien-
tzien Fakultatea. Mondragon Unibertsitatea. Dorleta au-
zoa, z/g, 20540 ESKOrIATZA. Telefonoa: 943714157. 
Faxa: 943714032. E-maila: amuela@mondragon.edu

Sarrera

Haurrei tratu txar asko eta era ezberdinean eman zaiz-
kie historian zehar: bai fisikoki, emozionalki, ardura-
gabekeriaz jokatuz, eta baita sexu-abusu eta laneko 
esplotazioaren bidez ere. Palacios-ek (2002) dioenez, 
gaur egun haurtzaroari buruz ditugun ideiak eta hau-
rrekin ditugun harreman-motak nahiko berriak dira. 
Mendeetan zehar, haurrek ez zituzten gaur gizartean 
duten begirunea eta eskubideak eta gurasoen eta 
seme-alaben arteko harremanek zerikusi gutxi zuten 
gaurkoekin.

Haurrekiko tratu txarrak ez dira gertakari berriak. As-
palditik gertatu dira. Historiak esaten digunez, tratu 
txarren arazoa zibilizazioaren hastapenetik dator eta 
egin diren bidegabekeria hauek guztiak itsu-itsuan 
pasa dituzte bai familiek eta baita komunitateek ere 
(Aries, 1962; radbill, 1968).

Lloyd DeMause-k (1982) bere esaldi xelebre batean 
horrela zioen: “Haurtzaroaren historia orain dela gutxi 
amaitu den amesgaizto bat izan da”.

Bizitzeko eskubidea

Antzina, indartsuenen legea zenean nagusi, haurrek 
ez zuten eskubiderik, bizitzeko eskubidea erritualen 
bidez ematen zitzaien. Ordura arte, haurra nortasunik 
gabeko pertsona zen eta inolako aladurarik gabe sal-
du, abandonatu edo hil zitzaketen. Aitak jaioberria 

berea zela onartu eta umearekin nahi zuena egiteko 
eskubidea zuen, eskubide hori legeek berretsi egiten 
zuten eta aitak haurra ez onartzeko arrazoia edozein 
izan zitekeen, ez bakarrik emakumearen fideltasun 
eza. Haurra onartua bazen, familiako kide izango zen 
eta aita arduratzen zen umearen mantenuaz, hezike-
taz eta bideratzeaz hura adin-nagusitasunera iritsi bi-
tartean (Bajo eta Betrán, 1998). Antzinako Erroman, 
adibidez, jaioberria aitaren oinetan uzten zuten. Se-
metzat hartu nahi bazuen, gelditu eta besoetan har-
tzen zuen. Haurrarengandik urruntzen bazen, haurra 
kale gorrian uzten zuten. Umea hotzez edo gosez hil-
tzen ez bazen, haren ardura hartu nahi zuen edonork 
har zezakeen eta bere morroi egin (Gracia eta Musitu, 
1993).

Atenasen, aita izaten zen jaioberriaren jaun eta jabe. 
Aristotelek zioenez “gurasoak dira semearen eta es-
klaboaren jabeak eta nork bere ondasunekin edozer 
egitea zilegi du” (Sanmartin, 1999). Espartan, jaiobe-
rria Zaharren Biltzarrera eramaten zuten, bertako agu-
reek zerbaitetarako balio zuela erabakitzen bazuten, 
bizitzen uzten zioten; aldiz, kontrakoa esaten bazuten, 
Taijedo mendira eraman eta Baratro eta Apotetes amil-
degietara botatzen zuten basapiztien bazkarako. Aipa-
garria “Tollere infamtum” erromatarren ohitura: Levana 
jainkosari erregutzen zioten, berak erabaki zezan jaio-
berriak bizitzen jarraitu behar zuen ala ez.

Bizitzeko eskubidea jaioberriak bizirauteko zuen gai-
tasuna eta abilezia jakiteko egiten ziren erritual eta 
proben bidez eskuratzen zen. Kultura batzuetan, di-
rudienez, jakiekin zerikusia zuten erritoek bizitzeko 
giltzarria eman zezaketen. Errito horietan, umeari 
ezpainetan likido pixka bat jartzen zitzaion (esnea, ez-
tia edo ura) eta umeak onartu egin behar zuen bizirik 
irauteko. Ginea Berrian, adibidez, haurrak, ezpaine-
tan jarritako ura onartzen ez bazuen, jaioberria baz-
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tertu egiten zuten. Grezian eta beste zenbait kultura-
tan, naturaren aurrean jartzea bizirik irauteko beste 
proba bat izaten zen. Alemanian, haurrak izoztutako 
erreka batera botatzen zituzten eta negar egiten zu-
tenak bakarrik erreskatatzen zituzten. Antzeko erritoa 
zuten Amerikako indioek ere; haiek ur-putzuetara bo-
tatzen zituzten haurrak eta negar egiten zutenak edo 
ur- azalera igotzen zirenak bakarrik ateratzen zituzten 
(radbill, 1968).

Gizarte batzuetan, haurra ez zuten pertsonatzat jo-
tzen izena jarri arte; izenak ematen zion izana. Haur 
kristaua ez zuten zerukotzat hartzen kristautu arte, 
hau da, izen “kristaua” jarri arte. Haurra bataiatu baino 
lehen hiltzen bazen, uste zuten haren arima ez zela 
zerura joaten, linbora baizik eta betiko kondenatuta 
geratzen zela.

Haur ez-legitimoak, zokoratuak eta abusuak jasaten 
zituzten haurrak izaten ziren. Ez zuten kleroagan-
dik onurarik jasotzen, ezta herentziarik ere. Haur ez- 
legitimoei ez zieten ongi-etorririk egiten, eta ostra-
zismora kondenatuta zeuden eta askotan abailduta 
sentitzen ziren amek zokoratzen edo hiltzen zituzten. 
Bizirik irauten bazuten, degradaziora eta tratu txa-
rrak jasatera kondenatuak zeuden. 1917an egindako 
ikerketa batek dioenez, Chicagon jaiotako 4.000 edo 
5.000 haur ez-legitimoetatik mila desagertzen omen 
ziren. 1915ean, Norvegian, haur horien eskubideak 
babestuko zituen legea onartu zen (Bensel, rheinber-
ger eta radbill, 1997).

Haurren hilketa eta abandonatzea

Haurren hilketa betidanik erabilitako praktika izan da 
haurrak gainetik kentzeko, bereziki, adimen urrikoak, 
ezindu fisikoak, ume goiztiarrak, bikiak, ezkontzaz 
kanpo jaiotako haurrak, eta familiaren edo komunita-
tearen baliabideak arriskuan jar zitzaketen haurrak. 
Greziar kulturan, erromatarrean, txinatarrean, edo in-
diarrean, ahulak, goiztiarrak, edo formalki deformatuak 
edo atzeratuak ziren haurrak gehienetan bizitzeko ez 
gai izendatzen zituzten (Gracia eta Musitu,1993). Bi-
kiak multzo honetan sartzen zituzten, deabrutzat edo 
deabruak hartutakotzat jo ondoren.

Langer-ek (1973), “Infanticide: A Historical Survey” 
(Haur-hilketa: Ikerketa historikoa) artikuluan dionez, 
“Haurren hilketa, aspalditik erabili izan da, eta ez 
bakarrik haurren sufrimenduarekin bukatzeko, oro 
har, familien edo komunitateen baliabideak arriskuan 
jar zitzaketenekin bukatzeko baizik”. IV. mendera arte, 
Grezian eta Erroman, ez legeek, ezta herritarrek ere 
haurrak hiltzeari ez zioten ezer txarrik ikusten. Grezia-
rrek ez zuten elbarrituak hazterik nahi, haien ezintasun 
fisikoak ondorengoak heredatuko zituztelakoan; ondo-
rioz, haur osasuntsuek bakarrik zeukaten bizitzeko es-

kubidea. Platonek praktika hauek onartu egiten zituen 
eta Aristotelek haur elbarrituak ez haztea ahalbidetuko 
zuen legea egitea gomendatu zuen. Soranus-ek, biga-
rren mendeko medikuak ere, jaioberriak nola zeuden 
aztertzeko, eta hazi edo ez erabakitzeko emaginak 
prestatu zituen. 12 tauletako lege erromatarrak ume 
akastunak haztea debekatzen zuen. Haurrak elemen-
tuen aurrean jartzea sarritan erabiltzen zen eta lege 
erromatarrak aitari ematen zion haurraren bizitza edo 
heriotza erabakitzeko ahalmena. Beraz, seme-alaben 
hilketa justifikatua zegoen, haurrak gurasoenak zire-
lako (Belsel, rheinberger eta radbill, 1997).

Formaz edo neurriz perfektuak ez zirenak, gehiegi edo 
gutxiegi negar egiten zutenak edo ginekologia liburue-
tan deskribatzen zituztenak bezalakoak ez zirenean, 
hil egiten zituzten (DeMause, 1982).

Bibliak haurren hilketei buruzko zenbait adibide erreal 
edo inplizitu eskaintzen ditu. Genesian, Bibliako lehen 
liburuan, Jaungoikoak Abrahami semea sakrifikatze-
ko eskatu eta hark eskaerari baietz esan omen zion, 
azkenean bete ez zuen arren. Ahaz erregeak, berriz, 
seme-alabak sutan erre omen zituen eta Herodesek 
Nazareteko Jesusen bila zebilela, izugarrizko sarras-
kia egin (Gelles eta Pedrick-Cornell, 1985).

Kristau Aroaren hasieran, erromatarren eta greziarren 
gizakiari buruzko ideiak dezente aldatu ziren. Bai Le-
geak, baita herritarrak ere, haur-hilketak gaitzesten 
hasi ziren; K.o. 374. urtean, Erromako legeek, haur-
hilketak erailketak zirela eta, epaitzen hasi ziren. K.o. 
IV. mendea, historikoki mende garrantzitsua izan zen, 
Konstantino Handiak (lehen enperadore kristauak) 
ume txiroen mantenuaz eta heziketaz Estatua ardu-
ratuko zela erabaki baitzuen eta haurrak jendaurrean 
erakustea, saltzea eta hiltzea galaraziko zuela. Gaine-
ra, haurren ongizateaz Estatuak arduratu behar zuen 
proposamena ofizialki ezarrita geratu zen (Jones, 
1978).

Erdi Aroan (K.o. 476 eta 1453 urteen bitartean), hau-
rren hilketa naturaren aurkako krimentzat hartu zen 
eta oso gogor zigortu. Elizak bultzatutako joera izan 
zen; halere, Erdi Aroaren erdi aldera arte, neskak hil-
tzea oso arrunta zen, horren ondorioz mutilen popula-
zioa handitu egin zen. Halere, hildakoen kopurua oso 
altua zen. Jaiotzen ziren umeetatik gutxi gorabehera 
erdia, 5 urte bete baino lehen hiltzen ziren (Barry eta 
Collins, 1999). Eta zigorra are handiagoa zen umea 
bataiatuta ez zegoenean, sakramentu hori jasotzen 
ez zuen umea “infernurako bidean egongo litzateke” 
(Bajo eta Betrán, 1998).

Umeak hiltzea, superstizioarekin, mistizismoarekin eta 
erritoekin izan duen lotura historiaurretik datorren kon-
tua da. Irlandako zeltek, galiarrek, eskandinaviarrek, 
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egiptoarrek, feniziarrek, moabitarrek, amondarrek eta 
garai batzuetan israeldarrek praktikatu ohi zuten. Txi-
nan, Egipton, Indian, Perun edo Mexikon umeak ibaira 
jaurtitzen zituzten ondasunak eta uzta onak oparoak 
izango zirela ziurtatzeko. Egipton, adibidez, urtero 
neskatxa bat itotzen zen Nilo ibaian, bertako ura ate-
ra zedin eta lurrak emankorrak izan zitezen. Txinan, 
haurrak hiltzea oso arrunta zen eta bereziki neskatilak, 
gaua iristean herriko sarrerara eramaten baitzituzten 
otso gosetiak asetzeko. Guanek nexkak jaio eta gu-
txira sutara botatzen zituzten. Palestinan, asiriarrak 
ekialderantz garaile joan zirenean, Judako erregeek 
beren seme-alabak sakrifikatu zituzten, Jainkoaren 
onarpena jasotzeko modurik onena zela uste zutelako. 
Beste leku batzuetan, haurrak erretzean sortzen zen 
keak, jainkoen haserrea lasaitu behar omen zuen. Es-
kandinaviako kronikek diotenez, Aun errege suedia-
rrak, bere seme-alabetatik bederatzi eskaini zizkion 
Odin jainkoari Upsalan; eta orakulu batek hala esan 
omen zion, hamar egunetik behin seme-alabaren bat 
sakrifikatzen bazuen, bizi zen bitartean berak erreina-
tuko zuela.

Indian, Txinan eta Alemanian, umeak bizirik lurpera-
tzen zituzten eraikuntzen zimendu eta dikeetan, egi-
turak luzaroan irauteko (Smith, 1975). Tironen eta Si-
nonen, Jainkoen haserrea lasaitu nahian, sakrifikatzen 
zituzten umeak. Moravitek, amonitek eta feniziarrek gi-
zonaren gorputza eta txekorraren burua zuen Moloch 
jainkoa gurtzen zuten; eskuineko eskuan parrilla handi 
bat zuen, brontzezkoa zen eta barrutik hutsik zegoen. 
Erregaiez betetzen zuten eta parrilla gorritzen zenean, 
gainean umeak bizirik jartzen zituzten errukitasuna 
eskatzeko. Eskozian, uzta ona jasotzeko itxaropenez, 
umeak bizirik lurperatzen zituzten gariarekin batera 
(Zigler eta Hall, 1989).

Umeak abandonatzea ere, historikoki oso praktika 
orokortua izan da. romulo eta remo dira ezagutzen 
den abandonatutako haurren lehen kasua erromatar 
garaian. Erromaren sorreran, haurrak hiltzea, jendau-
rrean erakustea edo saltzea, gurasoen erabakia izaten 
zen. Baina xII Tauletako Legeei (K.a.V. mendea) es-
ker, haurrak saltzeko praktika mugatu egin zuten.

Haurrak abandonatzeko modurik zaharrena eta izuga-
rriena, haurrak esklabo bezala saltzea izan da. Babilo-
niako eta Greziako gizarteetan praktika hau legezkoa 
zen. xII. mendean, Theodore, Canterburyko artzapez-
pikuak, haur bat esklabo moduan saldu ahal izateko 
7 urte beteak izan behar zituela zioen araua bultzatu 
zuen.

Errusian eta Amerikan ere, haurrak esklabo gisa saldu 
ziren xIx. mendearen erdi aldera arte. Haurrak, bahitu 
politiko eta zorrak kitatzeko aseguru bezala ere era-
biltzen ziren (Bensel, rheinberger eta radbill, 1997).

Vaison Kontzilioaren ondoren (442.urtea), abando-
natutako haurrak aurkitzen zirenean, elizetan horren 
berri eman behar zen. 787. urtean, Dateo de Mila n-
ek, haur abandonatuentzako lehenengo asiloa edo ba-
bes-etxea sortu zuen. Zenbait kontziliotan eta bereziki, 
réginon abadeak 906. urte aldera bildutako kontzi-
lioetako aktetan jasotzen denez, jaioberriak elizetako 
atarietan edo leku publikoetan uzteko aholkua eman 
zen, horrela errazago aurkituko baitzituzten. xII. eta 
xIII. mendeetan, Santu Espiritu izena zuen ordena za-
baldu zen, ume abandonatuak hartzeko hospizio edo 
aterpe bereziak sortu eta haurrei egiten zitzaien ha-
rrera hobetzeko asmoz. Umeak abandonatzeko joera 
zabaltzen hasi zen (Bajo eta Betrán, 1998).

xVIII. mendean, haur hilketen kopurua handia zen 
Europako herrialde guztietan. Haur abandonatuentzat 
gero eta etxe gehiago irekitzen eta berehala betetzen 
hasi ziren. Joera horren arrazoi nagusiak: batetik, fa-
milia gehienak bizi zuten pobrezia eta miseria egoera; 
eta bestetik, jaiotako haur ez-legitimoen kopuruak 
gora egin zuen. xIx. mendean, hazkundea nabarme-
na izan zen aurrekoarekin konparatuz gero. Halaber, 
haur abandonatuen heriotza-tasa handia zen eta garai 
hartako datuen arabera, %20k baino ez zuten bizirik 
irauten (Bajo eta Betrán, 1998).

Europako herrialde askotan haurrak erbesteratu egi-
ten zituzten. Horrela, gehiegi beteta zeuden instituzio-
ak eta umezurtz-etxeak gutxitu eta koloniak sortuko 
zituzten. Ingalaterrak milaka haur eta heldu deportatu 
zituen Amerikako kolonietara lan egitera. Erbestera-
tzea, zigor egokitzat jo zen delitu egiten zuten haurren-
tzat (Gracia eta Musitu, 1993).

1960 baino lehen, gure gizartean askok tratu txarrak 
egiten zirela onartu ez izanak zer pentsatua ematen 
digu (Dubowitz eta Newberger, 1989). Eta 1961. urte-
ra arte, komunitate klinikoak ez zuen arazoa zegoenik 
onartu (Cicchetti, Taraldson eta Egeland, 1978; Lynch, 
1985).

Haurrekin krudelkeria erabiltzea eta hazkuntza-
praktikak 

Badakigu tratu txar mota guztiak, berez, egintza krude-
lak direla. Halere, historian zehar haurraren aurka ino-
lako bereizketarik egin gabe bidegabekeriak egin dira 
eta gainera, justifikatu. Merezi du xehetasunez jakitea 
krudelkeria horiek guztiak oso lotuta egon direla garai 
eta kultura ezberdinetan bizirik egon diren hazkuntza-
praktikekin.

DeMause-k (1982, 56 eta 57 or.) honela dio: “ hau-
rrari bortizki gorputz-adar bat moztu, edo haurra erre, 
izoztu, ito, astindu eta jaurtitzeko inpultsoak etengabe 
gertatzen ziren garai batean. Hunoek mutil jaioberriei 

Haurrei emandako tratu txarrari buruzko zenbait mito eta uste faltsu
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masailak ebakitzen zizkieten. robert Pemell-ek dio, 
Errenazimenduan, Italian eta beste herrialde batzue-
tan, gurasoek burdin goriaz seinalea jartzen zietela 
lepoan. Epilepsia saihesteko, berriz, sutan zegoen 
argizariak isurtzen zituen tantak jaioberriaren gainean 
erortzen uzten zituzten. Garai modernoaren hastape-
nean, emaginak atzazalarekin frenulua mozten zien 
jaioberriei erdaikuntza (zirkuntzisioa) txiki bat izango 
balitz bezala. Mendeetan zehar, umeei gorputz-adar 
bat moztea errukia eta barrea sorrarazten zien helduei 
eta haurrei eskean ibiltzeko gorputz-atal bat moztea 
garai guztietan erabili izan den praktika orokortuaren 
oinarria izan da…”

Garai guztietan ezagutu ohi dira krudelkeria-mota 
ezberdinak, eta ekintza horien helburua zen helduak 
aske sentitzea haurrak hazteak eta zaintzeak sortzen 
zuen egonezinetik. Esate baterako, askotan opioa eta 
edari alkoholdunak eman izan zaizkie umeei negarrik 
ez egiteko. Antzina, haurrak oihalez biltzea (troxatzea) 
oso arrunta zen haurraren lehenengo urteetan. Hau-
rrak gorputz-adarrak ez erabiltzeko egur-puska baten 
antzera benda batekin biltzean datza. Horrela haurra-
ren mugimendua murrizten zuten (x.P. Dewees, 1826, 
DeMause-k aipatua, 1982, 67 or.). Umea biltzearen 
ondorioak larriak ziren haren garapenerako. Dena 
den, helduentzako onuragarria zen, horrela ez bai-
tzuten umeez hainbeste kezkatu behar. Ingelesak izan 
ziren ohitura hau bertan behera uzten lehenak; Inga-
laterran eta Ipar Amerikan, xVIII. mendearen amaiera 
aldera hasi zen desagertzen eta Frantzian eta Alema-
nian berriz, xIx. mendean.

Hazkuntzaren sendotze egokia izan da hurren aurka 
egin diren krudelkeria handienen arrazoia. Germania-
rrak, oszitarrak, zeltak eta espartarrak umeak indar-
tzeko uretan sartzen zituzten. Haurrak ur hotzetan 
sartzea terapeutikoa zela pentsatzea erromatar ga-
raitik dator. Bibliak haurren hazkuntzaren inguruan 
honela dio: “haurra makilarekin jo arren, ez da hilko; 
aitzitik, infernutik aske geratuko da” (Esaera Zaharrak 
23:13-14). 

Inpultsoak ez zituzten garaiz kontrolatzen, eta horre-
gatik hasi ziren purgak, supositorioak eta enemak era-
biltzen. xVIII. mendea baino lehen, haurrei suposito-
rioak, enemak eta purgak ahotik ematen zitzaizkien, 
gaixorik egon edo ez egon. xVIII. mendean, txiza eta 
kaka egiten kontrolatzeko, guraso eta haurren artean 
sortzen zen borrokan, aldaketa eman zen, eta pixon-
tzia eta garbiketaren heziketa erabiltzen hasi ziren. 
xIx. mendean hasi ziren gurasoak serioski higiene-
heziketa erabiltzen. 

Adin goiztiarrean libratzen ikastearekin oso lotuta, 
xVIII. mendean hasi ziren organo genitalak ukitzea-
gatik haurrei zigorrak ezartzen. Gurasoak hasi ziren 

umeak oso gogor zigortzen masturbatzen zirelako eta 
medikuak, masturbatzen zirenak erotu, epilepsia su-
fritu, itsutu edo hil egingo ziren mitoa zabaltzen hasi 
ziren. xIx. mendean, kanpaina hau muturreraino era-
man zuten eta “erdainkuntza edo zirkunzisioa, klitori-
dektomia eta infibulazioa” ohiko praktikak bihurtu ziren 
(Bensel, reheinberger eta radbill, 1997).

Mutilazioa izan da umeei egin zaien beste tratu txar 
mota bat eta aspalditik datorren ohitura da. Adibide 
gisa, nexka txinatarrei oinak itxuragabetzeko jartzen 
zizkieten bendak edo zenbait tribu indiarretan buru-
hezurrean egiten zituzten itxuragabetzeak. Organo 
sexualak moztea edo kentzea ere Harri-arotik datorren 
errito erlijiosoa da (Kempe eta Kempe, 1978).

Jakin-minaren asetzeak haurrei egin zaizkien tratu 
ankerrak justifikatzeko balio izan du. Esate baterako, 
Federico II. erregea, xIII. mendean erromatar inpe-
rioko enperadorea, hizkuntzaren jatorria zein zen jakin 
nahian, haurrenganako gertakari ezagun eta drama-
tiko baten protagonista izan zen. Errege honek zera 
jakin nahi zuen: ume bat bakarrik utziz gero, hau da, 
zaintzaileen babesik gabe aurkituz gero, zein hizkun-
tzatan hitz egingo lukeen. Hebraieraz, grekoz, latinez 
ala bere gurasoen hizkuntzan hitz egingo zuen? Hori 
egiaztatzeko, haur-talde bat isolatu eta zaintzaileei 
euren behar fisikoez bakarrik arduratzeko agindu zien, 
baina inolaz ere ez hitz egiteko beraiekin. Saiakuntza 
porrota izan zen, ume guztiak hil egin baitziren. Diru-
dienez, umeek maitasunik gabe ezin izan zuten bizi-
raun (Gracia eta Musitu, 1993).

Nabaria da xVI. eta xVII. mendeetan gizarte euro-
parrean izan zen aldaketa egonkorragoa egin zela. 
Jean-Jacques rousseau eta John Locke-k, jaioberriek 
berezko ontasuna zutela baieztatu zuten, eta gero in-
guruneak eta inguratzen zituztenek eragiten zietela, 
baina umeek barruan ez daukatela deabrurik; haur-
tzaroa hobeto ezagutzen eta baloratzen zen (modu 
anbibalentean bazen ere). Dirudienez, haurrak gehia-
go baloratzeak zerikusia zuen esplotazioarekin eta gu-
rasoak, bereziki, lanerako potentzial bezala ikusteare-
kin. Haurrak lan egitera behartu zituzten, esplotatuak, 
mutilatuak lanean emaitza hobeak izateko, gurasoek 
saldu egiten zituzten lanerako tresna bezala, hau da, 
esklabo gisa eta prostituzioan aritzera bultzatzen zi-
tuzten. Industri iraultzaren garaian, xVIII. mendean, 
haurrak erabiltzea eta ikastun-rola ohiko praktikak bi-
hurtu ziren.

Garai hartan, garrantzi handiagoa eman zitzaion 
heziketari eta eskolara joateari. Gurasoak seme- 
alabek izan zezaketen gaitasunaz konturatzen hasi 
ziren. Haatik, haiengandik jaso zezaketena, hau da, 
eskulan gisa edo familian sortzen ziren beharrak 
ase tzeko lagungarriak izango zirela eta, itxaropena 

UMEEN TrATU TxArrAK
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handitu egin zitzaien gurasoei. Patroi moral zorro-
tzak erabiltzeko edo ezartzeko joerak eragina izan-
go zuen haurren portaeran. Jokaera horrekin, alegia, 
zigor fisikoa erabiliz, haurren portaera hobea izango 
zen ustea oso errotua zuten. Umea ez bazen adeitsua 
eta portaera onekoa edota esana egiten ez bazuen, 
zorrozki zigortzen zuten, bai gurasoek, bai irakasleek 
edo moralki egokia ez zen portaera zigortzeko, zigor fi-
sikoa erabiltzea egokia zela pentsatzen zuen edonork. 
Garai hartan, indar handia hartu zuen esaldi luterano 
honek: “Nahiago nuke esan txarreko seme bat baino 
hilda dagoen semea”. Haurrak gurasoenak ziren eta 
haiengan ahalmen osoa zutenez, haurraren garapene-
rako onuragarriak izango ziren arauak ezartzen zituz-
ten. Helduek eta hezitzaileek zigor fisikoa gehienetan 
onartu egiten zuten.

xIx. mendean zehar, familia gizarteko unitate egonko-
rra bihurtu zen, eta umeak unitate horretako kideak 
ziren. Gizarte behatzaileak gurasoen jokaerak hau-
rrengan duen eragina aztertzen hasi ziren. Charles 
Dickens, Victor Hugo, Mark Twain edo Leo Tolstoy 
gisako idazleek umeen egoera dramatizatu egin zu-
ten eta herritarrak sentsibilizatu egin nahi izan zituz-
ten haien sufrimenduaren inguruan. Sentsibilizazio 
kanpaina horrek isla izan zuen komunitate bakoitzeko 
ongintzako erakundeen lanean; baita umezurtz etxeen 
garapenean ere. Erakunde horiek asmo onez sortu 
baziren ere, gaixotasun kutsakorrei buruzko ezagutza 
ezak eta osasun publikoan praktika egokiak ez erabil-
tzeak arriskuan jarri zuten haien arrakasta, eta jakina, 
norbanakoaren osasuna ere bai. 

xx. mendean, haurren zaintzan egindako aurrerapau-
soak, medikuntzan gertatu diren aurrerakuntzei esker 
izan dira. Beste aldaketa batzuk, berriz, bizi-baldintzak 
hobetzea, hezkuntza eta lan egiteko aukerak, edota 
gizarte eta politika gaietan kontzientzia gehiago iza-
tea, oro har izan diren gizarte-aurrerakuntzek bultzatu 
dituzte. Aldaketa horiek guztiak psikologia eta beste 
gizarte-zientziei esker ere gauzatu dira. Egindako iker-
keten bidez, haurraren garapen fisiko eta psikologikoa, 
eta behar emozionalen inguruan gehiago jakitea lortu 
da (Bensel, rheinberger eta radbill, 1997). 

Laneko esplotazioa

Laneko esplotazioa gure gizartean aspalditik egin den 
beste tratu txar mota bat izan da. xIx. mendera arte, 
haurrak lanbide-irakasleen eskutik hasten ziren lehen 
urratsak ematen lanean ; esklabo gisa aritzen ziren 21 
urte betetzen zituzten arte. Behin adin horretara iris-
tean, ikas berria aske uzten zuten soinean zeramana-
rekin eta diru pixka baten truke (radbill, 1968).

Erdi aroko gremioak izan ziren haurrentzako lana 
arautzen lehenak. Ez zuten egin gupida sentitzen zu-

telako, esku-lan merkearen lehiakortasuna prebenitu 
nahi zutelako baizik. xVII. mendean, 6 urteko haurrak 
dagoeneko ehungintza-arloan egiten zuten lan. Baina, 
xVIII. mendean, industri iraultzarekin batera gertatu 
zen benetako haurren lan-eskuaren esplotazioa, baita 
abusu fisiko eta psikologikoak ere. Umeek oihaltegie-
tan, faktorietan, meategietan eta beste mota batzue-
tako industrietan egiten zuten lan. Ingalaterrako fakto-
rietan, ez zen harritzekoa 5 urteko haurrak 16 orduz 
kateaturik lanean aritzea. Ume horientzat ez zegoen 
inolako babesik. xIx. mendean, haurren lan-eskua 
arautzen zuen legea erreformatu zuten arte, haurrak 
gupidarik gabe jotzen eta esplotatzen zituzten (Bensel, 
rheinberger eta radbill, 1997). 

1833an egindako inkesta edo galdeketa batean, pe-
diatra ingeles gehienen ustez, egunean 10 orduko 
lanaldia zen egokiena. Lan gehiago eginez gero, ne-
katuegi eramaten omen zituzten iganderoko eskolara 
eta lotan geratzen omen ziren moralari buruzko ikas-
gaiak azaltzen zizkieten bitartean (Palacios, 2002). 
xIx. mendean hasi ziren, lehendabizi, haurren lana 
arautzearen aldeko mugimenduak zabaltzen eta gero 
debekua etorri zen. Egia da xx. mendearen hasieran 
haurren lanari buruzko legeak bazituela muga batzuk, 
baina aurrerago modu egokiagoan erregulatzeko pau-
soak egin ziren. Horiek horrela izanda ere, xxI. men-
de honen hasieran munduan 125 milioi ume ez dira 
eskolara joaten eta 150 milioi umek uzten dute eskola 
irakurtzen ikasi gabe. Eta 14 urte azpitik dituzten La-
tino Amerikatik Filipinetarainoko 50 milioi umek haur 
tratu txarrak jasaten dituzte, haurtzaroan jaso behar 
dutena jaso beharrean, hau da, heziketa, babesa, eta 
abar.

Sexu -abusuak

Historikoki, umeen aurka egin diren sexu-irainak 
ohikoak izan dira eta haurren sexu-esplotazioak gaur-
daino iraun du. Egiten diren sexu-abusuak eta gizar-
teak praktika horien aurrean agertzen duen gaitzespe-
na oso bestelakoak dira. 

Intzestua, pederastia eta beste zenbait sexu-praktika 
“Jainkoa, natura eta artea”ren aurkako erasotzat jo 
zituen Dantek bere Infernuan (xIV. mendearen hasie-
ran). Legeek “naturaren aurkako krimen” eta “ekintza 
ez natural” horien kontrola ekarriko zuten. Mendeetan 
zehar, infernua, sua eta sufrea, sexuarekin zeriku-
sia zuten krimenekin lotzen zituzten. Aurrerantzean, 
Freud en teoria landuta zegoenean, sexu-desbide-
raketa, naturala ez zen zerbait bezala ikusten zen eta 
naturak berak, gaixotasunarekin edo neurosiarekin 
zigortuko zituen horrelako jokaera erakusten zutenak. 
Autore askok aditzera ematen dutenez, intzestua, zibi-
lizazioaren hasiera markatu zuen lehen tabua izan zen 
(Bensel, rheinberger eta radbill, 1997).
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Pederastia Grezia zaharraren garaitik dator. Greziar 
gizarteak pederastia onartzen zuen, familian eraginik 
ez zuen bitartean. Grezian eta Erroman, askotan, gi-
zon helduek sexu-objektu bezala erabiltzen zituzten 
gazteak. Gizon heldu batek legezkoak ez diren sexu-
ekintzei buruzko lehenengo aipamena “Juramendu 
Hipokratikoan” agertzen da (K.a. 460-377 urte alde-
ra). Juramendu horretan, gaixotuta dauden pertsonen 
aurka eraso mingarririk ez dela egingo aipatzen da, 
ezta gizon, emakume eta esklaboenganako botere 
gehiegikeriarik ere (umeak ere talde horretan sartzen 
ziren). Antzina, haurrak zikiratzea ohikoa izaten zen. 
Erroma inperialean, adibidez, umeak sehaskan zeude-
la zikiratzen zituzten, sodomia gustuko zuten gizonen 
gozamenerako (DeMause, 1982).

Gizarte eta kultura askotan, jendea umeak saltzera 
bultzatzen zuten prostituzioan aritzeko. Hona hemen 
horren zenbait adibide: Babilonian, umeak erabiltzen 
zituzten tenpluetan prostituzioan aritzeko; Antzinako 
Egipton, gizarte-maila altuko neskatilak prostituzio-
ra behartzen zituzten lehenengo hilekoa etorri arte, 
ekintza erlijioso gisa; Pertsia mutil gazteen prostituzio-
etxeengatik izan zen ezaguna; Txinan eta baita Indian 
ere, gurasoek seme-alabak prostituzio-etxeetan sal-
tzen zituzten; Antzinako Erroman, prostituzioa eta pe-
derastiaz gain, tarteka, sehaskako umeak prostituzio-
etxeetara eramaten zituzten (radhill, 1968).

DeMause-n (1982) esanetan, xIx. mendearen hasie-
ran, baziren gaixotasun benereoak zituztenak, umee-
kin sexu harremanak izanez gero, sendatu egingo zi-
rela sinesten edo uste zutenak.

Gaur egun, gure gizartean begiratu besterik ez dago. 
Umeen aurkako sexu-abusuak oso zabalduta daude, 
nahiz eta haurrak moralki eta legalki babestuta dau-
den.

Pediatria eta haurrei egindako tratu txarrak

Lehen, haurrenganako tratu txarren arazoa ez zi-
tzaien axola medikuei; lesioak sendatzeaz bakarrik 
arduratzen ziren. Alegia, medikuen zeregina gaixota-
sunak sendatzea zen eta ez gizartean zeuden arazoak 
konpontzea (Bensel, rheinberger eta radbill, 1997). 
Alabaina, medikuen lanbidea, historikoki, ez da hain 
bihozgabea eta arduragabea izan.

900 urte aldera, pediatriari buruzko lehen idatzietan 
(adibidez, rhazes, Persiar medikuak, idatzitako “Prác-
tica Peurorum”), umeei nahita egindako herniak agertu 
ziren (Lynch, 1985). Aurrerago, Paulus Zacchias italia-
rrak (1651, Labbé-k aipatua, 2005) tutore batek gazte 
bati buruan emandako golpeek eragin zizkion lesioen 
berri eman zuen; eta ume askok izaten zituzten lesio 
larriena, eskolako lagunek emandako jipoiengatik. 

Aurrerago, mediku ingeles batek, James Parkinson-
ek, hain zuzen, Villager´s Friend and Physician (Ba-
serritarraren laguna eta medikua, 1800) idatzi zuen 
eta gurasoei zuzendua zegoen. Lan honetan, zigor fi-
siko gogorrak salatzen ditu autoreak, bereziki, buruan 
emandako kolpeak, hidrozefalia eragin baitezakete 
(Parkinson, 1800). 

Adolphe Tolumouche-k (1853), auzitegiko patologo 
frantziarrak, 4 urteko neskatxa bati gertatutakoaren 
berri eman zuen: neskatxa umezurtz-etxe batean bizi 
omen zen eta bertako zaindariak emandako jipoienga-
tik hil omen zen. Toulmouchek berak auzitegi-ikerlan 
bat argitaratu zuen, emakumeenganako sexu-abusuei 
buruz (Toulmouche, 1856, Labbé-k aipatua, 2005), 
non, batez ere, haurrak eta nerabeak aipatzen zituen.

Jipoitutako umearen sindromea”, 1868an, Ambroise 
Tardieuk, Lege Medikuntzako Parisko katedradunak, 
deskribatu zuen lehenengo aldiz. Ambroise Tardieu, 
xIx. mendeko auzitegi-mediku ezaguna izan zen. 
Mediku amerikarrek haurrenganako tratu txarrak pe-
diatriaren arazoa zirela eta osasun-publiko izaera zu-
tela deskubritu baino mende bat lehenago, Tardieuk 
haurren tratu txar mota ia guztiak aztertu eta deskri-
batu zituen. Berak idatzitako Dictionnaire d´hygiène 
et de salubrité lanean (Higienea eta osasungarrita-
sunari buruzko hiztegia, 1862a, 1862b), lantegietan 
eta meatzetan lan egiten duten umeen lan-baldintza 
gogorrak deskribatzen ditu. Bere beste lan honetan, 
Étude médico-légale sur les attentats aux moeurs 
(Moralaren aurkako irainei buruzko auzitegi-ikerlanak, 
1857), emakumeei egindako sexu-abusuen 632 kasu 
aztertzen ditu (gehienak neskatoei egindakoak) eta 
gizonei egindako 302 kasu, eta abusuaren araberako 
kalte fisikoak deskribatzen ditu. Étude médico-légale 
sur les sévices et mauvais traitements exercés sur des 
enfants (Haurrei egindako krudelkeri eta tratu txarrei 
buruzko auzitegi-ikerlanak, 1860) lana ume jipoituaren 
sindromearen deskribaketa klasiko bat da. Bertan, 32 
kasu deskribatzen dira zehatz-mehatz eta horietako 
18rentzat ondorioa heriotza izan zen. Étude médico-
légale sur l´infanticide (Infantizidioari buruzko auzitegi-
ikerlana, 1968) liburua ere argitaratu zuen; han, 555 
kasuren ikerlana oinarritzat hartuta, infantizidioari 
buruz egindako hainbat ohar idatzi zituen.

Tardieu-ren ekarpena hil edo bizikoa izan zen, haur 
asko gurasoek jipoitzen dituztela onartu zuen lehen 
medikua izan baitzen. Eta tratu txar mota klasikoak 
deskribatzeko gai izan zen (Labbé, 2005).

Tardieuk haur jipoituaren sindromea (1968) deskri-
batu zuen urte berean, Londresko Hospital for Sick 
Children-eko Athol Johnson-ek umeetan maiz ikus-
ten ziren hezur-hausketen berri eman zuen. Hezur- 
hausketa horien arrazoia hezurren egoerari egozten 
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zien, garai hartan Londresko haur gehienak errakitis-
moak jota baitzeuden. Gaur egun, egia esan, badakigu 
berak deskribatu zituen kasu guztiak tratu txarrak izan 
zirela (Kempe eta Kempe, 1978).

Tardieuren heriotzaren ondoren, Frantzian eta beste 
zenbait lekutan ere, aipamenak egin ziren haren la-
naren inguruan. Esate baterako, esan daiteke Travis 
Gibb-ek (1894) haurtzaroko sexu-abusuei buruz lehe-
nengo aipamen amerikarra egin zuela eta bere ikerla-
nak egiteko Tardieuren lanean oinarritu zen. 

Sigmund Freudek ere ezagutzen zuen Tardieuren lana 
eta gogoan hartu zituen haren liburuaren edukietan 
moralaren aurkako irainei buruz eginiko aipamenak. 
1896an artikulu bat idatzi zuen. Bertan, histeriaren 
etiologia haurtzaroan jasandako sexu-abusuetatik 
datorrela aipatzen du (Freud, 1896/2006). Handik ur-
tebetera, 1897an, ideiaz aldatu eta haurtzaroko sexu-
abusuen oroitzapenen irakurketa okerra egin zuela eta 
Edipo-konplexuaren teoriaz baliatu zen “fantasia” ho-
riek azaltzeko orduan. Iritzi horrek eragin handia izan 
zuen ondorengo psikiatra eta psikoanalisten belaunal-
diengan, haiek uko egin baitzioten haurtzaroko sexu-
abusuetan sinisteari (Labbé, 2005).

II. Mundu Gerraren ondoren, haurtzaroko tratu txarren 
inguruan interesa eta kezka berpizteko ahalegina egin 
zen. Lehenengo pauso erabakigarriak profesionalek 
eman zituzten. x izpiak baliagarriak izan ziren erra-
diologoentzat, aspaldi sendatutako hezur-hausketak 
eta berriak zirenak bereizteko eta lehen ezkutatzen 
ziren tratu txarren ondorioz egindako zauriak ikusteko  
(Barry eta Collins, 1999).

1946an, John Caffey pediatra amerikarrak, 6 umetan 
ikusitako ubelduen eta hezur-hausketa askoren artean 
zegoen loturaren berri eman zuen. Kalte haien jato-
rria zein zen ez zegoen oso argi, baina Caffeyk jatorria 
traumatikoa zen susmoa zuen, gurasoek ukatu arren 
(Labbé, 2005).

1953an, Ingalaterrako Birminghameko Haurren Os-
pitaleko roy Astleyk fenomeno hau agertzen zuten 6 
jaioberri aztertu zituen eta buruko hezurdura ahula zu-
tela azaldu zuen (Astley, 1953). Urte berean, Frederic 
Silverman-ek, Cincinnatiko erradiologoak, hain zuzen, 
antzeko 3 kasu aztertu zituen. Zaindariek propio egin-
dako traumatismoak zirela ohartarazi zuen (Silber-
man, 1953). 1955ean, P.V. Woolleyk eta W.A. Evans-
ek hezur-hausketak, ubelduak eta ulertezinak diren 
ezbeharrak edo lesioak jasan zituzten hamabi jaiobe-
rrien kasuak aztertu zituzten. Astleyk buru-hezurraren 
ahuleziari buruz zuen hipotesia berresteko frogarik ez 
zuten aurkitu eta ondorio batera iritsi ziren: indarke-
riak eragindakoak zirela. Kasu horiek guztiak “Helduen 
jokaera neurotikoa edo psikotikoa zen” etxeetan ger-

tatzen zirela ohartu ziren eta umeak ingurune horre-
tatik ateratzen zituztenean, ez zela lesio berririk ager-
tzen (Woolley eta Evans, 1955). 1957an, Caffeyk bere 
1946ko datuak berraztertu ondoren, traumatismoak 
jaioberrien gurasoek nahita egindakoak izan zitezke-
ela adierazi zuen. Haurtzaroko tratu txarren inguruan 
aurrerapausoak egin arren, beste hamarkada bat iga-
ro zen medikuek gurasoek seme-alabak nahita lesio-
natzen zituztela onartu zuten arte (Barry eta Collins, 
1999).

Ustekabean kaltetu ez diren ume kopuruak gora egin 
zuelako kezkaturik, C.Henry Kempe eta bere lankideek 
abusuak jasandako haurrei buruzko sinposioa antola-
tu zuten, pediatria-akademia amerikarrak nazio-mailan 
antolatutako bileran. Arazo honen larritasuna azpima-
rratzeko asmoz, Kempe eta bere lankideek,  Journal 
of the American Medical Association (Amerikako Me-
dikuntza Elkartea) aldizkarian eragin handia izan zuen 
artikulu bat idatzi zuten, eta bertan “jipoitutako haurra-
ren sindromea” terminoa erabili zuten (Kempe, Silver-
man, Stele, Droegemueller eta Silver, 1962).

Kempen ondorengo haurtzaroko tratu txarrei 
buruzko ikerketaren bilakaera

Kempe eta haren laguntzaileak idatzitako artikuluaren 
ondorioz, Estatu Batuetan haurren eskubideak babes-
teko, legedian aldaketak egiten hasi ziren. 80ko ha-
markadan, gizartea konturatzen eta ikasten hasi zen 
umeek badutela beraien beharrak asetzeko eskubidea 
(Cicchetti, 1989).

Kempe eta bere lankideak egindako ahaleginen emai-
tzak onak izan arren, haien behaketek zoritxarreko on-
dorioak izan zituzten. Haur jipoituaren sindromearen 
terminoa erabiltzeak azpimarratzen zuen tratu txarrak 
ematen zituenak arazo psikologikoak zituela (Parke 
eta Collmer, 1975). Ildo horretan, uste zen umeak 
modu zitalean jipoitzen zituzten gurasoak psikologiko-
ki gaixorik zeudela (Spinetta eta rigler, 1972; Steele 
eta Pollock, 1968); horrela, tratu txarrez arduratzen ez 
zen gizartea libre geratu zen (Alvy, 1975). Gainera, tra-
tamenduak tratu txarrak ematen zituzten gurasoei zu-
zenduak zeuden, eta ez zituzten kontuan hartzen aldi 
berean tratu txarrak jasateagatik biktima ziren umeak 
(Cicchetti, 1989).

1970eko hamarkadan, Estatu Batuetan tratu txarraren 
tipologia zabaldu egin zen eta 1974an, Tratu Txarrak 
Jasandako Haurraren Prebentzioa eta Tratamenduari 
buruzko ekitaldia egin zen. Bertan, haurrei egindako 
tratu txarren esanahia zabaldu egin zen; bertan, tratu 
txar emozionala, arduragabekeria, mediku-zerbitzuak 
jasotzeari uko egitea eta haurren garapen morala 
hondatzen edo kaltetzen zituen faktoreak jasotzen 
ziren (Aber eta Zigler, 1981; Dubowitz, Zuckerman, 

Haurrei emandako tratu txarrari buruzko zenbait mito eta uste faltsu



Jakingarriak1769. zenbakia
2011eko uztaila

 Bithoney, eta Newberger, 1989, Giovannoni, 1989). 
Tratu txarren esanahia zabaltzeak bestelako iritzia 
sortarazi zuen, hau da, guraso erasotzaileen helburua 
beraien ondorengoak akabatzea edo desegitea zela 
uste zutenen iritzia aldatzea ekarri zuen.

Faktore sozialek geroz eta eragin handiagoa izan zu-
ten haurren aurka egindako tratu txarretan, adibidez, 
gizartearen jarrerak, egiturak, estresoreak, etengabe-
ko pobreziak, eta abar (Garbarino, 1976; Gil, 1970; 
Pelton, 1978). Eredu etiologikoek haurrei tratu txarrak 
emateagatik gurasoen psikopatologian arreta gutxia-
go jartzen zuten heinean, arreta gehiago jarri zen 
haurren aurka egindako tratu txarrak prebenitzen eta 
ikertzen eta tratu txarrak jasandakoari tratamendua 
ematen (Kempe eta Kempe, 1978). Estatu Batuetako 
politikaren ahalegina umeak beraien etxeetan ahal zen 
denbora gehien egotea zen, haurtzaroa babesteko sis-
tema, hau da, harrera-egoitzak defizitarioak zirelako 
(Cicchetti, 1989).

Ondorengo urteetan, tratu txarren azalpen teorikoen 
ereduak eta haien ondorioak sartzen joan ziren (on-
dorio kognitiboak, linguistikoak, sozioemozionalak eta 
soziokognitiboak). Ikerketa hauek oso garrantzitsuak 
dira tratu txarren inguruan egiten diren interbentzio 
klinikoak, legalak eta hartzen diren erabaki politikoen 
kalitatea hobetzeko; alegia, tratu txarrak antzemateko 
eta haurrak babesteko familia-harrera eta harrerako 
zentroak hobetzeko balioko dute.

Gaur egun haurrei egindako tratu txarrak oso zabal-
duak daude mundu osoan zehar. Nahiz eta ahalegi-
nak egin diren legalki, sozialki eta laguntza ematen, 
haurren aurkako tratu txarrak munduko herrialde guz-
tietako politika sozialen arazo larrienetako bat izaten 
jarraitzen du.

Haurren eskubideak

Haurren eskubideak poliki-poliki onartu dira historian 
zehar; haurtzaroaren kontzeptua Erdi Arora arte ez 
zen aldatu. Ordura arte haurtzaroa umeari bularra 
emateari uztean amaitzen zen (Gracia eta Musitu, 
1993). Hala ere, paradoxa bada ere, haurrak zaindu 
eta babesten zituzten adibideak aspaldikoak dira. Me-
sopotamian, duela 6000 urte baino gehiago, umeek 
eurak babesten zituen jainkosa bat zuten, eta haren 
babesean, umezurtzei harrera egin eta zaindu egiten 
zituzten (radbill, 1968).

Haurren eskubideei buruzko legedi espezifikoak bere-
biziko garrantzia du, kontuan hartuta gizakiaren lehe-
nengo urteek dituzten ezaugarrietako bat urte askotan 
irauten duen heldutasun eza dela. Hau da, haurrek ez 
daukate helduek duten gaitasuna euren eskubideez 
baliatzeko; horregatik beharrezkoa ikusten da hauen-

tzako eskubide bereziak egitea (Delval, 1994 a eta b), 
nahiz eta Gizakien Eskubideen Deklarazio Unibertsa-
la badagoen. radbill-ekin (1968) bat eginez, haurrak 
babesten dituen lehenengo legeak k.a. 450. urtekoak 
dira, bertan aita batek haurrarengan duen erabateko 
autoritateak aldaketak izan zituen. Gizarte askotan 
haurrekin sexu-harremanak izatea edo izateko aukera 
edukitzea arautu egiten zuten.

Oro har, xVIII. mendean haurra babestua egoteak 
egoitzetan sartuta egotea esan nahi zuen. Horrelako 
babesa jasotzen zutenak, nagusiki, baliabiderik gabe-
ko familietako haurrak, haur abandonatuak eta gaizki-
leak ziren. Halere, haurrak egoitzetan sartzea hauen 
interesak babesteko baino komunitatearen interesei 
zor zaizkio. VIII. mendean hospizio eta umezurtz-
etxeetan egoteak ondorio izugarriak eragiten zituen; 
ondorioz, haurrak zaintzeko egoitza berriak sortu zi-
ren, oraindik ere gaixotasun eta heriotzen kopuruak 
oso altuak ziren arren (Gracia eta Musitu, 1993).

Mary Ellen Wilson-en kasua adibide garbia izan da 
tratu txarrak jasan dituzten haurren babes legal eta 
instituzionalen gaia norabidez aldatu dela jabetzeko. 
Mary Ellen 1866an Nueva Yorken jaiotako 9 urteko 
neska ez-legitimoa zen. Karitateko langile batek nes-
katxa honen egoera ezagutu zuen: etengabe jipoitzen 
zuten, guraizeekin zauritu eta ohe batera lotzen zuten. 
Mary Ellenek desnutrizio sintoma larriak zituen, bai-
ta jasandako tratu txar fisikoen eta arduragabekerien 
ondorioak ere. Langileak babesa ematen duten agen-
tzietara jo zuen,neskari laguntzeko asmoz, hau da, 
poliziarengana, barrutiko abokatuengana eta  Nueva 
Yorkeko  karitate-departamendura. Halere, garai har-
tan gurasoek edo zaintzaileek haurrei emandako tra-
tu txarrak jasotzen zuen legerik ez zegoenez, ustez 
babesa eman behar zuten erakunde haiek guztiek 
uko egin zioten laguntza emateari. Langileak, etsita, 
Animaliekiko Krudelkeriaren Prebentziorako Elkarte 
Amerikarrera jo zuen. Maryk jasan zuen bortxakeria-
tik animaliak legalki babestuta zeudela eta, Mary Ellen 
animalien erreinuko partaide izanik, animaliak babes-
ten zituen elkarte hark epaitegietan neskaren alde egin 
zezakeen. Epaiketan erabili zen argumentua izan zen 
Mary Ellenek edozein txakurrek zuen babesa merezi 
zuela.

Hasiera batean haurrak babesteko lege-ekimenak 
haurren eskubideei buruzko lehenengo gomendio ba-
tzuetara mugatu ziren. 1924an Genevako Deklarazio-
an 5 herrialdek haurrak babesteko oinarrizko 5 printzi-
pio onartu zituzten.

1959an Haurren Eskubideen Deklarazioa izan zen. 
Nazio Batuen Batzar Orokorrak (NBE), 1924an onar-
tutako printzipioei gehitzeko 10 gomendio aldarrikatu 
zituen.
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1979an Haurraren Nazioarteko Urtea ospatu zen. Na-
zio Batuen Erakundeko Giza Eskubideen batzordeak 
lantalde bat sortu zuen Haurren Eskubideen Batzarra 
berrikusteko.

Azkenik, 1989ko azaroaren 20an Haurren Eskubi-
deei buruzko Nazio Batuen Konbentzioa sortu zen. 
Haurrak, gaurgero, ez dira babestu beharreko izakiak 
bakarrik, eskubidedun bihurtu dira, eta babestua iza-
tea da, hain zuzen ere, eskubideetako bat.

Haurren Eskubideen Konbentzioak mundu osoko hau-
rren oinarrizko eskubideak azpimarratzen ditu honako 
eremu hauetan: osasuna, hezkuntza, familia, gizartea-
ren babesa, aisia, eta abar. Irtenbide honek nazioar-
teko izaera duenez, Estatu guztiak derrigortuko ditu. 
Konbentzioaren helburua herri guztietan ekintzak, eki-
menak eta legedia hedatuz, eskubide horiek betearaz-
tea da.

Konbentzioak, 19. Artikuluan, haurrenganako tratu 
txarrei buruz, honela dio: “gurasoen, tutoreen edo be-
raietaz arduratzen den edozeinen ardurapean bizi den 
bitartean, haurrak jasaten duen biolentzia, kalte edo 
sexu-abusu fisiko eta mentala, arduragabekeria, tratu 
txarrak edo esplotazioa”.

Lege hau Espainiako legeriak berretsi egin zuen 
eta 1991ko urtarrilaren 5ean indarrean jarri zen.   
Espainiako legeriak honela definitzen du legalki ba-
bestua ez egotea (21/1987 Legea): “Adingabekoek 
dituzten behar moralak eta materialak kentzen zaizkie-
nean, beraiek zaintzeko eta babesteko legeek ezarri-
takoa betetzen ez delako, ezinezkoa edo modu dese-
gokian egiten delako sortzen den egoera da”.

Haurrek eta nerabeek gizartean duten eginkizunari 
aitorpen juridikoa emateko joeren artean, nahitaez ai-
patu beharrekoak dira honako hauek: Europako Erki-
degoan haurrek dituzten arazoei buruzko Ebazpena, 
Europako Parlamentuak 1991n onartutakoa; Euro-
pako Erkidegoen Kontseiluak haurren zaintzari buruz 
1992an emandako gomendioa; Ekonomia eta Gizarte 
Kontseiluak 1992an adopzioari buruz emandako Iriz-
pena; Haurren Eskubideen Europar Gutuna, Europako 
Parlamentuak 1992ko uztailaren 8ko Ebazpenaren 
bidez onartutakoa; eta Adingabeek Babesteari eta Na-
zioarteko Adopzioaren arloko Lankidetzari buruzko Itu-
na, Nazioarteko Zuzenbide Pribatuari buruzko Hagako 
Konferentzian 1993an onartutakoa.

Estatu Espainoleko zuzenbide-antolamendua geroz 
eta hurbilago dago aipatutako ideia horietatik honako 
lege honek erakusten duen bezala: Seme-alabata-
sunari, Guraso Ahalari eta Ezkontzaren Ondasun 
Eraentzari buruzko arloetan Kode Zibila aldatzeko 
maiatzaren 13ko 11/1981 Legeak berrikuntzen aroa 

ekarri zuen. Izan ere, legezko seme-alabatasunaren 
eta ez-legezkoaren arteko bereizketa ezabatu egin 
zuen; guraso-ahalaren erabilerari buruz berdindu egin 
zituen aita eta ama, eta aitatasuna ikertzeko aukera 
sartu zuen legedian. Tutoretzari buruzko 1983ko Le-
geak eraman zuen aurrerago prozesu hori, harik eta 
21/1987 Legeak (azaroaren 11koa, adopzioaren ar-
loan Kode Zibileko eta Prozedura Zibilaren Legeko 
zenbait artikulu aldarazi zituen) aldaketa funtsezkoak 
eragin zituen arte haurren eta nerabeen babesaren ar-
loan. Lege horri zor zaizkio hauek guztiak: adopzioa 
babes-erakunde berritzat hartzea; haurren eta nera-
been interes gorenari, haien eskubideen babesari eta 
eskubide horien garapenaren bermeari lehentasuna 
ematea Administrazioak edo epaitegiek haiei buruz 
hasten dituzten jarduketa guztietan; haurren eta ne-
rabeen babesle den aldetik, ministerio fiskalak dituen 
eskumenak gehitzea; abandonuaren ordez babes 
gabeziaren figura sartzea, eta babesteko prozedurak 
arintzea, eskumena duen erakunde publikoak tutore-
tza bere gain berehala hartzeko aukera sartuta.

Harrezkero, beste xedapen batzuk ere izan dira hau-
rren eta nerabeen eskubideei garrantzi handiagoa 
aitortzeko: hala nola, 5/1988 Lege Organikoa, Adin-
gabeen kontrako Erakuts Zalekeria eta Sexu Zirika-
tzeari buruzkoa; 4/1992 Lege Organikoa, Adingabeen 
Epaitegien Eskumena eta Prozedura arautzen duen 
erreformari buruzkoa; 25/1994 Legea, 89/552/EEE 
Zuzentaraua zuzenbide-antolamenduan sartzekoa 
(telebista bidezko irrati-hedapeneko jardueren arloan 
estatu kideek emandako lege, erregelamendu eta  
administrazio xedapenak koordinatzearen inguruko 
zuzentaraua). 

Berrikiago, zenbait erakunde publiko eta pribatuk arau-
di bat eskatzen zuten, batetik, 21/87 Legea aplikatze-
rakoan hautemandako hutsune batzuk betetzearren 
eta, bestetik, gizartean azaltzen ari ziren beharrizan 
eta eskakizun berriei hobeki egokitutako lege-esparru 
bat eratzearren. Eta eskaera horri eran tzutera eto-
rri zen 1/1996 Lege Organikoa, arlo horretan aurre-
rantzean idatziko ziren garapen-arau berrietan eta 
herri-administrazioen esku-hartzeetan kontuan hartu 
beharko ziren jarraibideak ezarriz. Lege horren zioen 
adierazpenean argi azaltzen da zer asmo duen: “Hau-
rren babes sozial eta juridikoa egokien berma tzeko 
modua haien autonomia sustatzea da, subjektu diren 
aldetik”; haurren eta nerabeen beharrizanak dira gaur-
gero haiek dituzten eskubideen eta eman behar zaien 
babesaren ardatz.

1/1996 Legeak, babes gabetasun-egoeretan jarduteko 
printzipioak arautzen dituenean, arau-maila ematen 
dio arrisku-egoeren eta babesgabezia-egoeren arte-
ko bereizketari, babes emateko erakunde eskudunek 
 lehendik aplikatzen zuten bereizketa horri, alegia.

Haurrei emandako tratu txarrari buruzko zenbait mito eta uste faltsu
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2000. urtearen hasieran, Adingabeen Erantzukizun 
Penala Arautzen duen 5/2000 Lege Organikoak osatu 
egin zuen lege-esparru hori.

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, beha-
rrezkoa zen gai hau arau bidez garatzea, bere esku-
menen arabera garatu ere; izan ere, Autonomia Es-
tatutuak, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen 
eta bertako Lurralde Historikoetako Foruzko Jardute 
Erakundeen arteko Harremanei buruzko Legeak eta 
Gizarte Zerbitzuen Legeak esleitzen dizkiote gai ho-
rren gaineko eskumenak. Hor ditu, oinarri, lege- adituen 
iritzi horiek, nazioarteko eta Estatuko legegintza-joera 
horiek eta herri-administrazioen praktika horiek; eta 
Euskal Autonomia Erkidegoak garapen hori egiten 
badu, Haurren Eskubideen gaineko Konbentzioaren 
aplikazioa zaintzerakoan Nazio Batuen erakundeak 
emandako gomendioei erantzun ahal izango die. 
Araudi hau guztia 3/2005 Legeak, Haurrak eta Nera-
beak Zaintzeko eta Babestekoak, jasoko du eta xede 
hirukoitza du:

Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean egoiliarrak 
zein pasadizokoak diren haur eta nerabeei bermatzea 
erabili ahal izango dituztela zuzenbide-antolamenduan 
ezagutzen zaizkien eskubideak (Konstituzioak, Hau-
rren Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioak, 
Haurren Eskubideen Europar Gutunak eta zuzenbide-
antolamendu osoak aitortzen dizkieten eskubideak, 
esan nahi da).

Haurren eta nerabeen eskubideak eta ongizatea sus-
tatzeko jarduerak edo haiek zaintzeko eta babesteko 
esku-hartzeak zein esparrutan egin behar diren zeda-
rritzea, familian eta gizartean behar duten garapena 
bermatzearren.

Babesgabezia-egoeran edo arrisku-egoeran dauden 
haur eta nerabeak babesteko eginkizunaren jardute- 
printzipioak zedarritzea, bai eta eskumenen eta 
erakundeen esparrua ere; orobat, arau-hausle adinga-
beekin egin beharreko esku-hartzearen esparrua.

Lege honetan oinarrizko printzipiotzat hartu dira hau-
rren eta nerabeen interes gorena, haien eskubideen 
babesa eta eskubide horien garapenaren bermea, 
kontuan har daitezen adingabeekin zerikusia duten 
erabaki eta jarduketa pribatu edo publiko guztietan.

Haurrei emandako tratu txarrari buruzko zenbait 
mito eta uste faltsu

Haurrei egindako tratu txarra guztioi dagokigun arazo 
soziala da. Guraso guztiek ez dutela haurrak zaintzeko 
eta haien beharrak asetzeko gaitasuna, eta haur guz-
tiek dutela osasuntsu hazteko eskubidea gaur egun 
jende askorentzat ulergarria da. Aita edo ama izatea 

erronka bat da eta horretarako norberak prestatu, hezi 
eta kontzientziatu behar du, erantzukizunak nork bere 
gain hartuz.

Halere, gaur egun, tratu txarraren arazoari aurre egite-
ko esku-hartzeak egin diren arren, oraindik ere krudel-
keria ugari egiten da haurrengan, abusuak egiten dira, 
tratu txar fisikoak egiten zaizkie, haurren garapenean 
gogor eragiten duten jokaera arduragabeak erakusten 
dira eta nola ez, ondorio lazgarriena duen praktika egi-
ten da oraindik: infantizidioa.

80ko hamarkadatik aurrera, esku-hartzeak egiten ari 
diren arren, bai prebenitzeko eta bai tratu txarrak ja-
saten dituzten haurrak eta familiak antzemateko eta 
haiekin esku-hartzeak gauzatzeko, datuen arabera, 
urtero antzematen dira tratu txar kasu asko. Kasu 
horiek eragin handia dute gizartean eta edozein mo-
tatako tratu txarrei buruzko ideia eraikitzen dute. As-
kotan, komunikabideek ematen digute gertatzen diren 
kasu sadikoenen, basatienen eta ankerrenen berri, 
gizartean inpaktu handia sortuz. Eta baita biztanlerian, 
tratu txarrei buruzko irudikapen soziala sortaraziz ere.

Pentsaera horiek gehienok tratu txarrei buruz dauka-
gun jokaera-jarraibideetan eragiten dute eta gizarte 
jakin batek dituen sinesmenak irudikatzen dituzte. 
 Lehenago azaldu bezala, historikoki, haurrei egindako 
tratu txarrei buruz dagoen irudikapen soziala urteen 
poderioz aldatuz joan da. Horrek ahalbidetu du gaur 
egun, zenbait hezkuntza-jarraibide, jokaera sozial eta 
haurtzaroa babesteko sistema aldatzen. 

Tratu txarrak antzemateko eta prebenitzeko alderdi 
garrantzitsu bat gizarte jakin bateko kideek arazo harii 
buruz duten irudikapen soziala da. Tratu txarren iru-
dikapen sozialak ere izan du bere bilakaera eta poliki-
poliki tratu txarrei buruz dauden ideiak, pentsaerak eta 
itxuraldatzeak baztertuz doaz. Errepasa ditzagun:

· Haurrei emandako tratu txarrak ez dira ohikoak. 
OMEk (Osasunaren Munduko Erakundea) egindako 
ikerketa batean zera azpimarratu du: 0 eta 14 urte bi-
tarteko 40milioi umek tratu txar motaren bat jasaten 
dutela (gehienek familia barruko kideen artekoa) eta 
mediku-laguntza eta laguntza soziala behar dutela. 
Familia jendeak behar duen maitasuna eta laguntza 
aurkitzeko gunea dela uste izateak zaildu egiten du 
familia-indarkeria bizi duten lagun asko daudela sinis-
tea (Muela, 2007).

· Haurrei emandako tratu txarra, gurasoen ezauga-
rri psikologiko eta arazo psikopatologikoen ondorio 
dira. Tratu txarra ematen duten gurasoengan oinarri-
tutako zenbait ikerketatan, sintoma depresibo, barne- 
herstura, autoestimu baxua, estres egoeretan molda-
tzeko gaitasun eza, oldarkeriaranzko joerak, tentsio 
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egoerak kontrolatzeko zailtasun gehiago aurkitu dituz-
te tratu txarra ematen ez duten gurasoengan baino. 
Halere, ez dira oso ohikoak diagnostiko psikiatrikoak 
tratu txarra egiten dutenen artean. Gaur egun, auto-
reek onartzen dute tratu txarren kasuen %10 eta %15 
artean, gurasoek buruko arazoren bat dutela (Muela, 
2007).

· Haurrei emandako tratu txarra klase sozial baxuene-
tan besterik ez da gertatzen. Ez da zuzena pentsatzea 
haurrei egindako tratu txarra bakarrik dela heziketarik 
ez dutenen eta beharrean daudenen kontua. Datuek 
erakusten dutenez, haurrei egindako tratu txarra he-
rrialde guztietan gertatzen da eta proportzionalki ba-
natua ez egon arren, klase sozial guztietan gertatzen 
da (Muela, 2007).

· Haurrei emandako tratu txarra tratu txar fisikoaren 
zabaltze eta orokortze bezala ulertzen da. Gaur egun, 
tratu txar mota ezberdinak onartu dira (tratu txar emo-
zionala, arduragabekeria, eta abar), tratu txar fisikoa 
baino haratago doazenak. Beharrezkoa da tratu txar 
mota asko daudela ulertzea, tratu txarrak hobeto an-
tzemateko eta prebenitzeko.

· Haurrei emandako tratu txarra gurasoengandik 
seme- alabengana transmititzen da eta horrela etenga-
be. Belaunaldien arteko tratu txarraren transmisioaren 
nozioa, tratu txarra jasan duten haurrek etorkizunean 
beraien seme-alabei tratu txarra egingo dietela edo, 
aitzitik, seme-alabei tratu txarra egin dioten gurasoek 
haurtzaroan tratu txarra jaso zutelakoan dago. Gaur 
egun, belaunaldien arteko tratu txarraren transmisio-
kopurua kasuen %25 (+/-5)a dela diote ikertzaileek. 
Haurtzaroan tratu txarra jasan zuten gehienek (%70ek, 
gutxi gorabehera) ez dute beraien seme-alabekin ara-
zo bera errepikatzen (Kaufman eta Zigler, 1989).
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Eskolaren rola umeen 
babesgabetasunaren aurrean
Amaia Arrieta 

Gizarte Zerbitzuak. Familia Balorazio Departamentua. Hezilan. 

Hastapena

Eskola umeekiko tratu txarrak prebenitzeko aukera ge-
hien dituen tokia da, familiaren ondorengo sozializazio- 
esparru oinarrizkoena baita umearen bizitzan.

Dokumentu honek umeen babesgabetasunaren ingu-
ruko ikuspegia eta horren ohartzea bultzatu nahi du 
hezitzaileen artean. Baita erabakiak hartzeko gaita-
suna ere, eta kanpoko instituzioekin komunikatzeko 
moduak egonkortzea.

Batzuetan, umeek denbora gehiago ematen dute 
irakasleekin gurasoekin baino. Maisuak ederto eza-
gutzen ditu bere ikasleak eta erraztasunez antzeman 
ahal ditu umearengan gertatutako aldaketak bizipen 
negatibo baten aurrean.

Adingabeen babesaren arloan dagoen legediak ezar-
tzen du herri-administrazio eskudunen betebeharra 
dela haur eta nerabe bati eragiten dioten arrisku eta 
babesgabetasun-egoera guztietan esku hartzea eta 
prebenitzea, haien garapen integrala bermatzeko eta 
familia-bizitza normalizatua sustatzeko.

Ezberdintzeko hainbat kontu: 

Arrisku-egoerak: haurraren edo nerabearen garapen 
pertsonala edo soziala kaltetzen dutenak.

Babesgabetasun-egoerak: adingabeak zaintzeko le-
geak ezarritako babes-betebeharrak ez betetzeagatik 
edo gaizki betetzeagatik gertatzen diren egoerak, be-
tiere adingabeak beharrezko laguntza moral edo ma-
terialik gabe geratzen direnean.

Eskolak jarrai dezakeen ibilbidea

Eskolak bai arrisku- bai babesgabetasun-egoeraren 
bat susmatu edota frogatzen badu, honako ibilbidea 
jarraitu beharko luke:

Familiarekin kontaktatu.

Berritze-guneetako teknikoei jakinarazi.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak. Arrisku-egoeretan, oina-
rrizko gizarte-zerbitzuek kasua hartu eta horren gaine-
ko ikerketa, balioespena eta orientazioa egin beharko 
dute. Haurren babesgabetasun-egoera oso larria dela 
uste denean, haurrak eta nerabeak babesteko zerbitzu 
espezializatura bideratu beharko da.

Oinarrizko gizarte-zerbitzuek eta lurralde-mailako 
zerbitzu espezializatuek haiei dagokien zereginerako 
balioztatutako tresna teknikoak aplikatuta zehazten 
dituzte arrisku- eta babesgabetasun-egoerak. Tresna 
horien helburua da modu zehatzagoan garatzea fami-
lia baten barruan balioetsi beharreko irizpideak:

a. Adingabe batekiko arrisku arineko egoera eta 
babesgabetasun-egoera bat dagoen ala ez.

b. Babesgabetasun-egoeretan, horien larritasuna ba-
lioestea, arrisku ertaineko egoera, arrisku larriko 
egoera edo babesgabetasun-egoera den zehazte 
aldera.

Definizio garrantzitsu batzuk

Babesgabetasuna: garai historikoaren arabera, tokia-
ren arabera, eta gizarteko ohituren eta arauen arabe-
ra, aldatu egin da zer hartzen den haur eta nerabee-
kiko tratu egokitzat eta desegokitzat eta orobat, haur 
horiek zaintzeaz arduratzen direnek portaera batzuen 
aurrean duten gizarte-tolerantzia. Zorionez, gurea be-
zalako gizarte garatuetan gizartearen legeak eta ohitu-
rak garatu egin dira haurren eta nerabeen eskubideei 
geroz eta babes eta estaldura handiagoa eskaintze 
aldera.

Arrisku arina: oinarrizko premiak asebeteak izanik, 
eta gurasoak/tutoreak/zaintzariak babes-betebeharrak 
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betetzeko ezgaituak edo ezinduak izanik, beren ongi-
zatean eta garapenean epe laburrean, ertainean, eta/
edo luzean kalte handia eragin dezaketen baldintzak 
dituzten familia edo gizarte-inguruneetan bizi eta mu-
gitzen diren haurrak eta nerabeak. Haurrak edo ne-
rabeak oraindik ez du kalte handirik jasan, baina epe 
laburrean horrelakorik jasan dezake.

Informazioa biltzeko prozedura: adingabearen edo ne-
rabearen gurasoen edo tutoretza/zaintza betetzen du-
ten pertsonen portaerari buruzko informazioa biltzeaz 
gain, zuzenean adingabearen portaerari buruzko infor-
mazioa ere bildu behar da. Ahal den guztietan, umea-
ren inguruko profesionalek umearekin hitz egingo dute 
(gurasoen baimena izan beharko dute, “haurraren edo 
nerabearen interes gorenak” gomendatzen duenean 
izan ezik).

Ezinezkoa baldin bada, haurra edo nerabea ezagu-
tzen duten hirugarren pertsona kualifikatuek (irakas-
leek) emandako informazioaz baliatuko da.

Eskola-arloko profesionalen informazioa ezinbestekoa 
da kasu guztietan eta familiarekin lotura duten bes-
te zerbitzu garrantzitsuetako profesionalena ere bai 
(adib. psikiatriako arreta-zerbitzuak).

Mediku-txostena ezinbestekoa da haurrarengan era-
gindako kalte fisiko larria justifikatzeko.

Eskolan antzeman daitezkeen babesgabetasun  
tipologiak:

· Tratu txar fisikoa
· Arduragabekeria:

1. Elikadura-mailan
2. Osasun fisikoaren zaintza
3. Jantziak
4. Higiene pertsonala
5. Etxebizitzaren higiene-baldintzak

· Segurtasun-premiekiko arduragabekeria:
1. Etxebizitzaren segurtasun fisikoa
2. Gainbegiratzea
3. Beste pertsona batzuek eragindako babesgabeta-
sun larriko egoeren aurkako babesa

· Prestakuntza-premiekiko arduragabekeria
· Premia psikikoekiko arduragabekeria
· Sexu-abusua
· Tratu txar psikikoa
· Eraso fisikorako mehatxuak
· Abandonua
· Gurasoen ezintasuna haurraren edo nerabearen porta-
era kontrolatzeko
· Beste batzuk:

1. Tratu krudela edo desegokia: janaria edo ura 
 nahita kentzea, konfinamendua edo murrizketa fi-
sikoa, kanporaketa edo etxean sartzea ukatzea.

2. Galbideratzea
3. Eskekotasuna: lan-esplotazioa

Eskolatik nola prebenitu

· Irakasleek umearen gorabehera fisikoak zein por-
taerarenak ikusi ditzake etengabe, eta baita gurasoek 
aldaketa horien aurrean agertutako jarrera ere.

· Hezitzaileak entzun egiten du umeak bere familiari 
buruz kontatzen duena, beste umeei esaten diena eta 
beste umeek lagunkideari buruz esaten dutena.

· Hezitzaileak informazioa du umearen edo nerabearen 
familia-ezaugarrien eta bizitza-kalitatearen gainean.

Detektatzea: haurrarekiko balizko tratu txarra identi-
fikatzea.

Askotan, eta kausa ezberdinengatik (beldurra, mes-
fidantza, egoera normaltzat jotzeko joeragatik) tratu 
txarra pairatzen duen haurrak edo bere senideek ez 
dute laguntzarik eskatzen eta horrelako egoeren au-
rrean topatzen gara. Kanpoko agenteak arazoa sa-
latzera behartuta daude orduan. Gehienetan, agente 
hori irakaslea izan ohi da. Irakasleak zenbait seinale 
antzeman ditzake, umeari zerbait gertatzen zaiola ira-
dokitzen dutenak.

Tratu txarren adierazle baten edo askoren konfluen-
tziaren agerpen iraunkorra dela eta, zentzuz jokatu 
behar da, baina baita erantzukizunez ere. Gizarte Zer-
bitzuak jakinaren gainean jarri behar ditugu, horiek ha-
lako egoerei arreta emateko profesional kualifikatuak 
baitituzte.

Zer egin tratu txarren egoera baten aurrean

Familia eta umeari/nerabeari buruzko informazioa  
bildu

· Umea behatu.
· Beste profesionalekin ideiak banatu.
· Umearekin konfiantzazko klima batean hitz egin.
· Gurasoekin hitz egin kontuan hartuz:

1. Familia krisi iragankor batean dago ala ez?
2. Familiak babesa eskaintzen dio umeari?
3. Jokatzeko eredu zehatz bat eskaintzen zaio? 
Hezteko eredu zehatzak ere bai?
4. Eguneroko kontuez arduratzen da?
5. Eskola eta familiaren arteko kolaborazioa onar-
tuko lukete beraien eta umearen onerako?

Eskolako aholkulariari/orientatzaileari/zuzendariari ja-
kinarazi. Honako kontuak ezin ahaztu:

1. Konfidentzialtasuna eta etika profesionala.
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2. Susmo hutsak ez da tratu txarraren froga.
3. Eskolak batera erabaki behar du jarraitzeko 
interbentzio-plana umearen integrazio soziala ber-
matzeko.

Dagokion berritze-guneari (pedagogia-orientaziorako 
zentroa) aholkua eskatu.

Frogatu egin behar da ea eskola eta berritze-gunearen 
arteko interbentzioa martxan jartzeak egoeraren hobe-
kuntza bermatuko duen. Bestela, kasua zuzenean 
gizarte-zerbitzuetara bidaliko da.

- Krisi arina
- Krisi iragankorra
- Familiak aurre egiteko gaitasuna
- Eskolako baliabideekin balia gaitezke.

- Egoera iraunkorra
- Zalantza larriak
- Familiak ez du egoera onartzen.
- Egoera larria
- Familiak ez du lankidetzarik eskolarekin. 

Egoera ezagutarazi

Tratu txarra antzemateak edo identifikatzeak ez du 
ezertarako balio, ez bada bat egiten arazoa konpon-
tzeko gaitasuna duten profesionalekin.

Egoera ahalik eta lasterren ezagutarazten denean, 
aukera gehiago izango ditugu beharrezko baliabideak 
mugiarazteko.

Askotariko baliabideak daude umea bera eta familia 
osoa kontuan hartzen dituztenak. Garaiz martxan ja-
rriz gero, tratu txarrak okerrera jotzea edota kroniko 
bihurtzea prebenitu daiteke.

“Haurtzaro arloan lan egiten duten profesionalak erraz-
tasun gehiagoz antzematen dituzte balizko arrisku edo 
babesgabetasun egoerak, eta, era berean, beraiena 
da (legez) autoritateari edota gertuko agenteei plaza-
ratzeko ardura”. (urtarrilaren 15eko Adingabeari Babe-
sari buruzko 1/1996 Lege Organikoa, 13. art.).

“Edozein pertsona edo autoritatek, eta bereziki haien 
lanbidea edo funtzioa dela medio, adingabearen ba-
besgabetasun-arriskua edo balizko babesgabetasun-
egoera antzemanez gero, eskuduntzadunari jakinara-
ziko dio edo gertueneko agenteei, adingabeak behar 
duen berehalako laguntzarekiko kalterik gabe”. (urta-
rrilaren 15eko Adingabeari Babesari buruzko 1/1996 
Lege Organikoa, 13. art.).

Zertarako diren baliagarriak gizarte-zerbitzuak

· Harrera moduan lan egiten dutelako.

· Berehalako/ zuzeneko arreta izango dugu.

· Esku-hartze programa ezberdinak eskainiko dizkizute.

· Oinarrizko gizarte-zerbitzuek baliabide propioak di-
tuzte, hala nola: familia-terapia, familia-hezitzaileak, 
guraso-eskolak… Oinarrizko gizarte-zerbitzuek orien-
tatu eta bideratzeko lana dute. Gehienetan, zerbitzu 
espezializatuetara bideratzen da kasua familiaren-
tzako errekurtso zehatzak aurrera eramateko.
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Eskola + berritze-gunea

Gizarte-zerbitzuetara jo

Eskolaren rola umeen babesgabetasunaren aurrean
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Pagorriaga programa: 
babesgabetasun egoeran dauden 
gazteentzat animali eta naturan 
oinarritutako esku-hartzea

Nora Amiano 

ANOTHE Elkartea 

Harremanetarako: Nora Amiano. ANOTHE, Animali 
eta Naturen oinarritutako Terapia eta Hezkuntza Elkar-
tea. Particular de Club, 4 - 4º E-1, 48930 Getxo, Bizkaia. 
Telefonoa: 679 932 829. E-mail: anothe@anothe.org

ANOTHE elkarteak –Animali eta Naturaren Oinarri-
tutako Terapia eta Hezkuntza Elkartea– programa 
terapeutikoak garatu eta ezartzeko zereginean, “Pa-
gorriaga Programa” jarri zuen abian 2010eko udabe-
rrian, animaliek eta naturak lagundutako terapia, hain 
zuzen ere. Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Euskal 
Herriko Unibertsitatearekin (UPV/EHU) elkarlanean 
egin zuen, NEKATUr, Eusko Jaurlaritzako Enplegu 
eta Gizarte Gaietako Saila eta ITSASMENDIKOIren 
laguntzari esker. “Pagorriaga Programak” hamabi aste 
iraun du; babesgabetasun egoeran dauden eta arazo 
psikologiko eta jokabidezkoak dituzten adingabeei zu-
zendua izan da. 12 aste horietan zehar, zortzi gaztek, 
Beasaingo Pagorriaga baserrian igaro dituzte astean 
bi egun (jarraian, bertan lo eginez); beraz, adingabe 
bakoitzak modalitate terapeutiko honetako 24 saio 
egin ditu. 

Pagorriaga Programaren barruan garatutako jardue-
rak Animaliek eta Naturak Lagundutako Terapiari 
(ANLT) dagozkio. Terapia mota honetan egiten diren 

esku-hartzeen helburua terapeutikoa eta hezitzailea 
da; animalia batek eta/edo natura ingurune batek 
hartzen du parte bizi-kalitatean hobekuntzak bultza-
tzeko. Oinarria zera da, nork bere burua emozionalki 
maneiatzen ikastea animalien bidez, ikaskuntza hori 
eguneroko bizimodura estrapolatu ahal izateko eta, 
horrela, hurrengo harremanetarako baliabide gisa ba-
lioko duen esperientzia errazteko; bertan, adingabeek 
ikasi egingo dute segurtasun-giroa sortzetik, animaliak 
onartzetik, ardurak hartzetik eta zainketa-ohituretatik. 
Gainera, jarduera aberatsa da estimulu sentsorial eta 
hezitzaileetan, konfiantzan oinarritutako harreman 
pertsonal sendo eta positiboekin kontrolaren pertzep-
zioa lortzen da. Animaliak gizarte-lubrifikatzaile gisa 
jokatzen du, emozioen katalizatzaile, arreta-gune, la-
saitasunaren iturri, atxikimendu-objektu, terapeutaren 
eta pazientearen arteko zubi, gizarte-euskarriaren 
iturri eta ikasteko tresna gisa. Eta Natura aberatsa da 
asebetetasuna eta arrakasta lortzeko esperientziatan. 

Mendebaldeko gizartean animaliek zeregin garrantzi-
tsua betetzen dute haurren garapenean, jostailuak ani-
malien formekin egiten dira, haurrentzako telesaioek 
eta filmek animaliak dituzte protagonista, animaliek 
apaintzen dituzte haien logelak, arropa, etab. (Serpell, 
1996). Melsonek eta Finek (2010) diotenaren arabera, 
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animalien eragina haurren bizitzan hauen bidez sor-
tzen da: gizarte-euskarria, enpatia, emozio-erregula-
zioa eta auto-kontrola, estreserako egokitzapena, ego-
kitzen ez diren jarreren murrizketa eta jarduera fisikoa. 
Horrez gain, hainbat adituk diotenez (Bowers eta Mac-
Donald, 2001; Melson, 2004), animalia subjektu sozial 
gisa hautematea, buruko osasun onaren indartzailea 
da (Fine, 2010).

Gainera, animaliak metafora gisa joka dezake ispilua-
ren antzekotasuna sortzeko; bertan, sarritan, adinga-
beak bere emozioak katalizatu egiten ditu eta anima-
liarenak berarenak balira bezala kontatzen ditu (Ward, 
2004). 

Ez dira animaliak soilik tresna terapeutikoak. Natu-
ra inguruneak ere erlaxazio- eta kontzentrazio-giroa 
sor tzen du, eta horrek hausnarketarako eta lanerako 
prestatzen du aurrez (Autry, 2001). Irtenaldiek, bara-
tzezaintza terapeutikoak eta baserriko lanak norbe-
raren segurtasuna giro arrotzetan lantzeko balio dute 
(Katcher eta Wilkins, 2000), eta orobat, besteen lana-
rekiko errespetua, eta ingurunearekiko eta taldekidee-
kiko senidetasuna. Naturan egindako jarduera fisikoak, 

abentura-kirolak eta ikuspegi hezitzailean oinarritutako 
edozein jolas-jarduerak esperientzia sekuentziatu ba-
tzuk ematen dituzte; horiek jokaeran aldaketa lortzeko 
aukera eskaintzen dute motibazioaren, parte-hartzea-
ren, arrakasta lortzearen bidez, arreta doitua jartzeko 
beharra eta arazoen ebazpen praktikoa fokatzearen 
bidez; eta ariketa fisikoak orekatu egiten du umorea 
(Autry, 2001; Katcher eta Wilkins, 2000; Shultz, 2005).

Pagorriaga programako adingabeak

Bakarrik utzi dituztelako edo tratu txarrengatik familia-
tik banatu eta harrera-egoitzetan hartuta dauden adin-
gabeen kasuan, are beharrezkoagoa da adingabeak 
animalia irakasle gisa eta, aldi berean, eredu gisa ikus-
tea. Kasu horietan, ANLTk hobekuntza emozionalak 
bultzatzen ditu, animaliak aurreiritzirik gabe jokatzen 
baitu. Horrela, gizarte-sendatzaile eta lubrifikatzaile 
efektua eragiten du, sentimenduen adierazpena sus-
tatzen duelarik (Allen, 1995; Mallon, 1994; Katcher eta 
Teumer, 2004); halaber, emozioak onartzeko eta erre-
gulatzeko eredu imitagarri bat bultzatzen du, eta hori 
bereziki interesgarria da amaren edo aitaren eredurik 
izan ez den kasuetan (Fredickson eta Deprekel, 2004; 

Pagorriaga programa (2011)

Pagorriaga programa
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Katcher eta Wilkins, 2000). Nerabea edo haurra ani-
maliekiko elkarreraginean eta lanean jartzean, beste 
izaki bizidun bat zaintzen ikasten ari da, bulkadak eta 
beldurrak kontrolatzen, ez hitzezko hizkuntzaren bidez 
komunikatzen, gizarte gaitasuna hobetzen, eta taldean 
lan egiten, besteengan konfiantza izaten ikasiz; kasu 
horretan, animaliarengan, aurreiritzirik gabeko izaki bi-
ziduna izateko gaitasunari esker (Katcher eta Teumer, 
2004; Katcher eta Wilkins, 2000). Erantzun erasoko-
rrak agertzen dituzten haur eta nerabeengan, edota 
tratu txarrak edo etxeko indarkeria pairatu dituztenen-
gan, zera ikusten da: animaliak gaizki tratatzeko joera 
dute, baita eurekin bizi direnak eta euren maskotak 
direnak ere; era berean, badute joera gehiegikeriaren 
belaunaldi arteko transmisioaren zirkuluari jarraitzeko 
heldutan, sortutako egokitzapen-estrategien ondorioz 
zeintzuetan harreman-eredua indarkeria eta inposizioa 
den (Parish-Plass, 2008). Horregatik, ANLTko progra-
mak animaliarekiko tratua eta elkarreragina hobetzeko 
diseinatu behar dira eta horrela, jokabide bortitzeta-
rako aukerak murriztu eta gizartearen aldeko jokaerak 
hobetuko dituzten maila enpatikoak lortu (DePrekel eta 
Welsch, 2002; Mallon, 1994; Ward, 2004). 

2010eko Pagorriaga Programan 8 adingabe izan ge-
nituen, bai bertakoak (%62,5) eta bai atzerritarrak 
(%37,5, guztiak marokoarrak), 12 eta 17 urte artekoak, 
sexu bakoitzetik %50. Adingabeen %25ek patologia 
psikiatrikoak zituzten eta medikazio berezia hartzen 
zuten horretarako; beraz, barnetegi espezializatuan 
hartuta zeuden. Horietako laurengan droga gehiegike-
ria zegoen, hala nola, disolbatzailea, marihuana edo 
haxixa, eta kasu batean, alkohola. Bostek tratamendu 
psikologiko erregularra zuten Pagorriagakoa hasi bai-
no sei hilabete baino lehenagotik. Bi gazterenengan, 
hasieran, ziurtasunik gabeko atxikimendu-arazoak eta 
blokeo emozionalak sumatu ziren, frustrazioarekiko 
tolerantzia oso eskasarekin. Beraz, gizartetik baztertu-
ta geratzeko arriskua zuten, kultur integraziorako ara-
zoak eta drogazaletasun arazoak, eta afektibitate- eta 
balore-behar garrantzitsuak. Taldearen heterogeneo-
tasunak lagundu egin zuen elkarrekin bizitzen kultura 
aniztasunean eta genero-berdintasunean. 

Terapeutikoki eta heziketa aldetik, honako hau lortu 
nahi zen:

· Enpatia sustatzea
· Atxikimendu segurua indartzea
· Frustrazioarekiko tolerantzia hobetzea
· Adierazkortasuna eta ez hitzezko komunikazioa bul-

tzatzea
· Hitzez adieraztea sentimenduak eta pentsamenduak
· Norberaren egokitzea ontzea
· Auto-estimua eta norberaren asebetetzea indartzea
· Egoera emozionalak ezagutzea (erabilera eta kon-

ponketa)

· Egokitzapen eta gizarte-trebetasunak indartzea
· Erlaxazio eta auto-kontrol metodoak ikastea
· Beldurrak gainditzen ikastea
· Konfiantza sustatzea
· Ardura, ordena eta garbitasunaren kontzeptuen be-

rregituratzea
· Sintomatologia klinikoa murriztea

Lana

Pagorriaga Programak egin zen tokiaren izena dara-
ma, PAGOrrIAGA MATxINBENTA baserri eta lan-
detxearena (Beasain, Gipuzkoa). Baserri hau Muru-
mendin kokatua dago, Donostiatik 42 kilometrora eta 
hiriguneetatik aldenduta. Abeltzaintzaren oinarri orein-
talde bat, artaldea, ahuntz ipotxak eta hegaztiak dira. 
Horiez gain, zaldiak ditu ibiltzeko (ar zikiratu bat, 2 
eme, ar gazte bat eta hilabete gutxiko 2 moxal), urte-
beteko asto lagunkoi bat eta katu ugari. 

Langileei dagokienez, taldea honako hauek osatu 
dute: albaitari etologo bat, bi psikologo (bat esku har-
tzeko eta bestea diseinu eta ebaluaziorako), gizarte-
hezitzaile bat, eta aisialdiko bi begirale. Zenbait tailer, 
musikakoa esate baterako, taldeaz kanpoko langilee-
kin egin dira. 

Lanaren oinarria izan da adingabeei egoera-sekuen-
tziak ematea (hiriko giroan ezinezkoak direnak), eran-
tzun holistikoagoak eskatuko zituzten esperientziak 
bizi izateko aukera eskainiko zutenak; hau da, bai 
alderdi arrazionalak eta bai emozionalak mugiara-
ziko zituztenak. Alderdi horiek euren ezinegonaren, 
jokabide- arazoen, egokitu ezinaren, sintomatolo-
gia patologikoaren edo desoreka psikologikoaren 
koadroen (psikofarmakoez kontrolatu beharrekoak) 
jatorrian eta motibazioan daude beren esperientzia 
gabeziagatik, mugikortasunik ezagatik (blokeoa) edo 
gainezka egiteagatik. Nekazaritza eta abeltzaintzako 
lanek motibaziorako, bakoitzaren asebetetzerako, 
ahaleginerako eta talde-lanerako iturri gisa balio izan 
dute; gainera, ikasketarako eta dibertsiorako iturri dira. 
Ordenaren eta garbitasunaren garrantzia ikasten dute 
eta, aldi berean, trebetasunak eskuratzen dituzte eta 
beldurrak gainditzen dituzte. 

Animalien elkarreragineko aldiak 

Animaliak ez du epaitzen aurrez, baina erantzun 
egiten dio gure egoera emozionalari keinuen bidez 
(estresa, beldurra, amorrua, lasaitasuna, ongiza-
tea...), edota eraginkorrak ez diren gure jokabideei, 
hala nola, jazarpena edo ezarpena, ispiluarena egi-
nez eta geure maneiuan heziz. Adingabeek enpa-
tizatzen ikastea lortzen da, emozioak ez hitzezko 
moduan adierazten ikastea, eta emozioen eta animu 
egoeren gardentasuna. Gainera, animaliak egunero 
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zaintzeak, jaten emateak edo garbitzeak ardurak eta 
zaintzeko ohiturak sortzen ditu, eta baita maitasuna 
emateko eta jasotzeko trebetasuna ere, zer arazo 
dagoen inporta gabe. Animaliarekiko elkarreragina 
da aurreiritzirik gabeko harremanaren adibide gisa; 
bertan, errespetuz eta jarrera lasaiaz soilik hurbildu 
ahal izango gara haiengana, eta enpatia da anima-
liaren eta adingabearen arteko konfiantza sortzeko 
oinarri. 

Zakurrekin errefortzu positibotik trebatzen zituzten, 
ezagutza-emozio mailako heziketa-tekniken bidez. 
Zaldiekin, hezi eta soka eman behar izatean, beti ere 
inposiziorik gabe, heziketa naturalaren teknikaz, es-
kuilatzean eta, azkenik, zaldian ibiltzean, emozioen 
maneiua lantzen da, eta orobat, inposiziorik eza, ez 
hitzezko hizkuntza, beldurrak eta muga fisikoak gain-
ditzea, eta baita norberaren asebetetasuna eta auto-
estimua ere. Nahiz eta jarduera hau jarraitua izan 
saio guztietan zehar, zehatzago eta pertsonari egoki-
tuago lantzen da adingabe bakoitzaren arazoarekin. 

Gainera, adingabe bakoitzak animalia kuttun bat 
aukeratu behar zuen eta “babestu” egiten zuen ego-
naldian zehar, berarekin elkarreraginean arituz, zain-
duz eta ikasiz. Jarduera honen oinarria enpatia, auto-
irudia eta atxikimendua lantzea da. 

Baratzeko lanak 

Horretarako, negutegi bat eta lur-arlo bat izan ditugu. 
Bi toki hauek zaindu gabe eta mugatu gabe zeuden 
hasieran, adingabeena izan zedin lurra prestatzeko 
ardura, sasiak garbitzekoa, goldatzekoa, ereitekoa, 
negutegia muntatzekoa.... 

iraunkortasuna... lantzen ari dira. Lan pertsonalera 
orokortu daitezkeen ohitura eta trebetasunak, orde-
na euren eguneroko espazioetan, eta lan eraginko-
rra helburuak betetzean; horrela, ekintzari lotutako 
pentsamenduaren maneiua erraztu egiten die eta, 
horrekin, aukeratzen dituzten eszenategi pertsona-
lak, sozialak eta lanbidezkoak txukundu eta sortu.

Naturarekiko elkarreragineko jarduerak 

Natura pertzepzioa eragiten duen aukeraz betetako 
eszenatoki gisa erabili zen, eta sentsazio, emozio, 
erronken eta esplorazioaren iturri agortezin gisa. 
Mailaz mailako zailtasuna zuten mendi-irteeren bi-
dez, adingabeak tontorrak (helburuak) egiten joan 
dira, beren auto-eraginkortasunaren pertzepzioa 
hobe tzen, arrakasta lortu ahala. Irtenaldi hauek ko-
munikaziorako, konfidentziatarako, elkarri laguntze-
ko eta loturak sortzeko aukera eman dute. Eta gure 
aldetik, auto-estimua lantzeko erabili ditugu; dituzten 
ezaugarri fisikoengatik bere burua jarduera fisikoeta-
rako gai ikusten ez zutenez, balorazio pertsonal es-
kasa egiten zuten adingabeen kasuetan. Irtenaldietan 
jarduera desberdinak konbinatu dira: abentura, toki 
zoragarriak ezagutzea, jolasa, ibaiko ur jauzien sen-
tsazioak... Esperientzia horiek, loturak sendotzeaz 
gain, “nolabaiteko emozio-mugimendua” eragiten 
dute eta, baserrira bueltan, beraien istorioak komu-
nikatzea erraztu egin digute, bide emanez ondoren 
konpontzeko beharrezkoa den “emozioen argitzeari”. 
Espeleologia erabili dugu beldurraren sentsazioa ere 
onartzen ez duten, eta, jakina, kanporatzen ez duten 
adingabe haiengan emozioak askatzeko. Adingabea 
konfiantzazko talde txikiko jardueran sartzean, bel-
durra eta dibertsioa nahastuta, errazagoa da bera-
rengana iristea eta sentsazio horiek kanporatzearen 
onurak erakustea, ahultzat edo negatibotzat sentitu 
gabe. Horrez gain, esperientzia honetan elkarri la-
gundu behar diote pauso bakoitzean, ia erabateko 
konfiantza izanik lagunarengan ez erortzeko.

Tailerrak

Programa tailer eta dinamika aukera batekin disei-
natu da, bizipen horiei guztiei adierazpena eta or-
dezkapena emateko, eta baita -indibidualki eta tal-
dean- norberaren ezagutza eta gainditzea gidatzen 
eragiteko ere. Tailer eta dinamika hauek programan 
zehar sortzen zihoazen taldeko eta banakako hel-
buruen arabera joan dira hautatzen. 

Dinamikak hainbat arlo lantzeko erabili ditugu taldean 
eta bakarka: istorio pertsonalak hitzez adierazteko 
eta irudikatzeko argitu eta konpondu nahian, emo-
zioak adierazteko (negarra, barrea, gizarte beldurra), 
komunikazio-trebetasun moldagarriagoetan bidera-
tzeko, kultur integraziorako, jarrera etikoak balora-

Elkarrekintza honek “muga” batzuk jarrarazten dizki-
gu: hesi bat jartzea, nahi ez den inbasioa galarazte-
ko. Lan honek asmo edo proiektu bat “gauzatzeko” 
aukera ematen du talde-lanaren bidez, eta parteka-
tutako lanak konfiantzan eta elkarren balorazioan 
oina rritutako loturak sorrarazten ditu. Era berean, 
trebatzen eta pazientzia (itxaroten jakitea), esfortzua, 
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tzeko, auto-estimua eta auto-errealizaziorako aukera 
hobetzeko. Jolasean eta parte hartzeko motibazioan 
oinarritzen ziren, eta beti, taldeko hausnarketarekin 
eta eztabaidarekin amaitzen ziren. 

Tai ji tailerrarekin kontzentrazioa, sekuentziazioa, 
auto-pertzepzioa, erlaxazioa landu genuen lasaitasun 
emozionala sentitzeko. Kung fu tailerrarekin kontzen-
trazioa, sekuentziazioa eta auto-pertzepzioa azpima-
rratu genituen, eta tentsioak deskargatzeko eta nork 
bere burua eraginkorrago hautemateko balio izan 
zuen. Meditazio tailerrarekin, geldialdia eta isiltasuna 
bizi izatean, antsietatea eta urduritasuna murriztean 
jarri genuen indarra. Perkusio tailerrarekin ez hitzezko 
hizkuntza landu dugu, tentsioen deskarga, kultura 
arteko integrazioa eta auto-balorazioa. Masaje tai-
lerrarekin autoestimua jorratu dugu nork bere burua 
onartuz, erlaxazioaren bidez, tentsioak askatuz, eta 
aldi berean, lagungarri izanik komunikaziorako eta 
emozioen adierazpenerako. Heziera Natural eta Zal-
diketa tailerrekin inposiziorik eza, enpatia, ez hitzezko 
hizkuntza zaldiarekiko elkarreraginean, auto-estimua 
eta auto-eraginkortasunaren esperientzia. 

Ondorioak

Tratu txarrek ondorio sozio-emozional larriak dituz-
te haurraren garapenean (Muela, 2007). Horren au-
rrean hartzen diren neurrietako bat harrera-egoitzetan 
hartzea da. Egokitzapen datuen arabera (García eta 
Weisz, 2002; Fredickson eta DePrekel, 2004; Myers, 
1998; NIMNH, 2001), badirudi horren inguruko esku-
hartzeak osatugabeak direla eta gabeziak erakusten 
dituztela. Haurren arretarako zerbitzuek sarritan azpi-
marratzen dute zer nolako arazoei egin behar izaten 
dieten aurre, adingabeen zentroetan aurkitzen diren 
jokabideak behar bezala tratatzeko zailtasunaren au-
rrean. Izan ere, buruko patologiak gero eta nabarmena-
goak dira haiengan eta ezin ahaztu gizarte-zerbi tzuen 
sistemara iristean nolako gogo-aldartea izaten duten: 
ez dira fidatzen gurasoez, irakasleez, hezitzaileez eta 
lagundu nahi dien beste edonortaz. Gainera, partaide 
izateko eta onartuak izateko behar indartsuak euren 
identitaterako arriskutsuak diren bideetatik eramaten 
dituzte gazteak (Fine, 2010). Horri haurtzaroan ger-
tatutako arduragabekeriak gehitzen badizkiogu, ez da 
harritzekoa buruko patologiak eta jokaera  desegokiak 
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agertzea talde honetan (Katcher eta Wilkins, 1998; 
Ward, 2004). Haurtzaroan zehar hainbat egoera trau-
matiko bizi ahal izan dituen taldea izanik eta ikasi ahal 
izateko erreferente edo eredu egokirik gabekoa, ANLT 
tresna erabilgarria izan daiteke aurre egiteko estrate-
gia eta egokitzapen-trebetasun berriak ikasteko. Gai-
nera, programa hauetan adingabeak dibertsio modura 
hartzen ditu ariketak eta irekiago egoten da edozein 
tratamendu edo laguntzari. Ondorioz, berreskuratze-
tasak altuagoak izan daitezke. 

Programaren zati izan diren taldearen antzekoen ezau-
garria da auto-eraginkortasunerako aukera baxua eta, 
ondorioz, auto-estimu baxua izaten dute eta beren gai-
tasunari buruzko sentimendu negatiboak erakusteko 
joera, helburuetan iraunkortasun gutxi dutelarik. Beraz, 
auto-eraginkortasunaren aukera izateak baserriko la-
netan, animaliak zaintzen eta besteekiko harremanean 
baliagarri sentituta, aurrez aipatutako baloreak hobe-
tzea ekarri du berekin. Horren ondorioz, errazagoa 
da estrategia eta aurre egiteko estilo eraginkorragoak 
bereganatzea egoera gatazkatsu edo estresagarrien 
aurrean. Horrek, era berean, gizarte harremanetan ga-
tazka gutxiago izatea ekarriko du, delituzko jokabideak 
gutxitzea eta komunitatean hobeto integratzea. 

Bukatzeko, modu apal batean esan behar da base-
rrira iritsi ziren neska-mutilak egoera existentzial itxi 
batean harrapatuta zeudela; ziurtasuna, maitasuna 
eta onespen-iturri izan behar zuten atxikimendu-
irudietatik justu kontrakoa jaso zuten, hau da, mina, 
utzikeria eta ziurtasun eza. Horregatik, samurta-
sunarekin, maitasunarekin eta onarpenarekin lotuta 
doazen keinu eta jarrerak eraso bezala interpreta-
tzen zituzten edo ez zuten haietan sinesten. Horrela, 
munduarekiko eta biziarekiko azaltzen zuten jokaera 
 etsipenez jantzita eta beraiekin egindakoa errepika-
tuz gauzatzen zuten. Pertsonen eraginkortasuna ba-
lore gabekoa izanik, natura eta animaliek ordezka-
tu dute zeregin hezitzailea. Hitzek esperientziari 
eman diete tokia eta aurretik asmo batekin eratutako 
egoerak biziz gauzatu dituzte esperientzia arrakas-
tatsuak. Pertsonen oinarrizko  beharrak aldi berean 
animalienak ere badirenez, ispilu eta eredua es kaini 
diete, hartu-eman horrek sortzen dituen sentsazio eta 
emozio onuragarri guztiekin: samurtasuna, parte iza-
tearen sentimendua, poza eta arrakasta. Hori guztia 
beren memoria emozional-kognitiboan geldi tzen da 
eta ikasitako enpatia beren buruarekiko eta bestee-
kiko hartu-emanetarako tresna eta trebetasun bilaka-
tu da. Nolabait esateko, biziarekin errekontziliazio- 
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maila bat lortu dute bizi-eredu hau modu gardenean 
natura eta animaliekin aurkituz.

Esan dezakegu neska-mutil hauek bakoitza bere gi-
rora itzuli direnean, trebetasun baliagarriak ikasteaz 
gain, maitasuna (animalien eta kideena) eta zorionta-
sun-uneak (gehiengoentzat lehenengo aldiz) bizi izan 
dituztela. 
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Haurren tratu txarrez hitz egitea, edozein tratu txa-
rrez berba egitea lez, ez da dirudien bezain erraza, 
nahiz eta egun bolo-bolo dagoen gaia izan. Ez da 
erraza, gai benetan delikatua den heinean, ezer 
esan aurretik edo epaiketarik, hau ahozkoa bada 
ere, egin baino lehenago, tratu txarrak zer diren edo 
horrelakotzat zer jotzen den ondo ezagutu behar 
delako. Horren aurrean, esan daiteke tratu txarrak 
istripuz gertatzen ez diren ekintzak, utzikeriak edo 
tratu zabar oro direla, haurrari bere eskubide eta on-
gizatea kentzen dizkioten eta haren garapen fisiko, 
psikiko eta/edo soziala mehatxatzen edo oztopatzen 
dizkiotenak, egileak pertsonak, instituzioak edo talde 
sozialak izan daitezkeelarik (Calvo Fernandez, Calvo 
Fernandez, Calvo rosales, 2000).

Ikusten denez, eman berri den definizioak hainbat 
bide irekitzen ditu, eta ondorioz beste horrenbeste 
lan-ildo posible. Irekitzen dituen bide horiek tratu txar 
mota ezberdinen aukeretatik doaz eta beraz, haurrak 
jasotzen duen tratu txarra mota batekoa ala beste-
koa izan, emango zaion erantzuna era batekoa ala 
bestekoa izango da, beti bideraturik. Badago, ordea, 
oraindik oso ezaguna ez baldin bada ere, erantzun 
orokorrago posible bat: erresilientzia. 

Erresilientzia ikasiz bereganatu daitekeen ahalmen 
edo gaitasuna da, zeinak estres-egoera edo ezbe-
harren aurrean, pertsonari aurrera egitea ahalbide-
tzen dion, bere garapenean eragin negatiborik izan 
gabe, eta gainditze-prozesu hori hazte pertsonale-
rako ikaskuntza bihurtzen den. Finean, erresilientzia 
den gaitasunak aipatutakoak bezalako egoera edo 
esperientzia negatiboen zirkulua ixten laguntzen du, 
hori baita garapenean eragin negatiboak ekiditeko 
era bakarra. 

Esan daiteke erresilientzia atributu natural eta uniber-
tsala dela, osagai biologiko, sozial eta psikologikoez 
osatua, eta beraz, badituela indartzen duten zutabe 
batzuk, babesten  duten beste faktore batzuk eta bai-
ta kutsatzen duten mekanismo batzuk ere. Lehenen-
go multzoan, erlazio afektiboak, funtzio exekutiboak, 
barne- kontrol zentroa, auto-estimua, pentsamendu 
positiboa, eta bizitzeko arrazoiak daude; bestalde, 
bigarrenean, espero ez dena ikusteko gaitasuna, in-
tuizioa eta analisi informatua, altruismo- eta lidergo-
gaitasuna momentu txarretan, sufrimendua azaltzea, 
umorea, kontatzea, solidarizatzea eta partekatzea, 
eta aurrera egitea bezalakoak daude; hirugarrenez, 
badaude, esan bezala, erresilientzia kutsatzen duten 
mekanismoak, gehienetan negatiboa izan den egoera 
batetik eratortzen direnak: panikoa, nahasmendua, 
depresioa eta geldialdia.

Aipatutako zutabe indartzaile eta faktore babesleak 
aintzat hartuz,  erraz irudika daiteke erresilientziak 
haurraren heziketan izan dezakeen eragina; baina 
hezkuntza prozesutik harago ere, genetikak marka-
tzen duen eta beraz garapenean orokorrean eragina 
duen atributua da. Ildo honetatik, oso interesgarria da 
Luis rojas Marcos-ek (2010) erresilientziaren eta jaio-
tzaren, eta izaeraren eraketaren eta erresilientziaren 
artean egiten dituen loturak ezagutzea. 

Autore honek dio genetikak erresilientziaren forma-
zioan duen eragina aztertzeko erabilitako metodoak 
bi kategoriatan biltzen direla: geneen efektuak bikien 
bikoteetan aztertzen dituztenak alde batetik, eta bes-
tetik, zenbait genek gaitasun honetan duten inpaktua 
arakatzen dutenak. 

Lehenengoari dagokionez, biki bikoteek edo gene 
berdinen garraiatzaileek aukera bikaina ematen dute 
geneek gizakiaren tenperamentu edo izaeran duten 
boterea aztertzeko, batez ere erresilientziaren sei 
zutabeei dagokienez. Jaiotzean, guraso ezberdinek 
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adoptatzen dituzten bikiek eta ondorioz testuinguru 
erabat ezberdinetan hazten direnek interes berezia 
dute ikertzaileentzat, komunean duten bakarra genoti-
poa delako. Horrenbestez, euren erresilientzia-mailan 
gertatzen den edozein parekotasunek aukera handiak 
ditu konpartitzen dituzten geneen eragina izateko eta 
ez testuinguruarena edo bizitako egoerena. Aipatu-
takoaren oinarri bezala, rojas Marcosek Estatu Ba-
tuetan eta Europan egindako David Lykkenen, Peter 
Schulmanen eta robert Plominen ikerketak hartzen 
ditu, zeintzuek erakusten duten bikien erresilientzi- 
mailak –jaiotzean banatu ziren horienak barne– antze-
kotasun gehiago dituela genetika ezberdina duten bai-
na testuinguru berean hazi diren neba-arrebena baino. 

Hiru ikerlariek egindako ikerketak batera azterturik, ro-
jas Marcosek dio, gizakiak arbasoengandik oinordean 
hartzen dituen azido desoxirribonukleikoz konposa-
tutako hogei mila gene baino gehiagoren amalgamak 
erresilientziaren zutabeetako batzuen herena determi-
natzen duela, auto-estimua eta pentsamendu positiboa 
kasu. Era berean, geneek ere eragina dute pertsonak 
arrisku egoera konkretuei aurre egiten dienean mar-
txan jartzen dituen babes-mekanismo ba tzuetan ere, 
intuizioa, soziabilitatea, eta sentimenduak adierazteko 
gaitasuna kasu. Gainera, badago inplikazio genetiko 
bat, pertsona estres egoeretan inplika tzera eta arris-
kuak dakartzaten erabakiak har tzera eramaten dituena, 
euren erresistentzia eta egoki tzapen-gaitasuna neur-
tuz. Hala ere, oraindik ez dago argi genetikak, azken 
horiek ezbeharren protagonistak izan daitezen dauden 
probabilitateetan eragiten duen, edota zeharka eragiten 
duen tenperamentu eta bizi-estiloen bidez. 

Zenbait faktore genetikok gaitzak gainditzearen gaita-
sunean duten eraginari dagokionez, rojas Marcosek 
Avshalom Caspi eta kideen lana hartzen du oinarri 
azalpena emateko. Horrela, esaten du genetista hauek 
hamarkadak daramatzatela 5-HTT genea aztertzen, 
aldartearen erregulatzaile den serotonina hormonaren 
garraio eta distribuzioaz arduratzen dena, hain zuzen; 
eta ondorioztatu dutela gene horren zenbait alteraziok 
indartu egiten duela ezbehar baten ondorioz pertso-
nak gogorik ezean murgiltzera duen joera. Era berean, 
geneek zerikusi erlatibo baina ukaezina dute trauma 
osteko trastornoak sufritzeko joeran, trauma hauek 
estres patologikoa, antsietatea eta depresioa barne 
hartzen dituztelarik. 

Izaeraren eraketaren eta erresilientziaren arteko lotu-
rari dagokionez, pertsonaren izaeraren lehenengo ha-
ziak amaren uteroan sortzen hasten dira. Era berean, 
haurtxoek euren tenperamentuaren ezaugarri goiztiar 
batzuk hainbat modutara adierazten dituzte: aktibita-
te fisikoaren maila, jakin-mina, barneko estimuluekiko 
eta inguruko estimuluekiko sentsibilitatea, amaren 
edo zaintzaile nagusien hutsunea jasateko gaitasuna, 

 aldaketetarako tolerantzia, besteekiko konektibitatea 
edota bere intentsitate emozionalaren bidez. Urteen 
poderioz, gizaki orok garatzen du besteengandik be-
reizten duen ezaugarri emozionalen eta tenperamen-
tuzko atributuen multzo bat. Oro har, hamabost edo 
hamasei urtetik aurrera izaera jarraikortasunez finka-
tzen da eta pertsonaren sentitzeko, pentsatzeko eta 
jokatzeko ohiko eraren bidez azaltzen da. 

Esperientzia positibo eta negatiboek ere, pertsonaren 
izaera moldeatzen dute, erditzearen eta hezkuntza-
ren gorabeheretatik hasiz. Afektuzkoa, ziurra eta es-
timulatzailea den famili testuinguru batek haurtxoen 
konfiantza indartzen du, bai beren buruarengan bai 
besteengan. Kontrara, ziurgabetasun, bakartze edo 
afektu gabeko egoeretan, haurtxoek posizio mes-
fidati, zalantzati, eta beldurtia garatu ohi dute. Era 
berean, arau sozialek, lehentasunek, iragarpenek, 
ohiturek eta balore kulturalek forma ematen diote 
pertsonaren izaerari. Beste muturrean, pertsonek 
dituzten aspirazioen eta horiek lortzeko dituzten ba-
liabideen arteko desoreka egonkorrak animo egoera 
negatiboak sustatzen ditu, frustrazioak, apatiak eta 
ezkortasun markatuak. 

Finean, erresilientziaren zutabeak eta besteekin 
konek tatzeko erraztasuna, auto-estimua, pentsa-
mendu positiboa, norbere buruaren kontrola, ingurua 
azter tzeko gaitasuna edo gauzak azaltzeko estiloa 
bezalako faktore babesleak, izaeraren parte dira eta 
geneek, bizitzako gorabeherek eta inguruko indarrek 
landuko dituzte. 

Erresilientzia, beraz, ez da trebezia berezietan oinarri-
tzen, baizik eta pertsonak mundura dakartzan, haur-
tzaroan eta nerabezaroan zehar garatzen dituen, eta 
heldua denean eguneroko bizitzan praktikatzen dituen 
baliabideetan. Gaitasun horien garapen naturalean 
interferitzen ez bada, eta urteetan zehar babestu eta 
lantzen badira, litekeena da bizitzako oldarrak gaindi-
tu eta inposatzen diren aldaketetara era osasuntsuan 
egokitzea: barrutik, gorputz eta buruaz; kanpotik, ingu-
ruaz eta beronen okupatzaileen bidez. 

Erresilientzia pertsonaren jaiotzetiko ezaugarrien 
arabera eraikitzeak ez du esan nahi ezaugarri hauek 
hobetu, estimulatu, babestu edo konpondu ezin dai-
tezkeenik garapenaren urte erabakigarrietan zehar 
edo baita beranduago ere. Horrela, nahiz eta ezin 
duen aurresan zein erreakzio izango duen gizakiak bizi 
ez dituen ezbeharren aurrean, hausnartu eta estres 
egoeren aurrean euren jokatzeko estiloaz kontziente 
direnek bizitzak planteatzen dizkien erronkei adore 
handiagoz aurre egiteko aukera dute. Horrela, nahi 
duen pertsona orok egin dezake lan gaitasun honen 
osagarri eta gainontzeko babes elementuak indartze-
ko. Zentzu horretan, garrantzitsua da aintzat hartzea 
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deskribatutako erresilientziaren zutabeak, ezberdinak 
diren arren, elkarren osagarri direla. 

Funtzio exekutibo pertsonalek, emozioak erregulatze-
ko gaitasunak kasu, erlazio afektibo atseginak sortzen 
laguntzen dute; era berean, meta lorgarriak identi-
fikatzeko, programatzeko eta lortzeko egin beharre-
ko pausuak diseinatzeko pertsonak duen gaitasunak 
norbanakoaren auto-estimua indartzen du. Gauzen 
ikuspegi optimista eta esperantzagarriak ere bes-
teekiko erlazioak errazten ditu eta ezbeharren aurka 
irmotasunez borrokatzeko estimulatzen du pertsona. 
Auto-estimu osasuntsuak auto-efikaziaren eta konpe-
tentziaren zentzua sustatzen du; aldi berean, kontro-
la norberaren barnean lokalizatzera estimulatzen du, 
patuaren, zoriaren edo kanpoko botereen esku utzi 
gabe. Bakoitzaren jokabideen gaineko kontrolaren 
zentzuaren inguruan praktikatzeak edota norberaren 
eguneroko bizitza zentzuz gidatzen dela imajinatzeak 
emozio negatiboak neutralizatzen, estres-egoeren 
aurrean eusten, eta inpotentzia edo babesgabetasun 
sentimenduez babesten laguntzen dute. Era berean, 
eguneroko bizitzaren arlo positibo eta atseginak an-
tzemateak bizitzeko gogoa pizten duten arrazoien bi-
laketa errazten du. 

Erresilientziaren sei zutabeen artean existitzen diren 
erlazio osagarriei esker, erresilientzia bera indartzen 
saiatzean, eraginkorragoa da garatuago dagoen ho-
rretan zentratzea, guztiak aldi berean landu beha-
rrean. Ildo horretatik, ideia da jadanik funtzionatzen 
duten atributuak kapitalizatzea eta erresilientziaren 
beste arlo ahulagoak elikatzeko erabiltzea. 

Aipatutako guztiaren harira, rojas Marcosek adieraz-
ten du azaldutako kontzeptuak ulertzea erraza bada 
ere, ez dela erraza praktikara eramatea, gerora aur-
keztuko den esku-hartzean azaltzen den bezala; ho-
rrek, motibazioa, ahalegina, irmotasuna eta denbora 
eskatzen dituelako, besteak beste. 

Orain arte esandakoa borobiltzeko, Heckmanen 
(2004) artikulu batean esaten da ikasketa haurtzaroan 
hasten dela hezkuntza formalaren aurretik, eta bizitza 
osoan zehar jarraitzen duela. Horrela, etapa honetako 
arrakasta edo porrotek, eskola-arrakasta edo porrote-
rako oinarriak finkatzen dituzte, eta horrek bere baitan 
eskola osteko ikaskuntzaren arrakasta edo porrotera 
eramaten du. Beraz, lehenengo haurtzaroan egingo 
den kalitatezko esku-hartzeak, ondorio iraunkorrak 
izango ditu ikaskuntzan eta motibazioan. 

Hala ere, Heckmanen iritziz, hezkuntzari eta gaitasun 
laboralari lotutako egungo politikak alde batera uzten 
du autodiziplina gaitasuna, gaitasun soziala, eta bizi-
tzako arrakasta erabakitzen duten beste hainbat gai-
tasun ez kognitiboren oinarrizko garrantzia; izan ere, 

adimen-gaitasun testetan lortutako emaitzen arabera 
neurtzen diren gaitasun kognitiboetan zentratzen dira. 

Giza kapitalaren politikak aztertzean antzematen den 
beste akats bat da gaitasunak oso adin goiztiarretan 
ezartzen direla pentsatzea. Gaitasunaren kontzepzio 
estatiko hau haurren garapenaren inguruko litera-
turan dauden hamaika azterlanek diotenarekin kon-
traesanean ageri da, ahaztu egiten duelako bizitzako 
lehenengo urteetan oinarrizko gaitasunak aldatu egin 
daitezkeela. Gaitasunaren ikuspuntu egokiago batek 
abiapuntu gisa hartzen du gaitasunak testuinguru ani-
tzetan sortzen direla eta gaitasun goiztiarrek ikaskun-
tza sortzen dutela etorkizunean. 

Aipatutakoaren azken ideiaren ildotik, Dodge-k (2004) 
ekarpen interesgarria egiten du esanez lehenengo 
haurtzaroko garapenaren arrakasta faktore batzuen 
araberakoa dela. Horrela, hurrengo urteetan giza kapi-
talarekin gertatzen den bezala, lehenengo haur tzaroko 
garapenean eragina duten faktore asko era anitzetan 
aritzen dira lehen hezkuntzan hasi aurretik ikasteko 
disposizioa lortzeko. Osasun egokiak, elikadura onak, 
heziketa praktika egokiek, laguntza sozial trinkoek, eta 
etxekoak ez diren pertsonekiko interakzio estimula-
tzaileek, rojas Marcosek defendatutakoa berretsiz, bat 
egiten dute arrakastarako aukerarik onena errazteko. 
Beraz, etapa honetan hezteko gaitasunetara bideratu-
tako edozein laguntzak berebiziko garrantzia izango du. 

Lehen haurtzaroko garapenaren azken etapan, 
 Dodgek dio ikerketek erakusten dutela etxe kanpoko 
lehen haurtzaroko garapen-motaren bat oso ekarpen 
baliotsua dela haurraren garapenerako. Esku-hartze 
era honek heziketa praktika eraginkorrekin batera, haur 
bat “ikaskuntzarako prest” egoteko aukerak areagotu 
egingo lituzke, lehen hezkuntza hasten duenerako. 

Orain arte aipatutako guztiaren haritik, giza kapitalaren 
formaziorako diru publiko eta pribatuaren kudeaketa 
egokiaren planteamendura heltzen gara; baina hori 
aurkeztuko den esku-hartzean eragin handirik ez duen 
gaia denez gero, hitz gutxitan adieraziko da giza kapi-
talean egiten den inbertsioa gazteenei bideraturik egin 
beharko litzatekeela, oinarrizko hezkuntza eta soziali-
zazio gaitasunak haz daitezen. Baina ez dago argi zein 
den inbertsio hauek ahalik eta eraginkor izateko era. 

Esandakoa, ordea, oraindik ez da erreala, eta beraz, 
eskolaren rolak garrantzi handia dauka, ez bakarrik 
haurren heziketan, baita gurasoen heziketan ere. 

Orain arte azaldutako guztia aintzat hartuz, eta Masten 
eta Gewirtzen (2006) lanean oinarrituz, esan daiteke 
haurtzaro goiztiarra bizitzako etapa erabakigarria dela 
erresilientzia ulertu eta sustatzeko . Etapa honetan ze-
har, konpetentziaren oinarriak finkatzen dira, eta giza 

Eskolatik erresilientziaz
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garapenaren sistema babesleetako asko sortzen dira. 
Haur batzuek prozesu naturalen bidez lortzen dute erre-
silientzia, beste batzuek kanpoko laguntza behar duten 
bitartean. Horrenbestez, lehen urte hauek oparoak dira 
esku-hartzeek arriskuak ekidin eta gutxitzeko, eta era 
berean, baliabideak gehitu, konpetentziak sustatu eta 
ondorengo garapenerako oinarri sendoak eraikitzeko. 

Ikusi daitekeenez, erresilientzia oso berba zabal eta 
sakona da, asko hartzen duena barne, gerora asko 
ateratzeko. Zabaltasun eta sakontasun horiek, ordea, 
aberastasun izateaz gain, oztopo ere badira, oso zaila 
delako eta oso luze hartzen duelako aipatutako guztia 
bereganatzen eta aplikatzen laguntzea, haurraren bi-
zitzan eta egunerokotasunean txertatuz. Horretarako 
espazio egokia lortzea ere ez da erraza, baina bada-
go instituzio bat, zeinak prestakuntza eta antolaketa 
egokiarekin aukera bikaina ekar dezakeen edozein 
pertsonarentzat eta are gehiago tratu txarrak pairatzen 
dituen haur batentzat: eskola. 

Gauzak horrela, erresilientzia sustatzeko marko egoki 
gisa eskola defendatzen duten autoreak dira Hender-
son eta Milstein, zeintzuek gaitasun honek eskolan 
izan beharko lukeen presentzia azaltzeko “erresilien-
tziaren gurpila” deritzona erabiltzen duten. Bi autore 
hauek diote arriskuaren eta erresilientziaren inguruko 
bibliografiak erakusten duela eskolak testuinguru kla-
beak direla gizabanakoek ezbeharrak gainditzearen 
gaitasuna garatzeko, aurre egin behar dieten presio 
eta arazoetara egokitzeko, eta konpetentzia sozial, 
akademiko eta bokaziozkoa bereganatzeko. Ikerketa 
bibliografiko horretatik, sei puntu garrantzitsu sortzen 
dira eskolek, familiek eta komunitateek bezala, ingu-
ruko faktore babesleen eta faktore babesle indibidua-
lak bultzatuko dituzten baldintzen ekarpena sustatzeko 
eraren inguruan. Sei puntu hauek sei pausutako estra-
tegia osatzen dute erresilientzia eskolan bultzatzeko 
helburuaz. Pausu horiek hurrengo irudian, “Erresilien-
tziaren gurpila” deritzonean, agertzen dira diagramatu-
rik eta ondoren, azaldurik. 

Lanketa pertsonala
Iturria: Henderson, N eta Milstein, M.M. (2003). Resiliencia en la escuela. Buenos Aires: Paidos
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Lehenengo hiru pausuak: arriskua arintzea

Arriskua arintzeko, Henderson eta Milsteinek, 
 Hawkins, Catalano eta Miller-en (1992) hiru estrate-
gia nagusi aipatzen dituzte, hirurek erresilientziara 
daramatzatelarik pertsona:

1. Loturak aberastea: ikerketek erakusten dute lotu-
ra positibo sendoak dituzten haurrek jokabide arris-
kutsuetarako joera baxuagoa adierazten dutela eta, 

gizabanakoen arteko konexioak sendotzean, eskola-
eremuan etekina atera behar zaion aldaketa bat ger-
tatzen dela, kooperaziozko ikasketa baten barnean, 
eskola-errendimendu bereizgarrian indarra eginez.  

2. Helburu trinko eta argiak zehaztea: eskola-politika 
eta jardunbideak sortu eta inplementatzean, espero 
diren jokabideak idatziz zehaztu behar dira, jokabide 
arriskutsuak era zentzudunak barne hartuz, eta lor-
tzea espero diren helburuak zehaztuz.
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3. Bizitzarako trebeziak erakutsi: kooperazioa, gataz-
ken kudeaketa, erresilientzia-estrategiak eta adieraz-
kortasuna, komunikaziorako gaitasunak, arazoak 
ebatzi eta erabakiak hartzeko abilezia, eta estresa-
ren kudeaketa osasuntsua, era egokian erakutsi eta 
indartzean, ikasleei nerabezaroko arriskuak saihes-
ten laguntzen dieten estrategiak dira. Era berean, 
helduei lagundu egiten die elkarrekintza eraginkor 
batean parte hartzen hezkuntza-instituzioan, ikas-
leen ikasketa esanguratsuari lagunduko dion klima 
batean barna.

Azken hiru pausuak: erresilientzia eraikitzea

Erresilientzia eraikitzeko, Milstein eta Hendersonen 
esanetan,  Benard-ek (1991), hurrengo hiru go-
mendioak sintetizatu zituen, azken finean, ezbeha-
rrak gainditzen dituzten pertsonen bizitzan dauden 
baldintzak direnak.

1. Afektua eta laguntza ematea: Afektua erresilientzia 
bultzatzen duten elementu garrantzitsuenetarikoa da 
eta ia ezinezkoa da ezbeharra gainditzea afekturik 
gabe. Berez, ez du zertan familia biologikoarengan-
dik etorri, edonork transmititu dezakeelako, baita ani-
maliek ere. Eskolari dagokionez, eskolan erresilien-
tzia sustatzen dutenek defendatzen dute arrakasta 
akademikoa lortzeko beharrezkoa dela gela barneko 
afektibitatea .

2. Iragarpen altuak ezarri eta transmititzea: iragarpe-
nek horrelakoak izan behar dute, altuak alegia, baina 
aldi berean, baita errealistak ere, motibatzaile era-
ginkor gisa funtziona dezaten, ikasle eta irakasleen 
gaitasun eta potentziala errekonozitu eta ongi ikuste-
ko helburu bakarraz.

3. Parte-hartze esanguratsurako aukerak eskaintzea: 
honek esan nahi du hezkuntza-komunitate osoari, 
instituzio osoari eragiten dion ardura handia ematea, 
ekintzen planteamenduari, gatazken kudeaketari, 
eta hezkuntza praktiko eta adostuago bati begirako 
proiek tuen sorkuntzari dagozkien erabakietan parte 
hartzea ahalbidetuz.

Era konbinatuan aplikatuz, Henderson eta Milsteinek 
diotenez, Hawkinsek 1992an argitaratutako “risk 
and protective factors for alcohol and other drug 
problems” ikerketaren arabera, pausu hauek eka-
rriko dute ikasleengan beren buruarekiko kontzepzio 
positiboagoa, eskolarekiko atxikimendu handiagoa, 
arauekiko konpromiso sendoagoa eta estandariza-
tutako testetan puntuazio hobeak; eta orobat, delitu-
ekintzen, drogen kontsumoaren eta suspentsoen 
maila esanguratsuki jaistea. Beraz, pausu hauek 
haur eta helduengan erresilientzia indartzeko faktore 
erabakigarriak direla frogatu da.  

Erlazioak eta erresilientziaren eraikuntza eskolan

Badaudela bi puntu edo ideia etengabe agertzen dire-
nak eskola eraginkorren inguruko bibliografian eta biak 
dira maila berean aplikagarriak ikasleen erresilientzia-
ren eraikuntzan: afektua eta pertsonalizazioa. Beste 
edozein bidetik baino zuzenago, eskolak ikasleengan 
erresilientzia eraikitzen du, erlazio afektiboen giroa 
sortuz. Horrek erresilientzia eraikitzeko jarrera duten 
irakasleak behar ditu, hau da, itxaropenak eta baikor-
tasuna igorriko duten irakasleak behar dira, ikaslearen 
arazoa edo jokabidea edozein dela ere. Erresilientzia-
ren erlazio eraikitzaileak eskolan, ikasleen indar-gune 
edo ahalmenetan zentratzeagatik ere bereziak dira. 
Eskoletan lan egiten duten helduek ikasle bakoitzaren 
indar-guneak bilatu behar dituzte ahuleziak bilatzen 
dituzten bezala, eta ikasleari ikusarazi behar dizkiote. 
Horrek ez dakar ekintza ez egoki edo arriskutsuei ga-
rrantzirik ez ematea; baizik eta egoera orekatzea, ikas-
leari arazoen inguruko feed backa ematen zaien maila 
berean, euren puntu indartsuen edo ahaltsuen ingu-
ruko feedbacka ematea, azken multzo honetan, erresi-
lientzia sustatzen duten ezaugarriak barne hartuz. Izan 
ere, ikasleek uste sendo hori besteekin dituzten erlazio 
afektibo positiboen bidez bakarrik barneratuko dute. 

Ikasleengan erresilientzia eraikitzeko oztopoak

Henderson eta Milsteinen lanarekin jarraituz, irakasle 
asko euren ikasleengan erresilientzia sumatzen hasi 
dira eta terminologia ikasten hasi dira, gaitasun hau 
hobeto landu ahal izateko. Baina elementu zehatzak 
ezagutzen ez badituzte, hau da, arrisku handiko giroe-
tan egon arren erresilientzia garatzen ari diren haurren 
ezaugarriak, erresilientzia nola bilatu, identifikatu eta 
ikasleak euren buruengan antzeman dezaten, aukera 
gutxiago izango dituzte zelan egin jakiteko. Erresi-
lientzia laguntzen duten faktoreen ezagutza zehatzik 
gabe, zailagoa da ikasleengan erresilientzia eraikiko 
duten aldaketa pragmatiko eta estrukturalak erraztea.

Erresilientziaren inguruan jakitun izanik ere, jokabideak 
eta jarrerak astiro aldatzen doaz, eta gainera, eskola- 
aldaketarako dauden oztopoek erresilientzia indartzeko 
helburuaz eskolak aldatzea galarazten dute. Denbora-
mugen pertzepzioa oztopo horietako bat da, nahiz eta 
esan behar den erresilientziaren inguruko ikerketaren 
egiaztapen pozgarri gisa, hau ba tzuetan “denbora or-
dutegi” kantitate mugatuen bidez ere bultzatu daiteke-
ela, erabilgarri den denboraren erabilera ezberdin baten 
bidez, alegia. Beraz, erresilientzia eraikitzeak, jadanik 
esan bezala, erlazioak eraikitzea inplikatzen duenez, er-
lazioen eraikuntzari denbora eskaintzen ez dioten esko-
lek ez dira erresilientzia eraiki tzaile eraginkorrak izango.

Eskolan erresilientziaren eraikuntza-prozesuan aurkitu 
daitekeen beste oztopo bat ikasleen bizitzan eskolak 
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duen rolaren eztabaida da, hau da, irakasleek oina-
rrizko elementuak besterik ez dituztela irakatsi behar. 
Oztopo hau eskolatzearen lantegi-ereduarekin erlazio-
natzen da, non ikasleak gizarte industrial baterako lan-
gile on bihurtzeko sozializatu beharreko objektu gisa 
tratatzen diren.

Eskolen tamaina bera ere aurrekotik eratorritako beste 
oztopo mota bat da. Horrela, eskola handietan askoz 
ere zailagoa da afektuzko klima bat lortzea, erlazio 
solidoen sareak sortzea eta ikasleen formazioa eta 
irakasleen garapena pertsonalizatzea. Era berean, 
latzagoa da jokabidearen, maila akademikoaren eta 
profesionalen estandar altuak mantentzea.

Azkenik, irakasteko estrategiak, eskolaren eta gela-
ren antolaketa-metodoak, eta erresilientzia sustatze-

ko zehaz ki bideratutako prebentzio eta esku-hartze 
programak aipatzen dituzte bi autoreek, argudiatuz, 
horiek ez izatea erresilientziaren eraikuntzan aurkitu 
dezakegun beste oztopo bat dela. Eta erresilientzia-
programekin baino pertsonen jarrerarekin erlaziona-
tzen den arren, lehenengoek heltzen dietenen jarrerak 
islatzen dituzte, eta hori dela eta, programen edukiek 
eta estrukturek barne hartu edo ahuldu ditzakete erre-
silientzia sustatzen duten faktoreak.

Azaldutakoaren harira, Henderson eta Milsteinek oso 
argia den diagrama bat aurkezten dute euren liburuan. 
Diagrama horretan, erresilientzia hobetu behar duen 
ikasle baten perfila ageri da, lehenago aurkeztutako 
erresilientziaren gurpilaren barnean, eta arazoa edo 
beharra identifikatzeko baliagarria dakioke edozein 
irakasleri. 
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Lanketa pertsonala
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Erresilientzia eraikitzen duten eskolak

Henderson eta Milsteinen iritziz, ikasle eta irakasleek 
erresilientziaren garapena eta mantentzea hobesten 
duten giroetan murgildu beharra daukate. Jadanik 
esan bezala, testuinguru edo giroek erresilientzia-
ren eraikuntza era ezberdinetan oztopatu dezakete: 
egoera kaskarretan egonez eta baliabide falta iza-
nez, asmo, norabide edo etorkizuna hobetzeko auke-
ren falta transmitituz, giroa osatzen duten pertsonen 
gaineko mezu negatiboak bidaliz edota horiek alde 
batera utziz. Testuinguru edo giro mota hauetan, 
baikorrenek ere denboraren poderioz animoa gal-
duko dute.

Hala ere, autoreek defendatzen dute posible dela 
erresilientzia eraikitzen duten eskola-giroak edozein 
komunitatetan aurkitzea. Maila ekonomiko baxua 
duten zonaldeetan kokaturiko eskola askok, aurretik 
New Yorkeko Central Park East eskola kasu, erresi-
lientzia eraikitzeko eremuak sortzea lortu dute, non 
ikasle zein irakasleak estimaturik, ziur, baloraturik 
eta estimulaturik sentitzen diren1. Beste alde batetik, 
maila sozioekonomiko altuko komunitate oparoetan 
aurkitzen diren eskola batzuek ez dute beharrezkoa 
laguntza eskaintzen erresilientzia eraikitzeko ikasle 
eta irakasleen artean. Nahiz eta egin beharrekoa 
neketsuagoa izan baliabide gutxiago daudenean, es-
kola guztiak egituratu, garatu eta mantendu daitezke 
erresilientzia mantentzeko eran.

Henderson eta Milenek Resiliencia en la escuela li-
buruan diote azken hogei urteetan erresilientzia eta 
eraginkortasuna sustatzen duten eskolak garatzea-
ren inguruko hainbat kontzeptu aurkitu direla; baina 
eskola mota hauek ez direla hazi. Horrela, autoreek 
Peters eta Waterman-en (1983) esanak egiten dituz-
te beren, azaltzeko, gauza jakina dela instituzio handi 
batek bizitasuna eta erantzun ahalmena manten de-
zan, printzipio adierazpenak, estrategia berriak, pla-
nak, aurrekontuak eta antolakuntza diagramak baino 
askoz gehiago behar dela; baina maiztasun handiz, 
hori jakingo ez balitz bezala aritzen dela. Horrenbes-
tez, zer edo zer aldatu nahi bada, bakoitzaren joka-
tzeko era aldatzetik ekin behar zaio lanari. 

Baina eskola aldatzearen erronka onartzea zaila da, 
gauzak beste era batean egin behar direla onartzera 

behartzen duelako, egin ahal izateko estrategiak bila-
tzera eta aldatzeko beharrezko arriskuei aurre egite-
ra; eta esandako guztia zaila bihurtzen da eskoletako 
kultura nagusia proaktiboa baino, erreaktiboa delako. 
Horrela, indar-gunea diziplinan jartzen bada, minimo-
ki onargarriak diren emaitzak errazten dira; era be-
rean, kultura mota honetako arau eta politikek men 
egitera eramaten dute eta ez arriskuak onar tzera; eta 
gainera, lorpen indibiduala eskertzen dute kolabora-
zioa eta talde-lana baino lehen, uniformetasuna eta 
iragarpena lehenetsiz, aldaketa eta arriskua lehene-
tsi beharrean.

Aldaketa instituzionala, egoera onenetan ere zaila 
da, baina aipatutako ezaugarriak dituzten erakun-
deak aldatzea are zailagoa gertatzen da. Badaude 
hiru arlo, beste batzuen gainetik, eskolaren aldatzeko 
gaitasuna oztopatzen dutenak:

Aldaketak galera eta desegonkortasuna dakartza. 
Zerbait utzi behar da bidean beste gauza batetara 
abiatu aurretik. Baina hori ez da erraza, aurretiazko 
sinismen eta jokaerak zalantzan jartzea eskatzen 
duelako, eta aldi berean, behin betiko erabakiak har-
tzea. Horretaz gain, jomuga den etorkizuneko espa-
zioan eraginkortasunez aritzeko beharrezko ezagu-
tza eta gaitasunak izatea ere erronka bihurtzen da. 
Horren guztiaren aurrean, sarritan aldaketa era gel-
doagoan egiten dutenek aldaketari aurka egiten dio-
tela pentsa tzeko joera dago, baina hori ez da horrela 
hala beharrez; izan ere, batzuek denbora gehiago 
besterik ez dute behar.

Aldaketak nahasmena sortzen du. Errazagoa izaten 
da txarto dagoen horretan bat etortzea, aldatzeko 
egin beharrekoan baino. Eskolako langileak non egon 
nahi duen eta bertara zelan heltzen den argi izango 
balu, ziurrenik jadanik bertan egongo litzateke. Argi-
tasuna esperimentazioaren bidez bakarrik lortzen da, 
eta ikasketa porroten, etengabeko dedikazioaren eta 
emaitzen ebaluazioaren bidez. Gehiengoak nahia-
goko luke jakin norantz doan, baina hori oso gutxitan 
da bideragarria eskolak antolatu eta administratu be-
harreko modua bezain adierazgarria eta konplexua 
den zerbaiti ekiten zaionean.

Aldaketak botere-erlazioak aldatzen ditu. Batzuek al-
daketei uko egiten diete nahiz eta beharrezkoak iru-

1 Henderson eta Milsteinek Meierren zita baten bitartez, New York Timesen argitaratutako artikulu bati egiten diote erreferentzia. 
Central Park East Bigarren Hezkuntzako eskolan, ikasleen %90 graduatu egiten da eta graduatutako ikasleen beste %90 unibertsitatera 
doa, graduazioaren bataz bestekoa %50ekoa den zonalde batean. Central Park East eskolaren oinarrizko ezaugarriak hurrengoak dira: 
ikasleen jakin-mina estimulatzea; ikaskuntzarekiko gogo sentsazioa piztea; eskola eta gelaren egituran balore demokratikoak sustatzea; 
eta hausnarketarako eta erlazio afektibo eta errespetuzkoetarako denbora asko eskaintzea.
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ditu, bizitza instituzionaleko arlo batzuk kontrola tzeko 
edo eragiteko duten ahalmena kaltetu daitekeela 
pentsatzen dutelako. Beste batzuek aldaketak onar-
tuko dituzte, beharbada guztiz ados egon ez arren, 
eragin handiagoa lortzeko balioko diela pentsatuko 
dutelako. Bi kasuetan, edonola ere, parte-hartzaileen 
jokabideak proposatutako aldaketarekin bat ez dato-
zen arrazoiei dagozkie.

Batez ere faktore horiek direla eta, eskola-erreforma-
rako ekimen gehienei uko egiteagatik nabarmentzen 
da eskola.

Laburbilduz beraz, eskolek erresilientzia sustatzea 
erronka handia da, baina aukera badago eta horrek 
ekarriko lituzkeen onurak gainera argiak dira. Izan 
ere, tratu txarrak bezalako ezbeharrak pairatzen di-
tuzten haurrentzako ez ezik, onuragarria izango li-
tzateke edozeinentzat, hazte-prozesu pertsonalean 
laguntza handia den heinean. 
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