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Poz handia sentitzen dut Familiaren Zuzendaritza Nagusiak hezkuntza
sistemaren eskura jartzen duen dokumentu hau aurkezterakoan, uste

izanik tresna baliagarria izanen dela haurrak babesteko eginkizun zailari
ekiteko ezinbestekoa den koordinazioaren barrenean.

Ekimen honen hazia 2001eko azaroan erein zen, Nafarroako Gobernuak
Arazo sozialak dituzten haur eta nerabeei laguntzeko plana onetsi zue-
nean. Planak, gaur egun azkeneko burutze fasean baitugu, ekintza pro-
grama multzo bat abian jarri nahi zuen, adingabeei behar zuten babesa
emateko, baldin eta beren eskubideak zapaldurik badaude, tratu txarrak
ematen badizkiete, arazo sozialak badituzte edo horrelakoak pairatzeko
arriskuan badaude. Programa haietako baten xedea, 14.arena hain zuzen
ere, Familiaren Zuzendaritza Nagusiaren eta gizarte egoera zailetan esku
hartu edo haien berri izan dezaketen erakundeen arteko koordinazioa da.
Erakunde horietako bat ESKOLA da. 

Paradoxa nabarmena da, gizartean ikustea nola dauden elkarren ondo-
an maila handiko ongizate egoerak eta pertsona ahulenen babesik ga-
beko egoera larriak, segur aski hainbat eragileren ondorioz: aldaketa so-
zial sakonak, familia askotako desoreka eta hondamena eta familiako nahiz
gizarteko elkarbizitzarako funtsezkoak diren balioen galera. Eragile horiek
denak aurkitzen ditugu XXI. mende honen lehenbiziko hamarkadan. 

Dokumentu honen lehenbiziko partean, familian haurrek jasaten dituzten
babesgabetasun egoerei buruzko informazioa eskaintzen zaigu, nolako-
ak diren haien ezaugarriak eta zer ondorio eragiten dieten haurrei. Biga-
rren partean, berriz, ohartarazten da erantzukizun partekatuaren eta es-
kolaren esku-hartze espezifikoaren garrantziaz, haurren babesgabetasun
egoerak atzemateko, eta amaieran beste bi atal erantsi dira, Gizarte Zer-
bitzuen zereginaz halako egoeretan eta erabili beharreko protokolo edo
ekinbideez.

Familiaren Zuzendaritza Nagusiak arlo honetan benetako aditua den ba-
ten lana eskura jartzen dizue, Haurren Babesaren Ikerketarako eta Pres-
takuntzarako Dartington-1 Elkarteko Ignacia Arruabarrena Madariaga ha-
laxekoa baita, eta nik, nire aldetik, espero dut lagungarri gertatuko dela,
batez ere, ahulenei lagundu eta haien eskubide guztiak babesteko. Hori-
xe nahi nuke. 

Loren Albéniz Ascorbe
Familiaren zuzendari nagusia

Aurkezpena





  

Sarrera
Haurren babesa,
partekatu beharreko
erantzukizuna
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  SARRERA

Haurrek babesa behar dute, beste pertsona batzuen laguntza behar bai-
tute beren premiak asetzeko, bizirik irauteko eta ongi izateko. Haurren ba-
besle nagusiak gurasoak dira, beren oinarrizko premiak betetzeko balia-
bide normala. Baina ezinezkoa da gurasoek kasu egitea zuzenean seme-
alaben beharrizan guztietan: zainketa fisiko eta medikoak, estimulazio kog-
nitiboa, gainbegiratze lana eta abar. Horietarako, hainbat sostengu siste-
ma izaten dute, batzuk ez-formalak (esate baterako, ahaideak, lagunak)
eta beste batzuk formalak (esate baterako, hezkuntza, osasun nahiz gi-
zarte zerbitzuak), laguntza emateaz gain, haiek egindakoa osatzen dute-
nak eta haiek ordezkatzen dituztenak guraso erantzukizuna aurrera era-
maten.

“Maila edo babesle” hauetako bakoitzak (familiak eta laguntza sistema for-
mal nahiz ez-formalak) hainbat eginkizun ditu eta erantzukizun jakin ba-
tzuk hartu behar ditu bere gain, haurren osasun fisiko eta emozionala zain-
tzeari, haien hezkuntzari eta haien garapen prozesua lagundu eta jarrai-
tzeari dagokionez. Nahiz eta haurren babes eta ongizatearen inguruko
erantzule nagusiak gurasoak izan, helburu hori betetzeko nahitaezkoa
da gainerako “babesle” guztiek aktiboki esku hartzea eta denek elkarre-
kin jardutea. 

Zenbait kasutan, haurrek kalte larria jasaten dute, “babes maila”ren bat
modu desegokian aritu delako. Beren gurasoen ardura faltaren edo era-
so zuzenen biktima izan daitezke, zerbitzu edo antolamendu jakin baten
funtzionamendu desegoki baten biktima (“erakundeen tratu txarra” esa-
ten zaiona), edo beste pertsonaren baten erasoaren biktima (adindun
nahiz adingabe batena). 

Egoera horien aurrean, hala herritarrek nola profesionalek, denek ba-
dugu nork geure erantzukizuna haurren babesean, eta elkarrekin lan
egin beharko genuke, bakoitza bere eskumen eta ahalbideen esparruan,
eraso horietatik babesteko, eta beraien eskubideak, ongizatea eta oi-
narrizko premiak betetzen dituztela zaintzeko.
Eskolako profesionalek hiru motatako adingabeak izan ditzakete, babes-
gabetasun egoera desberdinen arabera:

1. Gurasoen edo legezko arduradunen tratu txarren edo ardura faltaren
biktima diren adingabeak.

2. Eskola-jazarpenaren biktima diren adingabeak.

3. Erakundeen tratu txarraren biktima diren adingabeak1.

Ikastetxeek eta bertan lan egiten duten profesionalek etika eta lege alde-
tik beharturik daude egoera horietan guztietan esku hartzera, haurra ba-
besteko. Dena dela, esku hartzeko prozedura ez da berbera izanen hiru
egoeretan. Haietako bakoitzak bere ondorio bereziak ditu eta, beraz, da-
gokion moldea behar du. 

Oharrak
11 .. Erakundeen tratu txarra:

“Legeria, programa, proze-
dura, jarduketa edo omisio
oro, botere publikoetatik edo
haietako profesionalak edo
funtzionarioak egindako
esku-hartzetik datorrena, zei-
naren ondorioz haurrari era-
giten baitzaizkio abusua,
axolagabekeria, galera osa-
sunean, segurtasunean, ego-
era emozionalean, ongizate
fisikoan, heltze egokian, edo
dauzkan oinarrizko eskubide-
en urraketa” (Martínez Roig
eta Sánchez Marín, 1989).

Haurrei kasu egin eta
hezibidea nahiz babesa
emateari dagokionez,
erantzule nagusiak beren
gurasoak dira.
Dena dela, erantzule
nagusiak izateak ez du esan
nahi erantzule bakarrak
direnik.
Hala herritarrek nola
profesionalek, denek badugu
nork geure erantzukizuna
haurren eta nerabeen
babesean.
Haurraren aurkako tratu
txarra egoera desberdinetan
eta egile desberdinek
eragina izan daiteke:
• Tratu txarra edo atentzio

falta familian.
• Eskola-jazarpena.
• Erakundeen tratu txarra.
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Laburbildurik, kasu hauetan jarraitu beharreko prozedura, ikastetxe-
ko profesional batek atzematen dituen unetik beretik, honako hau da:

Kasu horietako batzuetan, larrienetan bereziki, egileen jokabideak Zigor
Kodean hutsegite edo delitutzat hartzen ahal dira. Hori hala bada, agin-
tari eskudunei ere (Segurtasun Indarrak edo Guardiako Epaitegia) eman
beharko zaie gertaeren berri, bidezko jarduketak has ditzaten. Ikastetxe-
ko Zuzendaritza, Zerbitzuak Ikuskatzeko eta Ikuskapen Teknikorako Zer-
bitzua edo Gizarte Zerbitzua (kasuaren jakinarazpena nork hartzen duen)
arduratuko dira berri emate horretaz.

Dokumentu honen xedea irakasleei argibideak ematea da, aipatu diren
egoeretako lehenbizikoan izan beharreko esku-hartzeari buruz: tratu txa-
rrak edo ardura falta familian. Dena dela, dokumentuaren azkeneko par-
tean hainbat iritzi agertzen dira, tratu txarrari eta eskola jazarpenari buruz. 

Babesgabetasuna familian • Gizarte Zerbitzuei jakinaraztea.
• Udalaren Gizarte Zerbitzuek edo Gizarte Zerbitzu

Espezializatuek esku hartuko dute, kasuaren
larritasunaren arabera.

Eskola-jazarpena • Ikastetxeko Zuzendaritzari jakinaraztea, hark esku
hartzeko plana diseinatu eta koordinatu dezan.

• Kasua larria bada, Zerbitzuak Ikuskatzeko eta 
Ikuskapen Teknikorako Zerbitzuari jakinaraztea.

Erakundeen tratu txarra • Ikastetxeko Zuzendaritzari jakinaraztea, arazoari 
heltzeko ardura bere gain har dezan.

• Bidezkoa bada, Zerbitzuak Ikuskatzeko eta 
Ikuskapen Teknikorako Zerbitzuari jakinaraztea.



  

1. kapitulua
Babesgabetasuna
familian
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  1. KAPITULUA

Ez da batere lan erraza haurrak haztea. Guraso askori nahikoa kostatzen
zaio gurasotasunak dakartzan eginbeharrei erantzutea. Hala ere, gehie-
nek azkenean lortzen dute, beraiek dauzkaten baliabideak erabiliz eta kan-
potik hartzen duten laguntzaz baliatuz, eragozpen horiek gainditu eta da-
gozkien ardurak era egokian betetzea.

Ordea, kasu batzuetan arazo larriak izaten dira. Esate baterako, proble-
ma jakin batzuek gurasoen erantzuteko ahalmena gainditzen dutenean,
krisi gogorrean murgilduta daudenean, arazo psikologikoak dituztenean
eta abar, ez dira gauza izaten seme-alabek aurkezten dizkieten arazoei
aurre egiteko edo sobera sartuak egoten dira beren eginkizunean edo bu-
ruhauste propioetan, eta ez diete behar bezala kasu beren seme-alabei.
Gorabehera horiek kaltegarriak izan daitezke haurrak modu egokian zain-
tzeko. Izanez ere, haur horiek beren premietarako laguntzarik gabe gerta
daitezke, gurasoen erasokortasuna eta ezongia beren gain paira deza-
kete, edo beste pertsona batzuen erasoen aurrean babesik gabe suerta
daitezke.

Haurra babesik gabe (haurtzat 18 urtetik beherako guztiak hartuz) ger-
tatzen da, baldin eta bete gabeko oinarrizko beharren bat badu, kalte
fisiko edo emozional larria jasaten badu, edo kalte hori jasateko arris-
kuan badago, bere guraso edo zaintzaileen jokabidearen ondorioz.
Guraso edo zaintzaileen jokabide hori, haurraren baitan kalte nabarme-
na eragiten duen edo eragin dezakeena, eginez gerta daiteke (adibidez,
eraso fisiko edo hitzezkoen bitartez, edo sexu erasoen bidez) edo omi-
sioz (adibidez, zainketa medikorik ez emanez, ez arduratuz…). Nagusi-
ki, badira bost motatako tratu txarrak, zenbaitetan elkarrekin agertzen
direnak:

• Tratu txar fisikoak.

• Axolagabekeria.

• Tratu txar emozionala.

• Abandonu emozionala.

• Sexu abusua.

Jendeak bestela uste badu ere, haurren babesgabetasun kasu gehienak
ez dira komunikabideetan agertu ohi direnetakoak. Izanez ere, prentsan
eta aipatzen direnak muturreko kasuak izaten dira, jeneralean urte gutxi-
ko haurrei buruzkoak, gurasoen tratu txarra edo axolagabekeria direla me-
dio, abandonaturik utzi edo oso ondorio larriak (heriotza bera ere barne)

Zer da haurren
babesgabetasuna
eta zergatik
gertatzen da?

Haurra babesik gabe
(haurtzat 18 urtetik beherako
guztiak hartuz) gertatzen da,
baldin eta bete gabeko
oinarrizko beharren bat badu,
kalte fisiko edo emozional
larria jasaten badu, edo kalte
hori jasateko arriskuan
badago, bere guraso edo
zaintzaileen jokabidearen
ondorioz.
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jasaten dituztenak. Jakina, horiek ere egiazko kasuak dira, baina guztira,
babesik gabe gertatzen diren haurren artean, oso kopuru txikia egiten du-
te. Haurren babesgabetasun egoera gehienak haurraren beharren gai-
neko (behar fisiko, kognitibo, emozional eta gainbegiratzekoak) axo-
lagabekeria edo ardura falta luzeagatik datoz.
Jendearen artean oso zabalduta dago jokabide horiek dituzten gurasoak
“munstroak” direlako iritzia, edo “eroturik” daudela, maila sozio-ekonomiko
eta kultural apalekoak direla, seme-alabei min egin nahi dietela edo ez zaie-
la batere inporta haiei gertatzen zaiena. Hori ere ez da hala, kasurik gehie-
netan. Izanez ere, guraso horiek ez dira ohartzen beren jokabideak hau-
rrarengan dauzkan eragin negatiboez, estres eta estutasun egoeretan ito-
ta egoten dira, deprimiturik edo haserrekor sentiarazten dituen arazo per-
tsonalak izaten dituzte, alkoholak edo drogek eragindako arazo larriei au-
rre egin behar izaten diete, edo uste izaten dute haurra gogor zigortzea
“ona” dela harentzat.

Anak 32 urte ditu. Baditu hiru haur txiki, 7, 4 eta 2 urtekoak. Bikotekideak berriki alde egin eta bakarrik
utzi du. Ez du inolako laguntzarik, ez familia aldetik, ezta lagunen eskutik ere. Bakarrik dago, baliabide
ekonomikorik gabe. Neskame lanean aritzen da orduka. Egoera ekonomiko zailean dago. Etxea eta
seme-alabak mantendu behar ditu, eta horretarako dirurik aski ez. Haurrek, frankotan, ez dute behar
adina gosaltzen edo afaltzen. Janzteko ere behar bezalako berokirik ez. Zenbaitetan haurrak eri egonda
ere eskolara edo haurtzaindegira eramaten ditu, berak lan egitera joan behar duelako. Lanera joan behar
eta haurrak etxean badaude, bakarrik uzten ditu, zaharrenaren ardurapean. Saiatzen da etxetik kanpo bi
ordu baino gehiago ez izaten. Atea kanpotik ixten du, haurrak atera ez daitezen. Egun batean, haurrak
etxean bakarrik zeudela, berogailuarekin jolasean hasi ziren. Etxean sutea piztu zen. Bizilagunak segi-
tuan etorri ziren sua itzaltzera. Bi zaharrenak salbatu ziren, erredura arin batzuk besterik ez zituztela.
Haur txikiena hil egin zen. 

ADIBIDEA

Haurren babesgabetasun
egoera gehienak haurraren
beharren gaineko (behar
fisiko, kognitibo, emozional
eta gainbegiratzekoak)
axolagabekeria edo ardura
falta luzeagatik datoz. 
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  1. KAPITULUA

HAURREN BABESGABETASUN EGOERAK 
SORTZEKO ZERIKUSIA DUTEN FAKTOREAK
Haurrak babesik gabe gertatzea ez da arrazoi bakar baten ondorio. Tra-
tu txarrak ematen dituen edo axolagabekeriaz jokatzen duen familia ere-
du jakin bakar bat ere ez dago. Haurrak babesik gabe egotea gizarte
talde guztietan gertatzen da, edozein direlarik haien maila ekonomi-
ko edo kulturala, erlijio sinesmena edo ezaugarri etnikoak.
Gaiari buruz egin diren ikerketetan, eragile edo gorabehera batzuk identi-
fikatu dira, gisa honetako arazoak maiz samar jasan ohi dituzten familietan
agertzen direnak, hain zuzen ere, arrisku faktoreak deritzenak. Halako ezau-
garriak dituzten familia eta inguruneetan bizi diren haurrek babesik gabe
gertatzeko arrisku handiagoa dute. Dena dela, arrisku faktore horiek tratu
txar emaile eta axolagabe diren familia askotan ageri badira ere, komeni
da argitzea babesgabetasuna ez dela beti eta halabeharrez gertatuko ha-
lakoak dauden familia guztietan. 

Bestalde, familia jakin batean tratu txarreko edo axolagabekeriazko egoe-
ra eragin dezaketen faktoreek ez dute nahitaez ondorio bera eragiten bes-
te familia batean. Adibidez, datu batzuek haurren babesgabetasuna po-
breziarekin lotzen dute. Ordea, pobrezian bizi diren guraso gehienek ez
diete tratu txarrik ematen beren seme-alabei eta ez dituzte axolagabeke-
riaz tratatzen.

Haurren babesgabetasuna agertzearekin lotutako arrisku faktoreak lau ar-
lotan bil daitezke:

• Guraso edo zaintzaileen ezaugarriak.

• Familiaren ezaugarriak.

• Haurraren ezaugarriak.

• Ingurunearen ezaugarriak.

Haurrak babesik gabe gertatzen dira lau arlo horietan dauden faktore as-
koren elkarrekintzaren ondorioz. Hemen jarraian laburki azalduko dugu
zein diren faktore horiek. Garrantzitsua da zein diren jakitea, haurrekin eta
familiekin lan egiten duten profesionalek dagoeneko babesik gabe dau-
denen kasuak ez ezik arrisku handiko egoeran dauden familiak ere atze-
man ditzaten.

Haurrak babesik gabe egotea
gizarte talde guztietan
gertatzen da, edozein
direlarik haien maila
ekonomiko edo kulturala,
erlijio sinesmena edo
ezaugarri etnikoak. 

Arrisku faktoreak:
• Guraso edo zaintzaileen

ezaugarriak.
• Familiaren ezaugarriak.
• Haurraren ezaugarriak.
• Ingurunearen ezaugarriak.
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GURASO EDO ZAINTZAILEEN EZAUGARRIAK
Nortasunaren eta ongizate psikologikoaren ezaugarriak. Beren seme-
alabekin tratu txarrak erabili edo axolagabekeriaz jokatzen duten guraso
gehienek ez dute nahaste psikopatologiko larririk jasaten, baina proble-
ma emozionalak eta ezongi psikologikoaren sintomak izaten dituzte. Ho-
rien artean honako hauek daude: autoestimu txikia, kanpoko kontrol leku-
nea (alegia, uste izatea zoriak edo bere kontrolpean ez dauden kanpoko
eragileek erabakitzen dituztela gertatzen diren gauzak), bere barne-
bulkaden kontrol eskasa, depresioa, antsietatea edo delitu jokabideak. 

Babesgabetasun historia haurtzaroan. Pertsona baten haurtzaroko his-
toriak garrantzi handia du gero bere seme-alabekin edukiko dituen harre-
manetan. Babesgabetasun egoerak jasan dituzten gurasoek, guraso ere-
du egokirik izan ez dutenek edo haurtzaroan oinarrizko premiak ase ez di-
tuztenek, beren seme-alabez modu egokian arduratu eta haien beharrei
erantzuteko arazoak izaten ahal dituzte.

Egindako azterlanetan, zenbatekoen artean diferentziak badira ere, age-
rian gelditzen da guraso tratu txar emaile eta axolagabeetako frankok (he-
renak, gutxi gorabehera) beren haurtzaroan tratu txarren edo axolagabe-
keriaren biktima edo etxeko indarkeriaren lekuko izan zirela. Ziklo hori be-
ren seme-alabekin ere errepika daiteke, indarkeria normaltzat edo justifi-
kagarritzat har baitezakete. 

Dena dela, ez dugu ulertu behar haurtzaroan tratu txar edo axolagabeke-
riaren jasale izateak berez eta besterik gabe zikloa errepikatzea ekarriko
duenik. Izanez ere, beren haurtzaroan tratu txarrik jasan ez arren, gero gu-
raso tratu txar emaile gertatzen diren bezala, badira tratu txarrak hartuta-
ko haurrak izanagatik gero tratu txar emaile bihurtzen ez direnak (bi he-
ren, gutxi gorabehera). 

Oraindik ez dakigu zergatik tratu txarrak hartutako haur batzuk bihurtzen
diren guraso tratu txar emaile eta beste batzuk ez. Gaur egun arte egin-
dako ikerketek aditzera ematen dutenez, badira indarkeriaren trans-
misio zikloa “eten”dezaketen zenbait faktore,“faktore babesleak”dei-
tzen direnak. Horien artean oso garrantzitsua da haurtzaroan izatea,
atxikimendu eta lotura aldetik, gurasoen ordezko beste irudi positibo
batzuk.

Toxikomaniak eta alkoholismoa. Haurren babesgabetasun kasuetako
askotan, gurasoetako batek edo biek alkoholismo edo toxikomania ara-
zoren bat izaten du. 

Droga edo alkohol gehiegi hartzeak eragotzi egiten ditu buruaren funtzio-
namendua, ezagueraren ahalmena, inibizioak eta haurra babesteko per-
tsonak daukan ahalmena. Arazo horiek jasaten dituzten gurasoek, ondo-
rioz, beharbada ez dira seme-alabez arduratuko, dirua drogetan edo al-
koholean gasta dezakete, familiaren beharretan erabili ordez, edo legez
kanpoko jardueretan murgil daitezke eta haurra arriskuan jarri. Horretaz
gain, droga edo alkohol gehiegi hartzeak gurasoen eta seme-alaben ar-
teko harremanetan edo haurren hezibidean eragina izan dezake. 

Gaur egun arte egindako
ikerketek aditzera ematen
dutenez, badira indarkeriaren
transmisio zikloa “eten”
dezaketen zenbait faktore,
“faktore babesleak” deitzen
direnak. Horien artean oso
garrantzitsua da haurtzaroan
izatea, atxikimendu eta lotura
aldetik, gurasoen ordezko
beste irudi positibo batzuk.
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Droga edo alkohol gehiegi hartzeak jaio aurretik ere kalte egin diezaioke
haurrari, haurdunaldian. Egoera horiei, kasu batzuetan oso larriak izan bai-
taitezke, “jaio aurreko tratu txarra” deritze.

Drogak edo alkohola gehiegi hartzearekin, jeneralean, beste arazo batzuk
ere izaten dira, hala nola buru nahasteak, HIESa edo osasun, etxeko in-
darkeria edo pobreziako beste problema batzuk.

Jarrerak eta ezagupenak. Kasu askotan, guraso tratu txar emaile eta axo-
lagabeek jarrera eta eskumen negatiboak izaten dituzte, haurraren porta-
erari dagokionez. Haurren garapenari buruzko ezagupen askirik ez edo
iritzi okerrak izatea ere maiz agertzen den kontua izaten da halakoetan.

Haurren garapenari buruzko ezagupenik ez izateak, ondorioz, gurasoek
haurrari buruz errealak ez diren aurreikuspenak edukitzea ekar dezake.
Haurrak aurreikuspen horiek betetzen ez baditu, arrazoirik gabeko zigorra
jaso dezake (esate baterako, urte eta erdiko haurra jotzea, galtzetan pixa
egiteagatik). Beste guraso batzuk frustraturik senti daitezke, ezin badute
beren seme-alaben jokabidea kontrolatu eta bideratu, eta, hori dela kau-
sa, hitzez edo fisikoki eraso egin diezaiekete. Beste batzuetan, beren ja-
rreren bitartez, haurrak jabetza hustzat hartu edo gutxietsi egiten dituzte.

Adina. Gurasoak gazteegiak direnean, bereziki aita edo ama nerabe iza-
nez gero, haurrak babesik gabe gertatzeko arriskua izan daitekeela ikusi
da, bereziki horrekin batera arazo ekonomikoak, laguntza falta eta estres
maila handia ere suertatzen badira.

FAMILIAREN EZAUGARRIAK 
Familia egitura. Guraso bakarra izatea arrisku faktorea da haurra babe-
sik gabe gertatzeko. Egindako ikerketek aditzera ematen dute guraso ba-
karreko familiek –jeneralean ama buru izanik- guraso bikoek baino arazo
ekonomiko eta estres gehiagori egin behar izaten diotela aurre eta kan-
poko laguntza txikiagoa izaten dutela. Eragin negatibo horiek bereziki ga-
rrantzitsuak izaten dira falta den gurasoak –eskuarki aita– haurrekin ha-
rreman positiborik ez badu eta amari laguntzarik ematen ez badio.

Bestalde, familia axolagabeekin egindako ikerketek aditzera ematen du-
te horietan seme-alaben kopurua handiagoa izaten dela axolagabe ez di-
renetan baino, etxe berean jende gehiago bizi izaten dela eta familia osa-
tzen duten pertsonak gehiago aldatzen direla. 

Bikotekideen arteko gatazka edo etxeko indarkeria. Beste herrialde ba-
tzuetan egindako ikerketek aditzera ematen dutenez, etxeko indarkeria
gertatzen den familia askotan (% 30etik 60ra bitarte) aldi berean haurrak
babesik gabe egoten dira. Indarkeria den familietan bizi diren haurrak in-
darkeria horren lekuko izan daitezke, beraiek eraso fisikoak edo hitzezko-
ak jasan ditzakete, edo gurasoak ez dira haietaz arduratuko, beren bo-
rroketan murgilduta egoteagatik. Ikerketa batzuetan aurkitu dute etxeko
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indarkeriaren lekuko diren haurrek eta indarkeria hori zuzenean jasaten
dutenek antzeko ondorioak pairatzen dituztela, eta hori kontuan hartzeko
datu garrantzitsua da. 

Estresa. Estres mailak familiaren funtzionamenduarekin eta haurrak ba-
besik gabe gertatzeko arriskuarekin zerikusi handia duela dirudi. Hala ere,
ez dago garbi familia tratu txar emaile eta axolagabeek estres faktore han-
diagoak jasan behar izaten dituzten edo gertaera estresagarriei aurre egi-
teko baliabide gutxiago ote duten. 

Gurasoen eta seme-alaben arteko harremana. Guraso tratu txar emai-
le eta axolagabeek oso gutxitan aitortu edo indartzen dituzte seme-alaben
jokabide positiboak; negatiboez, aldiz, berehala ohartzen dira. Laguntza
txikiagoa ematen diete beren seme-alabei, maitasuna gutxiagotan adie-
razten diete, haiekin jolasean ere bakanago aritzen dira eta hotzagoak iza-
ten dira.

HAURRAREN EZAUGARRIAK
Haurrak ez dira beren babesgabetasunaren erantzule, baina beren
ezaugarrietako batzuek zerikusia dute babesik gabe gelditzearekin.

Adina. Gazteenek, gorputzez ere txikiago, garapen maila apalean eta
etengabe norbaiten zaintzapean egon behar izanik, babesik gabe ger-
tatzeko arrisku handiagoa dute.

Ezgaitasunak. Ezgaitasun fisiko, kognitibo edo emozionalak dituzten hau-
rrek, itxuraz, tratu txarra edo axolagabekeria jasateko arrisku handiagoa
dutela dirudi, baina ezin jakin ezgaitasun horiek babesgabetasunaren arra-
zoi edo ondorio diren.

Oro har, gurasoek “diferente” hartzen dituzten haurrek edo premia bere-
ziak dituztenek –esate baterako, osasun zainketa bereziak behar dituzte-
nek edo izaera zailekoak direnek– tratu txarra edo axolagabekeria jasate-
ko arrisku handiagoa izan dezakete. Beharbada, halako haurrek maitasu-
nezko harremanak finkatzeko eta tratu txarren aurrean defenditzeko ara-
zoak izaten dituztelako, beren zainketarako ahalegin berezi bat behar du-
telako, edo haientzat gutxiesgarri diren jarrera edo kultur sinesmen ba-
tzuengatik. 

Jokabide arazoak. Zenbait ikerketaren ondorioetan aipatzen da ezauga-
rri jakin batzuk dituzten haurrek babesik gabe gertatzeko arrisku handia-
goa dutela. Esate baterako, erasokortasuna, arreta falta, izaera zaila eta
portaera arazoak dituztenekin ikusi bide da hori. Kasu batzuetan, bene-
tako arazoa ez da haurrak ezaugarri horiek izatea, gurasoak arazo horie-
taz ez ohartzea baizik. Halako ezaugarriak dituzten haurren guraso gehie-
nek seme-alabei kasu egin eta modu egokian tratatzen dituzte, baina go-
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rabehera horiekin batera gurasoen izaera jakin batzuk suertatzen badira
–haurrarekin nolabaiteko enpatia izateko gaitasunik ez, arazoak konpont-
zeko trebetasunetan eskas edo erasorako bulkadak kontrolatzeko zailta-
suna-, ondorioz tratu txarra ager daiteke. Gainera, babesik gabeko ego-
erak berak haurraren zailtasunak areagotu ditzake (adibidez, tratu txar fi-
sikoa jasaten ari den haur batek jokaera erasokorrak gara ditzake, eta ho-
riek beren aldetik tratu txarra hartzeko aitzakia bihurtu) eta tratu txarra erre-
pikatzeko baldintza egokiak sortu. 

INGURUAREN EZAUGARRIAK
Pobrezia eta langabezia. Arazo ekonomiko edo lan arlokoak dituzten gu-
raso gehienak modu egokian arduratzen dira beren seme-alabez. Lehe-
nago aipatu den bezala, tratu txarra eta axolagabekeria gizarteko maila
guztietan gertatzen dira. Dena dela, egia da pobrezia eta langabezia es-
tres faktoreak direla, familiaren bizimodua zaildu, gurasoak kezkatu eta gi-
sa honetako egoerak agertaraz ditzaketenak.

Gizartean bakarturik eta laguntzarik gabe. Faktore hau oso lotua dago
haurrak babesik gabe gertatzearekin. Gizartean bakarturik eta laguntza-
rik gabe egonez gero, gurasoen ardurak modu egokian betetzea oso egin-
kizun zaila izan daiteke, guraso lana betetzeko bestelako eredu alternati-
borik ez da izaten eta guraso horiek, haurrekin izan beharreko jokabidea-
ri dagokionez, ez daude bestela leudekeen bezain “beharturik” gizarteko
arau estandarrak betetzera. 

Indarkeria ingurunean. Indarkeria nagusi den auzo batean edo indar-
keria ohikoa den edo arazoak konpontzeko nahiz zerbait lortzeko era-
biltzen den kultur giro batean bizitzea arrisku faktorea da, bertan haurrak
babesgabetasuna jasan dezan. Egoera horiek eragin negatiboa dute, ha-
la giro horretan bizi diren gurasoentzat nola lekuko diren haurrentzat, be-
raiek ere indarkeria erabiltzen ahal baitute arazoak konpontzeko estrate-
gia gisa.
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Haurrak babesik
gabe egotearen
ondorioak

Babesik gabeko egoerek garapenean eragiten dituzten kalteak ez dira
agertzen haien jasale diren haur guztietan. Egoera horietatik datozen on-
dorioak mota askotakoak dira, esku hartzen duten hainbat faktoreren era-
ginez. Hona hemen faktore batzuk:

• Haurraren adina eta bere garapenaren estatusa, babesik gabe gertatu
den unean.

• Jasan duen babesgabetasun mota (tratu txar fisikoa, axolagabekeria,
sexu abusua, etab.).

• Babesgabetasunaren maiztasuna, iraupena eta larritasuna.

• Haurraren eta heldu tratu txar emaile edo axolagabearen arteko harre-
mana.

Ikertzaile batzuk berriki hasi dira aztertzen zergatik baldintza berberetan
dauden haurren kasuan, babesik gabe egotearen ondorioz, batzuek epe
luzean agertzen diren arazo larriak garatzen dituzten eta beste batzuek
garapen osasuntsua izatera iristen diren. Bizitzako egoera zailei aurre
egin eta “biziraun”ahal izateko gaitasunari “erresilientzia”esaten zaio.
Dagoeneko zenbait faktore “babesle” identifikatu dira, haurrei garapen
osasuntsua izaten laguntzen dietenak, familia ingurunea tratu txar emai-
lea eta axolagabea izanagatik. Horien arteko garrantzitsuenetako bat
da haurrak, atxikimendu eta lotura aldetik, heldu baten irudi positiboa
eta egonkorra izatea.
Zoritxarrez, babesik gabe gertatzen diren haur askok ez dute halako “fak-
tore babeslerik”, eta horrek beren garapenean arrasto garrantzitsuak uz-
ten ditu. Haurtzaroa eta nerabezaroa, garapen prozesuaren ikuspegi-
tik, une erabakigarriak dira, haurra kontzeptuak eraikitzen ari delako,
bere buruari, beste gainerakoei eta kanpoko munduari buruz. Barne-
ko egoera animikoekiko harremanak ezartzen eta, gainera, hainbat tre-
betasun bereganatzen ari da: bere burua defenditzeko, frustrazioak
jasateko eta taldean errotu eta sozializatzeko trebetasunak. Beraz, pro-
zesu horiek hedatzen ari diren garai honetan babesik gabe gertatzeak bi-
zitzaren alor guztietan arazoak izatea ekar dezake: norberaren buruare-
kin, gainerakoekin, inguruneko objektuekin eta inguruneko egoerekin.

Babesik gabe gertatzeak dakarren kaltea modu askotara agertzen da,
eta ez da berdin izaten haur guztien baitan. Horretarako badira hainbat
arrazoi:

• Haurra babesik gabe gertatzen denean, une horretako garapen urratsari
dagozkion eginkizunak eta/edo ahulguneak.

Bizitzako egoera zailei aurre
egin eta “biziraun” ahal
izateko gaitasunari
“erresilientzia” esaten zaio. 
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• Haurrak dituen trebetasun kognitibo espezifikoak, bakoitzari bere espe-
rientzia modu eta maila zehatz batean ulertu eta interpretatzeko ahal-
mena ematen diotenak.

• Sintomen adierazpen desberdinak, haurraren garapen urratsaren ara-
bera. Haurra bizitzen ari den egoera zehatza eta hura ulertzeko daukan
gaitasuna edozein direlarik ere, hark eragiten dion ezongia adierazteko
ezin izanen du erabili garapenaren fase horretan daukan jokabideen eta
sintomen “lexikoa” baizik. Are garrantzitsuagoa da kontuan hartzea fa-
se batetik bestera pasatzearekin jokabide eta/edo sintoma jakin baten
ordez adinari hobeki egokitzen zaion beste bat ager daitekeela. Esate
baterako, Eskolaurrean bere babesgabetasuna jokabide disruptiboen
bidez adierazten dituen haur batek jokabide depresibo edo kulpa sen-
timendu desegokiak izan ditzake garapeneko hurrengo fasean sartze-
an. Interesgarria da aintzat hartzea sintoma batzuen ordez beste batzuk
ager daitezkeela, denborarekin ikusten diren adierazpen desberdinak
arazo berekoak direla interpretatzeko. Ez dezagun uste arazoa hobetu
edo okertu dela eta, ondorioz, esku-hartze terapeutiko bat baino gehia-
goren bidez ekin, horretarako beharrik izan gabe.

Babesik gabe gertatzeak haurraren baitan ondorio larriak eta luzaro iraun
dezaketenak ekar ditzake. Ondorioak haurtzaroan, nerabezaroan edo hel-
duaroan ager daitezke, eta haurraren osasun fisikoan (a), garapen inte-
lektual eta kognitiboan (b), eta egoera emozional eta psikologikoan izan
dezakete eragina. 

EGOERA FISIKOA ETA OSASUNA
Ondorio horien artean berehalako kalteak eta epe luzerako ondorioak
ere sar daitezke. Lehenbizikoetakoak dira, esate baterako, zauriak, erre-
durak edo hezur hausturak; eta bigarrenetakoak, berriz, garuneko kalte-
ak, odol-jarioak eta minusbaliotasun iraunkorrak. Garapen fisikoaren gai-
neko eragin negatiboak tratu txar fisikoaren nahiz axolagabekeriaren on-
dorio izan daitezke. 

Tratu txarraren ondorio fisikoak haur txikiek nabaritzen dituzte bere-
ziki. Haur txiki bati inarrosaldi bat emateak hematoma subduralak edo
odol-jarioak eragin ditzake. “Haur inarrosiaren sindromea” delakoaren
ondorioak era askotakoak izan daitezke, zeinen artean apalenak goraga-
lea izan edo suminkor egotea baileudeke, eta larrienak, berriz, garuneko
kommozioak, arnasbideen krisia edo heriotza. Beste ondorio batzuk ere
aipa daitezke, esate baterako ikusmenaren hein bateko galera edo itsu
gelditzea, ikasteko zailtasunak izatea, adimen-atzerapena, edo paralisia.

Axolagabekeria eta malnutrizioa jasan dituzten haurrek “Haztean orga-
nikoa ez den atzerapena” gara dezakete. Arazo hori duten haurrek be-
ren adinerako espero direnak baino pisu, garaiera eta higimenaren gara-
pen apalagoak dituzte, horretarako arrazoitzat har daitekeen eragozpen
mediko edo organikorik izan gabe. Arazo horrek, nahiz eta konpontzeko
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tratamendua jarri, atzerapen etengabe bat ekar dezake hazkundean eta
bestelako arazo kognitibo eta psikologikoen iturri izan daiteke. Muturre-
raino iritsiz gero, haurraren heriotza eragin dezake.

Azkeneko hamarkadan, ikertzaile batzuen lanaren ardatza haurren ba-
besgabetasunak haien garunaren garapenean duen eragina izan da. Be-
rriki egindako ikerketa batzuetan arrazoi neurobiologikoak aurkitu dira le-
henbiziko urteetan babesgabetasuna jasan zuten haurren arazo fisiko,
kognitibo, sozial eta emozionalak azaltzeko. 

Azalpenetako baten oinarria da, hain zuzen ere, tratu txar fisikoko, sexu
abusuko edo axolagabekeriako egoera kronikoen eta haur txikiari halako-
ek eskuarki eragiten dioten estres kronikoaren arteko lotura. Estres iraun-
kor horren erantzun gisa, haurraren garunak beldurraren erantzunean ze-
rikusia duten neuronen konexioak finkatzen ahal ditu. Horren ondorioz, ga-
runa “programatu” daiteke, mundua etsaitzat hartzeko. Aurreikuspen ne-
gatibo horrek haurraren geroagoko elkarrekintzetan eragina izan dezake,
urduriegi, erasokor edo uzkur egotera eramanez.

Ikerketaren beste emaitza batek erakusten du babesgabetasunak garu-
naren alde batzuen garapen egokia inibi dezakeela. Esate baterako, gu-
rasoen axolagabekeria jasan duen nini edo haur batek beharbada ez di-
tu bizi izanen garunaren alde garrantzitsuak aktibatu eta eredu kognitibo-
ak sendotuko lituzketen estimulu batzuk. Horren ondorioz, alde jakin ho-
rietan neurona konexioak ez aktibatzeagatik, haurraren geroagoko fun-
tzionamenduan eragozpenak gerta daitezke. Emozioen gainean eragina
duten garun aldeak aktibatzen ez badira, haurrak emozioak kontrolatze-
ko eta beste haur batzuekin egoki jokatzeko edo elkarrekintzarako arazo-
ak izan ditzake.

Bestalde, babesgabetasunak haurraren osasunaren gainean eragina izan
dezake, zuzenean edo zeharka, modu askotan. Esate baterako, sexu abu-
suaren biktima direnek sifilia, HIESa edo sexu bidez kutsatzen diren bes-
te eritasun batzuk jasan ditzakete. Ikerketak erakusten du sexu abusua-
ren biktima diren emakumeek honelako osasun arazoak izateko aukera
handiagoa dutela: pelbiseko min kronikoa eta beste arazo ginekologiko
batzuk, urdail-hesteetako ongieza, buruko mina eta obesitatea.

Horretaz gain, ikerketek iradokitzen dute haurtzaroan babesgabetasuna
jasaten dutenek helduaroan orain arte babes faltari lotu ez zaizkion osa-
sun arazo batzuk beste pertsonek baino gehiagotan izaten dituztela.
Esate baterako, bihotzeko eritasunak, minbizia, biriketako gaitz kronikoak
eta gibeleko arazoak. Babesgabetasunaren eta eritasun horien arteko lo-
karria depresioa izan daiteke, sistema immunologikoan eragina izan eta
arriskuko jokabideak izatera bultza baitezake, adibidez, erretzera, alkohol
eta droga gehiegi hartzera, edo neurriz gora jatera.
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GARAPEN KOGNITIBOA ETA LORPEN AKADEMIKOAK
Gaur egungo ikerketen emaitza guztiak ez datoz bat babesgabetasunak
garapen kognitiboan, hizkuntza trebetasunetan eta arazoak konpontzeko
gaitasunean izan ditzakeen eraginak erabakitzerakoan. Azterlan batzuek
arlo horien gaineko eragin negatiboak erakusten dituzte, baina beste ba-
tzuek ez dute alderik aurkitzen tratu txarra jasan duten haurren eta halako-
rik jasan ez dutenen artean. Lorpen akademikoei dagokienez,berriz, iker-
ketak modu sendoan frogatu du babesgabetasunak lorpen eskasak
izateko arriskua handitzen duela.

GARAPEN EMOZIONALA, PSIKOLOGIKOA 
ETA JOKABIDEARENA
Tratu txarraren agerbide guztiek (tratu txar fisikoa, sexu abusua, axolaga-
bekeria eta tratu txar psikologikoa edo emozionala) haurraren ongizate
emozionalean eta psikologikoan eragin eta jokabidean arazoak sortaraz
ditzakete. Ondorio horiek babesgabetasuna gertatu eta berehala ager dai-
tezke, edo handik urte batzuetara.

Tratu txarra edo axolagabekeria jasan duten haur guztiak sailkatzeko jo-
kabide multzo bakar bat ez badago ere, arazo emozional edo psikolo-
gikoak egiaztatu dira haur haietako askoren baitan. Ikertzaileek eta klini-
koek hainbat jokabide zehaztu dituzte, pasibotasun eta barrenkoitasune-
tik hasita erasokortasunera bitarte. Tratu txar fisikoaren eta sexu abusua-
ren biktima diren haurrek maiz izaten dituzte barrenerantz nahiz kanpo-
rantzako arazoak, zeinen artean honako hauek baitaude:

• Autoestimu txikia.
• Depresioa eta antsietatea.
• Trauma osteko estresaren sindromeak (PTSD) eragindako nahastea.
• Lotura afektiboetarako arazoak.
• Elikadura arloko nahasteak.
• Nork bere kideekin harremanak izateko zailtasunak.
• Nork bere buruari lesioak eragiteko jokabideak (adibidez, suizidio

saioak).
Babesgabetasun egoerak jasan ondoren, beren zaintzaileekin segurta-
sunik gabeko atxikimendua garatzen duten haurrak mesfidatiagoak izan
daitezke beste haur batzuekin eta beste heldu batzuengandik ikasteko
prestakuntza kaskarragoa izan dezakete. Horretaz gain, besteen emo-
zioak ulertzeko, beren emozioak bideratzeko eta beren kideekin ha-
rremanak finkatu eta haiei eusteko zailtasunak izan ditzakete.
Halaber, hainbat azterlanetan ikusi da babesgabetasunaren biktima diren
haurrei loturik aiseago ageri direla hainbat arazo, hala nola gazte delin-
kuentzia, jokabide kriminal eta bortitzak, nerabezaroko haurdunaldiak, dro-

Lorpen akademikoei
dagokienez, berriz, ikerketak
modu sendoan frogatu du
babesgabetasunak lorpen
eskasak izateko arriskua
handitzen duela. 
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ga hartzea edo droga abusua, lorpen akademiko eskasa eta adimen osa-
suneko nahasteak. Azpimarratu behar da, ordea, arrisku handiagoa iza-
nagatik, babesgabetasunaren biktima diren haur gehienek ez dituztela jo-
kabide horiek garatzen.

ERRESILIENTZIA
Arestian aipatu den bezala, ezin da baieztatu babesgabetasunaren bikti-
ma diren haurrek, arazo jakin batzuk jasateko arrisku handiagoa badute
ere, beti ondorio larriren bat pairatuko dutela. Izanez ere, ondorioekin ze-
rikusia izan dezaketen zenbait faktore badira. Esate baterako, haurraren
adina eta garapen maila babesik gabeko egoera jasateko unean, babes-
gabetasun horren tipologia, maiztasuna, iraupena eta larritasuna, edo hau-
rra, babesgabetasunarekin batera, aldi berean jasaten ari den bestelako
arazoak. 

Horretaz gain, ikerketetan zenbait “faktore babesle” ikusi dira, babes-
gabetasunaren ondorioak agertzeko edo agertu ondoren leuntzeko era-
gina izan dezaketenak. Horien artean honako hauek daude: 

• Pertsonaren ezaugarri jakin batzuk, hala nola baikortasuna, autoestimu
handia, adimena edo esperantza sentipena.

• Gizartearen sostengua eta helduekin izandako harreman positiboak.

Babesik gabeko egoeren larritasunari dagokionez, gurasoek, ahaideek,
profesionalek edo beste pertsona batzuek laguntza eman edo ez ema-
teak zerikusia izan dezake, eta hori oso garrantzitsua da arazoari aurrea
hartu eta garaiz esku hartzeko.

Horretaz gain, ikerketetan
zenbait “faktore babesle”
ikusi dira,
babesgabetasunaren
ondorioak agertzeko edo
agertu ondoren leuntzeko
eragina izan dezaketenak.
Horien artean honako hauek
daude: 
• Pertsonaren ezaugarri

jakin batzuk, hala nola
baikortasuna, autoestimu
handia, adimena edo
esperantza sentipena.

• Gizartearen sostengua eta
helduekin izandako
harreman positiboak.



  

2. kapitulua
Haurren
babesgabetasuna
eta eskolaren
esku-hartzea
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Eskolako langileen jokabidea funtsezkoa da haurren babesgabetasun
egoerak prebenitu, identifikatu, jakinarazi eta behar bezala esku har-
tzeko garaian. Gizarte Zerbitzuetara iristen diren kasuetako portzentaje
handia ikastetxeek jakinarazia izaten da. Datu horrek, irakasleen eginkizu-
naren garrantziaz ohartarazteaz gain, arazo honetan haietako anitz sakonki
inplikaturik daudela erakusten du. Dena dela, askoz ere gehiago egin dai-
teke. Eskolan diharduten profesional frankok ez dakite oraindik zein diren
mota honetako egoeren adierazleak, ezta nola esku hartu behar den ere
gertatzen ari direla uste dutenean. 

Dudarik gabe, arrazoi askorengatik, irakasleek oso eginkizun garrantzitsua
dute arazo honi aurrea hartu eta ekiteko. Lehenik eta behin, haurrekin du-
ten harremana hurbila eta egunerokoa da. Bigarrenik, egoera hauek ger-
tatzen ari direla susmorik badute, legez beharturik daude Gizarte Zerbi-
tzuetara joatera. Eta hirugarrenik, eskolako profesionalak leku ezin hobe-
an daude haurrei eta haien familiei laguntzeko. 

HAURREN BABESA, GIZARTE 
OSOAREN ERANTZUKIZUNA
Guztion ardura da haurrak babestea, babesik gabeko egoerei aurrea har-
tzea eta egoera horietan esku hartzea. Gizarte osoaren erantzukizuna da.
Gisa honetako egoeretarako zerbitzu espezifiko batzuk badaude ere, Gi-
zarte Zerbitzuak alegia, haurrak babesteari dagokionez, erantzukizuna
gainerako laguntza-zerbitzu guztiena eta gizarte osoarena da.

Eskolako
profesionalek
haurren
babesgabetasun
kasuetan esku
hartzeko arrazoiak

Eskolako langileen jokabidea
funtsezkoa da haurren
babesgabetasun egoerak
prebenitu, identifikatu,
jakinarazi eta behar bezala
esku hartzeko garaian. 
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BABESIK GABE EGOTEAREN ERAGINA 
LORPEN AKADEMIKOEN GAINEAN
Hezkuntza sistemaren helburu nagusia haurrek ikastea da. Hori lortzeko,
batzuetan beharrezkoa da ikasketa egokia izatea eragozten dieten ara-
zoei aurre egitea. Babes faltak haurren eskolako lorpen eta egoki-
tzapenean eragina du, eskolek eta irakaskuntzako langileek hainbes-
te denbora eta baliabidez lantzen dituzten arazo kognitibo edo fisiko-
ek bezain eragin handia, handiagoa ez bada.
Haurrak hezkuntzako baliabideak berenganatu eta erabiltzera iristeko gai
ez badira, irakasleak egoera horretaz ohartzeko eta behar den moduan
esku hartzeko espresuki prestaturik daude. Prestakuntza horri esker, be-
reziki kualifikaturik daude haurra babesik gabeko egoeraren bat jasaten
ari dela erakusten duten adierazleak atzemateko. Haurrak ikusteko eta
haien arazoak antzemateko edo haien itxura eta jokabidean gertatzen di-
ren aldaketez jabetzeko, eskola leku ezin hobea da, bertan, ia egunero,
beste inon ez bezala, familiatik kanpoko pertsona batzuen begiradapean
egoten direlako. 

LEGE ERANTZUKIZUNAK
Gaur egungo legeriaren arabera, haur bat babesik gabeko egoera ja-
saten ari dela susmoa izan edo ikusten badute, irakasleak Gizarte Zer-
bitzuei horren berri ematera beharturik daude. Kode Zibila eta Proze-
dura Zibileko Legea hein batean aldatzen dituen Adingabeen Babes Ju-
ridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13. artiku-
luak (96.01.17ko EAO) ondoko hau ezartzen du:

1. “Adingabe bat arriskuan edo babesik gabe dagoela antzematen duten
pertsona eta agintari guztiek, batez ere lanbidea edo betekizunak alor
horretan dituztenek, aipatu egoera jakinaraziko diete agintaritzari edo
haren agente hurbilenei, adingabeari berehala behar duen laguntza
emateaz gain.

1. Eskolatzea nahitaezkoa den garaian adingabe bat, justifikaziorik gabe,
eskolatu gabe dagoela edo askotan ikastetxera ez dela joaten dakiten
pertsonek edo agintariek, agintari publiko eskumendunei jakinaraziko
diete. Horiek adingabea eskolatzeko behar diren neurriak hartuko di-
tuzte”.

Babes faltak haurren
eskolako lorpen eta
egokitzapenean eragina du,
eskolek eta irakaskuntzako
langileek hainbeste denbora
eta baliabidez lantzen
dituzten arazo kognitibo edo
fisikoek bezain eragin
handia, handiagoa ez bada.

Gaur egungo legeriaren
arabera, haur bat babesik
gabeko egoera jasaten ari
dela susmoa izan edo ikusten
badute, irakasleak Gizarte
Zerbitzuei horren berri
ematera beharturik daude.
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PROFESIONALEN ERANTZUKIZUNAK
Eskolan ari diren profesionalek, oro har, oso sakon erroturik daukate be-
ren ikastetxeetara doazen haurren ongizateari buruzko ardura. Haurren
osasunaz, segurtasunaz eta zorionaz arduratzen dira. Irakasleek badaki-
te haurrentzako eredu direla eta haietako askori behar duten laguntza, ba-
besa, maitasuna eta segurtasuna ematen ahal dizkietela. Beren ikaste-
txeetara joaten diren haurrak ahalik eta hobekien egotea nahi dute. 

NORBERAREN KONPROMISOA 
Irakasle askok, lanbide erantzukizunaz gain, haurren babes eta ongiza-
teari buruzko konpromiso pertsonala ere izaten dute. Irakaskuntzaren gi-
sara, beste jendeari laguntzeko lanbideetan aritzen diren pertsona askok
konpromiso eta motibazio horiexek izaten dituzte, betiere jendearen bizi-
modua hobetzea xede. Konpromiso eta inplikazio pertsonal horiek oso
garrantzitsuak dira, halakorik gabe haurren babesgabetasunaren pre-
bentzio eta tratamenduan egindako ahalegin guztiek, segur aski, ez bai-
lukete azaleko eragina baizik edo batere ez izanen. Esan daiteke ezen,
kasu askotan, norberaren konpromisoa izaten dela irakasleak gai hone-
tan inplikatzeko arrazoi nagusia. 



Eskolan ari diren profesionalek balizko babesgabetasun egoeren
adierazleez ohartzeko hainbat bide dute: haurrek eskolan duten jo-
kabideari erreparatzea, gisa honetako egoerek uzten dituzten seina-
le fisikoak ikustea, edota, gurasoekin egunero izandako harremanen
bitartez, familien dinamiketan arreta jartzea.
Babesgabetasun egoeren seinale fisiko batzuk oso erraz ikusten dira. Tar-
tekoak edo larriak izan daitezke –hematoma gogorrak edo hezur puska-
tuak- edo antzematen zailagoak, esate baterako, malnutrizioa edo arropa
desegokia izatea. Dena dela, babesgabetasun egoera gehienetan, hau-
rrek ez dute agerian seinale fisikorik izaten.
Maizenik ageri diren adierazleak jokabideari dagozkionak izaten dira,
bestelakorik gabe edo adierazle fisikoekin batera. Familian bortizkeria
egoeren lekuko izan diren haurrek haien eragina ere agertzen ahal dute
beren jokabidearen bitartez. Seinale fisikorik ez dagoen kasuetan, irakas-
leek “zantzu lauso” batzuk besterik ez dituzte ikusiko haurraren jokabide-
an, arazoren bat badagoela eta zerbait gertatzen ari zaiola adierazten du-
tenak.

Irakasleak inor baino leku hobean daude, haurraren jokabidearen adie-
razle horiek identifikatzeko. Izanez ere, “behatzaile entrenatuak” dira,
haurrek garapenaren urratsetan agertzen dituzten jokabideak sailkatu eta
ezagutzen dituztenak, eta, beraz, garapenaren araberako sailkapen ho-
rretatik kanpo daudenak identifikatzeko gaitasun paregabea dute. Gai-
nera, irakasleek haurraren aurreko urteetako irakasleekin hitz egiten ahal
dute, jokabidean izandako aldaketa garrantzitsuak aurkitzeko. Zenbaite-
tan, beren familietan tratu txarra eta abandonua jasaten dituzten haurrek
“gaizto” fama izaten dute, edo kontrolatzeko edo haien jarrera ulertzeko
oso zaila dela esaten da. Gaur egun arte egindako ikerketek aurkitutako-
aren arabera, haurraren desafiozko jarrera, frankotan, helduei egindako
atentzio deia dela diote, kontuan hartu eta interpretatzen ikasi beharrekoa. 

Haurren jokabide arazotsuak, erasokorrak, pasiboegiak, eta abar, edo
jokabide aldaketa bat-batekoak, hainbat arrazoi izan ditzakete sorbu-
ru, eta ez izan, halabeharrez, familian arazoak izatearen ondorio. Bai-
na ez zaizkio sekula leporatu behar “haurraren gaiztakeriari, moles-
tatzeko gogoari edo nahitako borondateari”. Irakasleek beren burua-
ri galdetu beharko diote “haurrari zer ari zaion gertatzen” eta lagun-
du ahal izateko erantzuna bilatzen saiatu. Egin daitezkeen hipotesien
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Haurren
babegabetasun
egoeren
identifikazioa
eskolan

Maizenik ageri diren
adierazleak jokabideari
dagozkionak izaten dira,
bestelakorik gabe edo
adierazle fisikoekin batera. 
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artean, irakasleek beti kontuan hartu beharko dute haurraren familia
ez ote dagoen arazoetan sartua eta, horren ondorioz, haurra ez ote
den familia barrenean tratu txarra hartzen edo abandonua jasaten ari.
Zerrendaturik daude familian babesik gabe gertatzen diren haurrek maiz
agertzen dituzten adierazle fisiko eta jokabidezkoak. Zerrenda horiek ira-
kasleei egoera hauek identifikatzen laguntzeko jarraibide gisa prestatu di-
ra. Dena dela, haurrak babesik gabe gertatzen direla esateko, ez da
nahikoa adierazle horietako bat edo bi aurkitzea, besterik gabe. Haie-
tako multzo bat behar da, ereduzko jokabide jakin bat adierazten due-
na. Oso garrantzitsua da ez ahaztea, lehenago aipatu den bezala, adie-
razle fisiko edo jokabidezko batzuk babesgabetasunetik aparteko beste
arrazoi batzuen ondorio izan daitezkeela. Dokumentu honek irakasleei la-
guntza eman nahi die, haurrekin harremanetan ari direnean aise ohar dai-
tezen ereduzko jokabide batzuez, babesik gabeko egoeren ondoriozko-
tzat har daitezkeenez, hain zuzen ere.

Haurren jokabide arazotsuak,
erasokorrak, pasiboegiak, eta
abar, edo jokabide aldaketa
bat-batekoak, hainbat arrazoi
izan ditzakete sorburu, eta ez
izan, halabeharrez, familian
arazoak izatearen ondorio.
Baina ez zaizkio sekula
leporatu behar “haurraren
gaiztakeriari, molestatzeko
gogoari edo nahitako
borondateari”. Irakasleek
beren buruari galdetu beharko
diote “haurrari zer ari zaion
gertatzen” eta lagundu ahal
izateko erantzuna bilatzen
saiatu. Egin daitezkeen
hipotesien artean, irakasleek
beti kontuan hartu beharko
dute haurraren familia ez ote
dagoen arazoetan sartua eta,
horren ondorioz, haurra ez ote
den familia barrenean tratu
txarra hartzen edo abandonua
jasaten ari. 



36 / HAURREN BABESA: ESKOLAREN EGINKIZUNA

TRATU TXAR FISIKOA
Definizioa: “Aitak, amak edo legezko erantzuleren batek haurrari kalte fi-
siko larria edo eritasuna eragiten dion edo jasateko arriskua dakarkion
edozein ekintza nahita egitea”.

NAHI GABE EGINDAKO LESIOAK NAHITA ERAGINDAKO LESIOAK

ZEIN TOKITAN

NOIZ EGINAK
Hematomen bilakaera
arrunta:
1-2 egun: urdin
gorrizta
3-5 egun: urdin
purpura
6-7 egun: berdea
8-12 egun: horia
13-28 egun: arras-
torik ez

FORMA ETA TAMAINA

• Hezurrak
nabarmentzen diren
irtenguneetan.

• Ez bi aldeetan.

Lesio guztiak
bilakaeraren une berean
ageri dira.

Jeneralean ezin izaten da
identifikatu lesioak
eragin dituen objektua.

• Gorputzaren gune babestuetan. 
Ez hezurrak nabarmentzen diren
irtenguneetan (sabelaldea, sexu
alderdiak, bizkarra, ipurmamiak,
esku gainak, belarriak).

• Ez mota jakin batekoak.
Gorputzaren bi aldeetan ager
daitezke.

Lesioek bilakaera maila desberdina
erakusten dute.

Lesioa eragin zuen objektuaren forma
nabaritzen da: behatzak, behatz
koskorrak, gerrikoak, kableak,
gerriko-belarriak, esekigailuak,
eskuilak, zapatak, sukaldeko tresnak,
taulak, hortz lerroak.

2. TAULA 
Nahi gabe
egindako
lesioak eta
nahita
eragindakoak

• Zein tokitan, tamaina, forma, noiz eginak (ikusi 2. taula).
• Informatzaileen kontakizunak ez datoz bat, daturik ez dago.
• Lesio mota bat baino gehiago batera.
• Lesioak ez datoz bat haurraren garapenarekin.
• Medikuaren kontsultara gehiegizko atzerapenarekin joatea.
• Lehenago ere “istripuak” (hausturak, zauriak) izanak, beste laguntza-etxe batzuetan

tratatuak.

1. TAULA
Nahita
eragindako
lesioen
ezaugarriak
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Alde batera utzirik haurrak behar berezirik ote duen, tratu fisiko txarraren
seinaleak maiz ez dira ziurtasun osoz interpretatzen errazak izaten, eta
haurren kasuan batzuetan nahas daitezke, adibidez, lesio arrunten he-
matomekin.

Izanez ere, ez da harritzekoa izaten haurrek jolasean egindako hemato-
mak eta zauriak izatea. Gorputzaren irtenguneetan edo nabarmentzen
diren hezurretan min hartzeko handiagoa izaten da, esate baterako, be-
laun, ukondo, besaurre edo kopetetan. Gorputz atal bigunek, hau da, ma-
sailek, ipurmamiek eta izterrek ez dute minik jasaten halakoetan. Gaine-
ra, haurrek jolasean egiten dituzten hematomek ez dute eskuaren, gerri-
koaren edo hortzen formarik izaten. Marka klase horiek tratu fisiko txarra
adierazten dute eskuarki. 

Hematomen kasuan ez bezala, sabelaldean edo buruan (gorputzaren
atal bereziki delikatuak baitira) egindako tratu txarra maiz ez da ikusten,
kaltea barreneko aldean egiten baita. Sabelaldeko kalteek hantura, bi-
guntasuna eta goraka botatzea eragin dezakete. Buruko kalteek garu-
neko hantura, zorabioa, konortea galtzea, erretina erortzea eta heriotza
bera ere eragin dezakete. “Haur inarrosiaren sindromea” esaten zaionak,
alegia, inor zapiaren modura zakarki astintzeak, kalte larria eragin die-
zaieke edozein adinetako haurrei, baina bereziki niniei.

Tratu txarra jasateak haurraren portaera aldaraz dezake. Hala gerta-
tzen diren asko erasokor edo suntsitzaile bihur daitezke, edo beldurti eta
barnekoi. Kasu frankotan, tratu txarra saihestu nahian, etxetik kanpo ema-
ten dute ahalik eta denborarik gehiena. Eskola ingurune segurua dela
senti dezakete. Hona hemen familian tratu txar fisikoa jasaten duten hau-
rrek maizenik agertzen dituzten jokabideak:

Tratu txarra jasateak
haurraren portaera 
aldaraz dezake.



38 / HAURREN BABESA: ESKOLAREN EGINKIZUNA

Laguntza behar badute ere, haur askok ez dute hasieran onartu nahi
izaten tratu txarra jasaten ari direla. Zenbaitetan azalpen sinesgarriak
baina beren lesioetarako balio ez dutenak asmatzen dituzte. Nahiz eta
tratu txarra jasan, beldur dira ez ote dituzten beren familietatik bereiziko
edo ez ote dizkieten gurasoei arazoak sortuko. Beste batzuek, berriz, tra-

Haurrak tratu txar fisikoa jasan duela erakus dezaketen portaerak 
• Erasokorra izatea, aurkako jarrera edo desafiozkoa agertzea.
• Helduen aurrean beldurrez agertzea.
• Jarrera erasokor edo disruptiboa izatea.
• Bere buruarekin edo beste batzuekin suntsitzailea izatea.
• Eskolara goizegi joatea edo handik alde egin nahi ez izatea (etxera joateko beldurra izaten ahal

duela adierazita).
• Batere beldurrik ez izatea edo muturreko arriskuetan sartzea.
• Istripuak izateko joeragatik nabarmentzea.
• Iruzur edo lapurreta egitea, edo gezurra esatea (etxekoek haurrarengandik gehiegi espero

izatearekin zerikusia izan dezake).
• Emaitza apalak lortzea (haurrek ikasketetara bideratu behar dute beraien energia erasokorra;

gatazkan bizi diren haurrak beharbada ez dira horretarako gauza izanen).
• Gurasoekin harreman onak izateko gauza ez izatea.
• Gorputza estaltzen duen arropa janztea, hilabete beroenetan desegokia izan daitekeena

(betiere kontuan hartuz arrazoi kultural batengatik ere izan daitekeela).
• Jokaera erregresiboak edo ez behar bezain helduak agertzea.
• Inork ukitzea ez duela gustuko adieraztea edo hori saihestea (batzuetan ez dute onartzen

maitasunez edo laudorio gisa egiten zaien laztanik ezta bixkarrekorik ere).

Anek 10 urte besterik ez zituela, irakaslea hasi zen pentsatzen neskatxa hura ez ote zen tratu txarra
jasaten ari. Oso lotsatia eta barnekoia zen eta gauzak ulertzea asko kostatzen zitzaion jeneralean. Egin
zitzaizkion ebaluazioetan ez zen eragozpen organiko edo agerikorik ikusi. Ama artista profesionala zen,
lana utzi zuena lau seme-alabez arduratzeko, eta aita, berriz, kontularia. Aneren moteltasuna bereziki
urdurigarria zen bientzat.
Etxean egiteko lanen kopurua handitzearekin, Ane bere baitara bilduago agertzen zen. Irakasleak iradoki
zion etxean laguntza eskatzeko, batez ere matematikako ariketak egiteko. Ane eskolara marka berezi
batzuk ekartzen hasi zen, eskuetan eta besoetan. Egun batean ia esku osoa hartzen zion erredura bat
ikusi zioten, inolako sendaketarik egin gabea, azkenean infektatu zena. Neskatxari zauriei buruz
galdetzean, irakasleak ulertu zuen aitak tratu txarra ematen ziola. Alkohola edan ondotik, Aneri etxeko
lanetan laguntzen saiatzen zen, baina haserretzen zen Aneri gauzak ulertzea hainbeste kostatzen
zitzaiolako, eta zigarroarekin erre egiten zuen. Azkeneko erredura aitak Aneren eskuan plantxa beroa
paratuta egin zion, ama haurrari plantxatzen erakutsi nahian aritu eta gero.

ADIBIDEA



HAURREN BABESGABETASUNA ETA ESKOLAREN ESKU-HARTZEA / 39
  2. KAPITULUA

tu txarra, besterik gabe, normaltzat hartzen dute. Zerbait galdetzen zaie-
nean, hitz bakarreko erantzunak ematen dituzte, ez dute komunikatzeko
irekitasunik agertzen, uzkur, zerbaiten beldur bezala, gertatukoari bu-
ruzko xehetasunik emateko gogorik gabe, batez ere galdetzailea ez ba-
dute ezagutzen edo harekin konfiantzazko girorik sortu ez bada. 

Gurasoei lesioei buruz galdetzen zaienean, gehienak harritu egiten dira
haien larritasunarengatik, baina batzuk soraio edo axolagabe agertzen
dira. Maiz defentsan jartzen dira galderen aurrean, esaten dute ez da-
kitela nola gertatu ziren lesioak (haurra beste zaintzaileren batekin ze-
goelako, min hartzean kexatu ez zelako, haiengandik urrun zegoelako,
eta abar) edo haurrak zauri asko izaten dituelako.

Zenbaitetan, uste izaten da nerabeek ez dutela tratu txar fisikorik jasa-
ten edo, bestela, beren izaera zail edo probokatzaileagatik, beraiek era-
giten dituztela gehiegikeriak. Izan ere, nerabeak indartsuak dira, balia-
bide gehiago dute eta ihes egin dezakete. Dena dela, aurka edo borro-
ka egitea ez dira irtenbide egokiak nerabe batentzat. Aurka eginez ge-
ro, gurasoen amorrazioa areagotu dezakete, eta inork ez du borrokatze-
ko aukera hautatzen, etxetik kanpora bizitzera joateko prest ez badau-
de. Gainera, jendeak uste baitu nerabeak nolabaiteko gaitasunaren ja-
be direla, helduek ez dute hainbeste esku hartu nahi izaten edo ez zaie
erakusten zer baliabideri heldu diezaieketen arazo pertsonal nahiz fa-
miliarrak konpontzeko.

Haurrekin lan egiten dutenek erne egon behar dute, eta entzuten badu-
te gurasoen artean borroka latzak izaten direla, xehetasun horrek ba-
lio dezake etxean indarkeria izan daitekeela ondorioztatzeko. Haurrak
esaten badu gurasoak lo egoten direla jendea jardunean ari ohi den or-
duetan, baliteke etxe horretan droga gehiegi hartzen duen edo depresio
klinikoa jasaten ari den jendea izatea. Haurrak aipatzen badu aitak edo
amak izaera bereziki aldakorra duela, pentsa daiteke buruko eritasunen
bat badagoela tartean. Irakasleek ikasi behar dute “lerro artean” irakur-
tzen, haurrek beren etxeetan gertatzen denaz aritzen direnean. Batzuetan
esku artean daukaten arazoari buruzko datu garrantzitsuak ikasiko dituz-
te horrela.

Silbia kexaka hasi zitzaion soinketako irakasleari, gurasoekin bereziki gogorra izan zen eztabaida
gertatu ondoren. Minez kexatzen bazen ere, Silbiak behin eta berriz esaten zuen aurpegiko larrutuak ate
baten kontra jota egin zituela. Irakasleak duda egin zuen, zauriak non zeuden eta neskaren beldurra
ikusita, baina erabaki zuen deus ez egitea. Hilabete batzuk geroago, ordea, Silbia goitika botaka eta
oinaze handia sentitzen hasi zenean, jende guztia gertatzen ari zenaz ohartu zen. Ikusi zuten neskak
barreneko lesioak zituela, gerri aldean emandako kolpe gogorren batek eraginak. Silbiak, azkenean,
irakasleari aitortu zion hilabeteak zeramatzala aitaren tratu txar fisikoa jasaten.

ADIBIDEA 

Entzuten badute gurasoen
artean borroka latzak izaten
direla, xehetasun horrek balio
dezake etxean indarkeria izan
daitekeela ondorioztatzeko.
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AXOLAGABEKERIA
Egoera hauek izaten dira: "Haurrarekin edo gaztearekin bizi diren per-
tsonetako inork ez ditu betetzen haren oinarrizko behar fisiko eta kog-
nitiboak (elikadura, jantziak, higienea, babesa eta zainketa, arrisku-
tsuak izan daitezkeen egoeretan, zainketa medikoak, hezkuntza, esti-
mulazio kognitiboa), denbora epe batean edo inoiz ere”.

Axolagabekeriak ez baitu ageriko arrastorik uzten, erraza da oharka-
bean pasatzea eta nolabaiteko “gizarte tolerantzia” izatea halako ka-
suen aurrean. Askotan irakasleak eta haurrekin nahiz haien familiekin ha-
rremana duten bestelako profesionalak ohartzen dira haurrari ez zaiola be-
har bezala kasu egiten, baina “toleratu” egiten dute, garrantzirik ez duela
iritzita, axolagabekeria hori larria izatera iritsi arte, eta orduan hartzen du-
te zerbait egiteko erabakia. Beste herrialde batzuetan egin diren ikerke-
tatik ateratzen diren datuak adierazgarriak dira: bestelako tratu txarren al-
dean, irakasleek gutxiagotan jakinarazten dituzte axolagabekeria kasuak.

AXOLAGABERIAREN BARRENEAN JOKABIDE HAUEK BILTZEN DIRA:

Ez zaio behar duen elikadura ematen. Gosetuta egoten da.

Eguraldi jakin baterako egokiak ez diren jantziak. Haurra edo
gaztea ez da ongi babesten hotza egiten duenean.

Beti egoten da zikin, gorputz higienea eskasa da.

Arazo fisiko, gaixotasun edo beharren arreta medikorik ez dago
edo dezente atzeratzen da. Ohiko zainketa medikorik eza.

Haurra edo gaztea luzaro egoten da helduren batek gainbegiratu
eta zaindu gabe. Etxeko istripuak behin eta berriz gertatzen dira,
amaren, aitaren edo legezko tutorearen axolagabekeriagatik.

Etxean, haurraren edo gaztearen osasun eta segurtasunerako
arriskutsuak.

Eskolara ez da joaten, ez dago horretarako justifikaziorik eta
behin eta berriro gertatzen da.

Ez dago haurraren edo gaztearen adin, eskaera eta
beharretarako nahikoa den estimulaziorik.

ELIKADURA:

JANTZIAK: 

HIGIENEA:

ZAINKETA MEDIKOAK:

GAINBEGIRATZEA:

HIGIENE ETA SEGURTASUN
BALDINTZAK:

HEZKUNTZA ARLOA:

ESTIMULAZIO
KOGNITIBOA:

Axolagabekeriak ez baitu
ageriko arrastorik uzten,
erraza da oharkabean
pasatzea eta nolabaiteko
“gizarte tolerantzia” izatea
halako kasuen aurrean. 
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Axolagabekeria arin edo tartekoa “ez da ona, baina tolera daiteke”
pentsatzen duena oker dago. Axolagabekeria babesgabetasun mota
ohikoena da, eta tratu txar fisikoarenak bezain ondorio larriak ditu.
Horregatik, garrantzitsua da hartaz ohartu eta lehenbailehen esku
hartzea. Izan ere, egoera zenbat eta larriagoa izan orduan eta aukera txi-
kiagoa haurrari eta familiari laguntzeko eta orduan eta ondorio gogorra-
goak.

Axolagabekeria eta pobrezia elkarrekin gertatu ohi dira, eta inoiz susmo-
rik bada familia batean seme-alabei axolagabeki kasu egiten dietela, ara-
zo sozioekonomikoak kontuan hartu beharreko aldagaiak dira. Nolanahi
dela ere, pobre bizitzeak ez du esan nahi haurra axolagabekeria jasa-
ten ari denik. Baliabide ekonomiko urriak dauzkaten familia gehienek
nahikotasunez betetzen dituzte seme-alaben beharrak. Axolagaberia
eta pobrezia ez dira gauza bera; haurraren oinarrizko beharrak betetzea-
ri dagokionez, helduak kasurik ez egitea besterik ez da.

Irakasleek uste badute haurra axolagabekeria jasaten ari dela, galdera
hauen erantzunak bilatu behar dituzte:
• Haurraren behar materialak ez dira normalean betetzen?

• Haurra, tarteka edo jeneralean, janaria lapurtu edo pilatzen aritzen da?

• Haurra zaintzeko modua dela eta: kulturalki onargarria da? bizimodu des-
berdina besterik ez da? edo axolagabekeria kasua da?

• Haurra gurasoen jokabideaz aritzen denean, pentsa liteke drogak edo
bestelako gaiak gehiegikeriaz hartzen dituztela?

• Haurrak eskola maiz huts egiten du?

• Haurrari kostatzen zaio gelan erne egotea?

• Eguraldia kontuan hartuz, haurra modu egokian janzten da?

• Nabari ohi zaio ez dituela higiene aldetik beharrezko zainketak betetzen?

Axolagabekeria arin edo
tartekoa “ez da ona, baina
tolera daiteke” pentsatzen
duena oker dago.
Axolagabekeria
babesgabetasun mota
ohikoena da, eta tratu txar
fisikoarenak bezain ondorio
larriak ditu. Horregatik,
garrantzitsua da hartaz 
ohartu eta lehenbailehen 
esku hartzea. 
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Axolagabekeria jeneralean familiako haur guztietan ageri izaten da, eta
frankotan belaunaldi batetik bestera iragaten da. Zaila izaten da guraso
batzuek beren seme-alaben beharrak modu egokian betetzea, nola egin
ikasteko aukerarik izan ez badute. Esperientzia falta horrek batzuetan bes-
te arazo batzuk ekartzen ditu. Esate baterako, zenbait familiatan guraso-
en eta seme-alaben artean “trukatu” egiten dira familia barreneko “eginki-
zunak”. Seme-alabek beren gain hartzen dituzte gurasoen erantzukizunak,
eta hori oso gogorra izaten da haientzat. Egoera hori saihesteko etxetik
ihes egiten dute.

Oskar guraso alkoholikoekin bizi zen eta denbora gehiena lau senide gazteagoak zaintzen erabiltzen
zuen. 15 urte bete zituelarik, denbora gehiago ematen zuen eskolatik kanpo bere ikasgelan baino.
Gurasoei behin eta berriz deitu zitzaien, baina alferrik. Oskar lagunen etxean lo egiten hasi zen.
Frankotan, eskolara joaten ez zela ikusita, etxera deitu eta hartaz galdetu ondoren, amak hainbat egunez
ez zuela ikusi erantzuten zuen. Amak kezka eta haserre handiagoa adierazten zuen 10 urteko semearen
protestengatik (senide gazteenak zaindu behar zituen) Oskar falta zelako baino. Azkenean, mutila
desagertu egin zen. Gainerako ikasleen artean zurrumurruak zabaldu ziren, halako edo honelako
tokietan barna zebilela eta.

ADIBIDEA

Lopeztarren familiako bost seme-alabei higiene askirik ez eta gogorik gabeko jarrera nabari zitzaien.
Eskolako adinean zeuden lau seme-alabak argiak baziren ere, ikasteko arazoak zituzten. Ez zirudien
arazo genetikoa zenik, etxeko estimulazio falta baizik. Irakasle askok kargu hartu zioten Gorkari beste
haurren janaria edo kafetegikoa lapurtzen zuelako. Zenbait aldiz etxera bidali zituzten haurrak, zorriak
zituztelako. Eskolako erizainak kasu egin behar izaten zien, osasun aldeko haien beharrak bestela ez
zirelako kontuan hartzen. Ebak kontatzen zuen anaia zaharrenek etxean bakarrik uzten zutela frankotan
senide gazteenak zaintzen.
Ama 36 urteko emakumea zen. Aita etxetik alde egina zen berriki. Ez zirudien amak haurrak maite ez
zituenik, baina haiek zaintzeko indarra falta zuen. Amaren familiarekin berarekin Gizarte Zerbitzuak
ibiliak ziren, axolagabekeria larria zela eta.

ADIBIDEA
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TRATU TXARRA ETA ABANDONU EMOZIONALA
Honela definitzen da tratu txar emozionala: “Familiako edozein kide
helduk irain, iseka, arbuio, gaitzespen edo abandonatzeko mehatxu
modura hitzez egindako eraso iraunkorra, eta elkarren arteko loturak
ezartzeko haurrak egindako saioak etengabe blokeatzea (haurra
saihestetik, itxita edo giltzapean uzteraino)”. Horren barrenean joka-
bide hauek sartzen dira:

Arbuioa. Gurasoek haurra edo gaztea arbuiatu edo gaitzesteko hitzez edo
bestela egindako ekintzak.

Izutzea. Haurra edo gaztea mehatxatzea da, oso zigor gogorra edo ze-
haztugabea baina beldurgarria jarriko zaiola esanez, edo abandonatu
nahiz hiltzeko mehatxu egitea, betiere haren baitan beldur sakona sorra-
razteko xedez. Edo haurra edo gaztea edo hark maite dituen pertsona
nahiz gauzak egoera arriskutsuetan jartzea.

Honela definitzen da tratu txar
emozionala: “Familiako
edozein kide helduk irain,
iseka, arbuio, gaitzespen edo
abandonatzeko mehatxu
modura hitzez egindako eraso
iraunkorra, eta elkarren
arteko loturak ezartzeko
haurrak egindako saioak
etengabe blokeatzea (haurra
saihestetik, itxita edo
giltzapean uzteraino)”.

• Mespretxatzea, gutxiestea eta eraso nahiz gaitzespenezko bestelako
trataera batzuk, fisikoak ez direnak.

• Haurra edo gaztea lotsarazi edo barregarri uztea, emozio arruntak
–maitasuna, mina edo tristura– adierazteagatik.

• Beti haur edo gazte bera hautatzea kritikatzeko eta zigortzeko, etxeko lan
gehienak egiteko, edo sari gutxiago emateko.

• Jendaurrean umiliatzea.

ESATE
BATERAKO:

• Egoera zalantzazko edo kaotikoetan jartzea.
• Egoera arriskutsuetan jartzea.
• Haurraren bizkar itxaropen zurrun edo errealistak ez direnak jartzea, eta

horiek lortu ezean galera, mina edo arriskua jasanen duelako mehatxu
egitea.

• Haurra mehatxatzea edo haren aurka bortizkeria erabiltzea.
• Haurrak maite dituen pertsonak edo objektuak mehatxatzea edo haien

aurka bortizkeria erabiltzea. 

ESATE
BATERAKO:
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Bakartzea. Haurrari edo gazteari beste haur, gazte edo heldu batzuekin el-
karreragina gauzatzeko eta komunikatzeko aukerak, premiazkoak zaizkio-
nak, etengabe ukatzea da, etxean bertan edo etxetik kanpo. 

Etxeko bortizkeria, muturrekoa edo kronikoa. Bortizkeria fisiko eta/edo
hitzezko gogorrak etengabe gertatzen dira, amaren, aitaren edo legezko
erantzuleen artean, haurraren edo gaztearen aurrean.

Gehiegizko babesa. Haur edo gazteari galarazten zaio dagokion adine-
rako egokiak diren autonomia eta partaidetza mailara iristea.

Honela definitzen da abandonu emozionala: “Irudi egonkor helduak
ez erantzutea haurrak edo gazteak hurbiltzeko eta elkarreragina gau-
zatzeko azaldutako seinale, emozio adierazpen eta jokaerei, eta irudi
heldu horrexen aldetik elkarreragina eta harremanak izateko ekime-
nik eza”.

• Haurra edo gaztea giltzapetzea edo bere ingurunean mugitzeko aska-
tasunari zentzuzkoak ez diren eragozpenak jartzea.

• Zentzuzkoak ez diren eragozpenak edo mugak jartzea, beste haur edo
heldu batzuekin harremanak izateko.

ESATE
BATERAKO:

HORREN BARRENEAN JOKABIDE HAUEK SARTZEN DIRA:

Gurasoek kontuan ez hartzea haurrak edo gazteak elkarreragina
egon dadin egiten dituen saioak eta dituen beharrak (haur edo
gazteari maitasun, kezka eta estimu adierazpenik ez egitea), eta
haurrarekiko harremanetan inolako emoziorik ez azaltzea. 
Esate baterako:
- Haur edo gaztearekiko axola eta inplikaziorik batere ez izatea,

bai ezintasunagatik, bai motibazio faltagatik.
- Guztiz beharrezkoa denean baizik ez izatea elkarreraginik.
- Haur edo gaztearenganako maitasun, kezka eta estimu

adierazpenik batere ez izatea.

Gurasoek haur edo gaztearen emozio edo jokaera arazoren bat
tratatzen hasteari uko egitea, adituak diren profesionalek
gomendatutako tratamendua erabiltzea badagoenean.

Gurasoek ez dute laguntza psikologikorik eskaintzen edo bilatzen
haur edo gaztearen emozio edo jokaera alterazioa konpontzeko,
profesionalen laguntza beharrezkoa dela argi dagoen muturreko
egoera batean (esate baterako, depresio larria, bere buruaz beste
egiten saiatzea).

KONTUAN EZ HARTZEA:

ARRETA PSIKOLOGIKOA
UKATZEA: 

ARRETA PSIKOLOGIKOAN
ATZERAPENA IZATEA: 

Honela definitzen da abandonu
emozionala: "Irudi egonkor
helduak ez erantzutea haurrak
edo gazteak hurbiltzeko eta
elkarreragina gauzatzeko
azaldutako seinale, emozio
adierazpen eta jokaerei, eta
irudi heldu horrexen aldetik
elkarreragina eta harremanak
izateko ekimenik eza”. 
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Garrantzitsua da kontuan hartzea ezen gurasoen jokabide batzuk tratu
txar edo abandonu emozionalekotzat jotzeko behin eta berriz eta jarraian
agertu behar dutela. Alegia, guraso eta seme-alaben arteko harremane-
an nagusi izan behar dute. Baldin eta, konparazio baterako, haurra baz-
tertzeko jokaera noizean behin baizik gertatzen ez bada, guraso eta se-
me-alaben arteko harremanean ohikoa izan gabe, eta gurasoek seme-ala-
bak onartu eta maite dituztelako agerpenak badaude, baztertzeko jokae-
ra hori desegokitzat jo dezakegu, baina ezin da “tratu txar emozional” gi-
sa hartu.

Tratu txarra eta abandonu emozionala, haurrek jasaten dituzten tratu
txarren artean, identifikatu eta diagnostikatzeko zailenetakoak dira.
Izan ere, haurrek halakoetan agertzen dituzten sintomak beste jokabidezko
patologia psikologiko batzuekin batera agertzen direnen antzekoak dira.
Jeneralean tratu txarreko beste sintoma larri batzuekin batera agertzen di-
ra eta, behin susmoa baieztatuz gero ere, profesionalen edo legezko sis-
temaren esku-hartzea zalantza gehiagorekin izaten da.

Hona hemen ondorio eta, aldi berean, adierazle diren ezaugarri batzuk,
haurra tratu txarra edo abandonu emozionala jasaten ari dela pentsaraz
dezaketenak: 

Babesgabetasunezko beste forma batzuk diagnostikatzen diren kasu
gehienetan, tratu txarra eta abandonu emozionala ere izaten dira, baina
izkutuan beste tipologia horien agerpenen larritasun edo tamainagatik.
Tratu txar fisikoarekin batera denean, tratu txarra eta axolagabekeria emo-
zionala nekezago pronostikatzen den aurreikuspen faktorea da, haurra-
ren garapenari begira, eta lesio fisikoek baino eragin handiagoa izaten du.

Tratu txarra eta abandonu
emozionala, haurrek 
jasaten dituzten tratu 
txarren artean, identifikatu 
eta diagnostikatzeko
zailenetakoak dira. 

HAURRA TRATU TXARRA ETA ABANDONU EMOZIONALA JASATEN ARI 
DELA PENTSARAZ DEZAKETEN ONDORIO ETA ADIERAZLEAK

• Atxikimendu saihesgarriko loturak haurraren eta zaintzailearen artean.
• Gizarte arloari dagozkion egokitzapen eta funtzionamendu mailetan eskas:

adiskidetasunezko loturak finkatzeko arazoak, arazoak adin berekoekin, arazoak jendartean.
• Jokabide arazoak: erasokortasuna, jokaera disruptiboak, jokaera antisozialak, aurkakeria,

norberaren adinerako desegokiak diren erantzukizunak, nabarmentzeko jokaerak.
• Nahasteak arlo kognitiboan eta arazoen konponbidean.
• Eskolako porrota eta eskolako zereginak betetzeko arazoak.
• Tristura eta depresioa: autoestimu txikia, desoreka emozionala, beldurrak, 

suizidatzeko joerak.
• Sintoma fisikoak (maizago haur txikietan): atzerapen ez organikoaren sindromea

aurrerapenezko hazkuntzan, apetitua galtzea, enuresia.
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Dena dela, tratu txarra eta abandonu emozionala tratu txarreko beste
forma batzuetatik aparte ere gerta daitezke.
Tratu txarreko beste forma batzuen kasuan ez bezala (sexu abusua, esa-
te baterako), tratu txarra eta abandonu emozionala begien bistan gerta-
tzen dira, baina, haurraren funtzionamenduaren arlo guztiei eragiten ba-
diete ere, hain modu zehaztugabe eta lasuoan izaten da, ezen ez baita
erraza izaten identifikatu eta diagnostikatzea. Bestalde, zaila izaten da
ikusle bakar batek zehaztasun eta erabakotasunez atzematea. Oso maiz,
diagnostiko honetara iristeko, hainbat eremutan (eskola, osasun etxea, fa-
milia, etab.) diharduten ikusle desberdinek zaintzailea-haurra loturaren
ezaugarriez egindako txosten eta oharrak behar izaten dira. 

Tratu txarra edo abandonu emozionala jasaten duen haurrak oso esa-
neko ager daitezke edo, bestela, erasokor eta erreklamatzaile. Nahiz
eta haien jokabidea nahaste emozionalak dituzten haurrenaren antzekoa
izan, beraien gurasoen jokabideak balio dezake xehetasunez bereizteko.
Nahaste emozionala duen haurraren gurasoek, jeneralean, arazoa bade-
la onartzen dute, haurraren ongizatearengatik kezkatzen dira eta lagun-
tza eskatzen dute.Tratu txarra edo abandonu emozionala jasaten duen
haurraren gurasoek, ordea, haurrari berari egotz diezaiokete arazoa-
ren arrazoia, edo arazoa ez dute kontuan hartzen, ez diote garrantzi-
rik ematen, errefusatzen dituzte laguntzeko eskaintzak edo ez dute
kezkarik agertzen haurraren ongizatea dela eta.

Andonik 11 urte zituenean denbora anitz pasatzen zuen zabukatzen. Ematen zuen ez zela bere jokabideaz
ohartzen. Behatz potoloa txupatu ere egiten zuen. Aita hil zitzaion 6 urte zituenean, eta ama berriz ere
ezkondu zen mutikoak 7 urte zituenean. Handik gutxira, Andoni hitz-totelka hasi zen urduritzen zenean.
Aitaordea militarra zen, eta Andoniri buruz mutiko “ahula” zela uste zuen “egurra eman” behar zitzaiona,
“behar bezala sasoian jartzeko”. “Egurra emate” hura ez zen zerbait fisikoa, baina tratu txar emozionala
eragiten zion, berez desorekatua zegoen haurraren autokontzeptua are gehiago kaltetzen zuena. Gerora,
Andonik gau eta egun jasaten zituen beldur zentzugabeak deskribatu zituen. Obsesioa zuen,
“estralurtarrek mundua suntsitzera” etorri behar zutela.

ADIBIDEA 

Tratu txarra edo abandonu
emozionala jasaten duen
haurrak oso esaneko ager
daitezke edo, bestela,
erasokor eta erreklamatzaile.
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SEXU ABUSUA
Honela definitzen da sexu abusua: “Pertsona helduak edo nerabeak
haurrarekin duen sexu jokaera desegokia. 18 urtetik beherako pertso-
na batek ere egin dezake sexu abusua, baldin eta biktima baino dezente
zaharragoa bada edo haurraren gaineko boterea edo kontrola badu. Se-
xu abusuak –zeinaren xedea beste pertsonaren beharrak asetzea baita-
honako egoera hauek hartzen ditu, baina ez hauek bakarrik: haurrari par-
te harraraztea edozein motatako sexu jardueretan, haurrak esplotatzea
prostituzioaren edo legez kanpoko bestelako sexu jardunen bitartez, eta
haurrak esplotatzea material eta erakusketa pornografikoen ekoizpenean”.

Haurrekin egiten den sexu abusua eta bortxaketa ez dira gauza bera,
erasotzaileak oso gutxitan erabiltzen baitu indar fisikoa. Alderantziz,
konfiantza, aginte edo botere harremanaz baliatuz abusatzen du. In-
tzestua ere ez da sexu abusuaren sinonimoa. Izan ere, abusua batzue-
tan familia barreneko pertsonek egiten dute (familia barreneko abusua)
eta beste batzuetan familiaz kanpoko norbaitek (familiaz kanpoko abu-
sua). Jendeak uste duenaz bestera, abusatzaileak ez dira arrotzak iza-
ten haurrarentzat, pertsona ezagunak baizik, harekin nolabaiteko harre-
mana dutenak.

Sexu abusuaren barrenean, sarketa genitalaz gain, sexu jarduera za-
bala biltzen da, ukipen fisikoarekin edo halakorik gabe: exibizionismoa,
voyeurismoa, genitalen estimulazioa, sexu orala (fellatio, cunnilingus), per-
tsona heldua edo haurra masturbatzea, edo genitaletan behatza edo ob-
jekturen bat sartzea.

Biktima gehienak neskatxak badira ere (%65-70), mutikoak ere izan dai-
tezke biktima, baina hauen artean isilpean gorde eta deus ez esateko jo-
era handiagoa izaten da. 

Behin eta berriz gertatzen den sexu abusuak trauma psikiko larriene-
takoa eragiten du eta jasaten duenaren nortasunean oso ondorio sun-
tsigarriak izaten ditu. Ondorio horiek tratamendu egokien bidez konpon
daitezke.

Sexu abusua identifika daiteke adierazle fisiko eta jokabidezko adierazle
espezifikoen (sexu abusua izateko aukerarekin lotura handia dutenak) eta
inespezifikoen bitarez (sexu abusuan ez ezik bestelako arazoetan ere ikus
daitezkeenak) (Ikusi 3. eta 4. taulak). Horretaz gain, sexu abusua izan de-
la pentsarazten duten hainbat adierazle badira, haurraren garapen epe-
aren arabera (Ikus 5. taula).

Jeneralean, haurren sexu
abusuan ez da bortizkeria eta
bortxaketa fisikorik izaten.
Abusatzailea konfiantza, 
aginte edo botere 
harremanaz baliatzen da.

Sexu abusuaren barrenean,
sarketa genitalaz gain, sexu
jarduera zabala biltzen da,
ukipen fisikoarekin edo
halakorik gabe.

Behin eta berriz gertatzen den
sexu abusuak trauma psikiko
larrienetakoa eragiten du eta
jasaten duenaren nortasunean
oso ondorio suntsigarriak
izaten ditu. 
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FISIKOAK

PSIKOLOGIKOAK

• Lesioak genitalen edo uzkiaren aldean.
• Baginatik edo uzkitik odol jarioa izatea.
• Infekzio genitalak, edo sexu bidez kutsatzen direnak (sifilia, blenorragia,

jaiotzean ez zegoen HIESa, kondiloma puntazorrotzak, garatxo genital ere
esaten zaienak, baginako fluxu infekziosoa haurraren flora arruntean
ohikoak ez diren germenak aurkitzen direla: klamidia, trikomonak).

• Haurdunaldiak.
• Aurreko adierazleetako edozein, gorputzaren beste alde batzuetan ageri

diren hematoma edo larrutuekin, tratu txar fisikoa ere izan dela seinale.

• Biktimaren kontakizuna.

3. TAULA
Sexu
abusuaren
adierazle 
guztiz
espezifikoak.

4. TAULA
Sexu
abusuaren
adierazle
inespezifikoak.

FISIKOAK

PSIKOLOGIKOAK

• Enuresia, bigarren mailako enkopresia.
• Mina sabel aldean, behin eta berriz eta arrazoi organikorik gabe.
• Buruko mina, behin eta berriz eta arrazoi organikorik gabe.

• Trauma osteko estresaren sindromea.
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Kontuan hartu behar da abusuaren berrespena oso gutxitan baizik ez de-
la oinarritzen seinale fisiko zuzenetan edo jokabidezko adierazle bakar ba-
tean; eta adierazle fisikoak erregistratzeko profesionalen parte-hartzea be-
harrezkoa den bezala, adierazle psikologikoak haurrekin harremanetan
dagoen edozeinek aurki ditzakeela.

5. TAULA
Sexu abusua
izan dela
pentsarazten
duten
adierazleak,
garapen epeen
arabera.

HAURTZARO
GOIZTIARRA 

HAURTZAROA ETA
AURRE-NERABEZAROA

NERABEZAROA

• Jokabide hipersexualizatuak eta autoerotikoak.
• Loaren desorekak (amesgaiztoak, gaueko izua).
• Jokabide atzerakorrak.
• Uzkurtasun soziala.
• Beldur ulergaitza pertsona edo egoera jakinen aurrean.
• Fenomeno disoziatiboak.

• Bat-bateko aldaketak eskolako emaitzetan.
• Arazoak aginte irudiekin.
• Gezurrak.
• Etxetik ihes egitea.
• Delinkuentzia.
• Beste haur batzuk sexuz behartzea.
• Gehiegizko menpekotasuna helduen aurrean.
• Fobiak.
• Kexa somatikoak (buruko eta sabel aldeko minak).
• Gainegokitzapena, pseudoheldutasuna.

• Sexu promiskuitatea, prostituzioa.
• Beste haur batzuk sexuz behartzea.
• Drogak kontsumitzea.
• Delinkuentzia.
• Nork bere buruari erasotzea.
• Nork bere burua hiltzen saiatzea.
• Sexu inibizio gehiegizkoa.
• Desoreka disoziatiboak.
• Elikatzeko ohituretako desorekak (anorexia, bulimia).

Alfredo hasi zen esaten buruko mina zuela eta ez zuela jateko gogorik. Gurasoek aipatu zuten
amesgaiztoak izaten zituela, ohatzean pixa eskapatzen zitzaiola eta bat-batean obsesionatzen hasi zela
garbi egotearekin. Lagunengandik urrundua eta bere baitan bildua ematen zuen. Eskolan emaitza
txarragoak ateratzen hasi zen.
Gurasoak, lanpetuak egonagatik, interesatu eta jokabide aldaketaren arrazoiak bilatzen hasi ziren.
Semearen lagun batek kontatu zien astialdi taldeko monitore batek abusuren bat egin ziola. Hari hartatik
tiraka Alfredo bera ere abusuen biktima izan zela ikusi zen. Alfredok, halere, ukatu egiten zuen
gertatutakoa, monitoreak berak onartu zuen arte bi haurren abusuan zerikusia izan zuela. Horretaz gain,
haurrak isilarazteko erabili zituen mehatxuak ere azaldu zituen. Alfredo ez zen ausartzen abusua
salatzera hartu zituen mehatxuengatik.

ADIBIDEA
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Irakasleek beti erne egon behar dute, sexu abusuaren adierazlerik ager-
tzen ote diren; esate baterako, haurrek marraztea ahorik edo eskurik ga-
beko giza irudiak edo genitalak nahiz sexu jarduna. Sexu abusua jasan
duten haurrek isilpean gordetzen dute gertatutakoa, ez bakarrik era-
sotzailearen mehatxuengatik, kulpa haiei egotziko dietela eta ez die-
tela sinetsiko uste izateagatik baizik.
Helduek pentsatu behar dute posible dela sexu abusua gertatua izatea,
ikusten badute haurrek sexu jokaera bortitzak dituztela eta lagunekin nahiz
txikiagoak direnekin gehiegikerietan hasten badira. Dena dela, baliteke
haiek ohartu izatea jendearen arreta berenganatzen dutela beren jokaera
sexualizatuagatik, eta horregatik sedukzioaz baliatu nahi izatea helduen-
gana hurbiltzeko, uste izanik horixe dela helduek eskatzen dieten jarrera. 

Nerabeen arteko sexu abusua atzematea zailagoa izan daiteke, normal-
tzat jo daitekeelako sexualitateari buruz gehiago jakitea. Hala ere, nera-
beek promiskuitate handia eta beren burua suntsitzeko jokabidea (gora-
beherak elikaduran edo beren burua zauritzea) agertzen badute, behar-
bada menperatu ezin dituzten gatazkak azaleratzen ari dira. Kasu ba-
tzuetan, barne gatazka horiek hain dira larriak, ezen sexu abusuaren bik-
tima bere burua hiltzen saiatzera edo hori egin behar duela pentsatzera
irits baitaiteke. Nolanahi dela, garrantzitsua da kontuan hartzea sexu abu-
suaren biktima gehienak ez direla joera suizidak izatera iristen, baina bai,
ordea, anorexia eta gisako beste desoreka larri batzuk.

SEXU ABUSUA INTERNET BIDEZ
Sexu abusuak berriki beste bide bat aurkitu du, gero eta maizago gerta-
tzen ari dena, Interneten bitartez. Haurrak (nahita edo nahi gabe) porno-
grafiarekin eta sexu abusatzaileen eskaerekin topatzen dira. Ikerketek dio-
tenaren arabera, haurren erdiek ez diote inori ematen horrelakoen berri.
Adierazle hauek haurra halako egoeraren batean dagoela jakiten lagun
diezagukete:

• Ez du nahi besteek ikustea ordenagailuaren pantailan dagoena.

• Baditu diskoak beste batzuei ikusten uzten ez dizkienak.

Bat-batean Rebeka pisua galtzen hasi zen, izugarri mehetu zen arte. Irakasleak ohartu ziren ez zuela
hamaiketakoa jaten, eta horren arrazoia galdetu ziotenean, gustukorik ez ziotela jartzen erantzun zien.
Egun batean, biologiako laborategian, konortea galdu zuen eta irakasleak eskola-orientatzaileari deitu
zion. Rebekak esan zuen ez zegoela inolako arazorik. Orientatzaileak aipatu zionean amarekin hitz egin
behar zuela, oso urduri jarri zen. Hilabete batzuk geroago, Rebeka ospitalera eraman zuten elikadura
arloko desorekagatik. Neskaren lagun batek, Rebeka hil zitekeelako ikaraturik, orientatzailearengana
joan eta osaba batek abusua eragiten ziola jakinarazi zion. 

ADIBIDEA

Sexu abusua jasan duten
haurrek isilpean gordetzen
dute gertatutakoa, ez 
bakarrik erasotzailearen
mehatxuengatik, kulpa 
haiei egotziko dietela eta 
ez dietela sinetsiko uste
izateagatik baizik. 
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• Baditu .gif eta .jpg fitxategiak (fitxategi pornografikoak edo horrekin ba-
tere zerikusirik ez dutenak izaten ahal dira).

• Interneti lotua ematen du eskolako lanak egiteko denboraren parte han-
dia.

• Internet gordeka erabiltzen hasi da.

FAMILIAZ KANPOKO SEXU ABUSUA
Familiaz kanpoko hainbat pertsonak eragin diezaiokete abusua haurrari:

Pertsona heldu ezaguna. Abusatzaile hau etxetik kanpo hurbiltzen da
haurrarengana, jeneralean konfiantza harremanaz baliatuz. Entrenatzai-
leak, bizilagunak, gazte taldeetako liderrak, erlijio taldeetako liderrak eta
beste batzuk maizegi baliatzen dira haur batekin edo hainbatekin duten
harremanaz, haietaz sexualki abusatzeko.

Adin beretsuko pertsona. Halakoek eragindako sexu abusua jenerale-
an ez zaie Gizarte Zerbitzuei jakinarazten, ezta poliziako edo epaitegiko
agintariei salatzen ere, neurri batean biktimek nolabaiteko erantzukizuna
badutela uste dutelako, hasieran beharbada onartu zutelako erasotzaile-
ekin ibiltzen hastea.

Arrotza. Familiakoa nahiz familiaz kanpokoa izan, biktima gehienek abu-
satzailea ezagutzen dute. Hala ere, abusatzaileak batzuetan pertsona
arrotzak izaten dira. Halako egoerak, oso traumatikoak izateagatik, fran-
kotan gehien aipatzen direnak izaten baitira, jendeak uste izaten du be-
netan gertatzen dena baino maizago gertatzen direla.

Egoera hauetan guztietan botere diferentzia izaten da abusatzailearen eta
biktimaren artean (adina, indar fisikoa edo gizarteko kokapena). Gero es-
kolan biktimaren jokabidea ez da bereizten familia barreneko sexu abu-
suaren ondoriozkotik, eta irakasleentzat ia ezinezkoa izaten da erasotzai-
le mota identifikatzea. Batzuetan ikasleak ez du seinale fisiko edo jokabi-
dezkorik agertuko, baina irakasle bat hauta dezake, eta hari konfiantzaz-
ko aitorpenak egin, beldurra edo lotsa dela medio ez delako gurasoei edo
poliziari kontatzera ausartzen.
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HAURREN BABESGABETASUNAREN 
BESTE ADIERAZLE BATZUK 
Badira seinale orokorraren balioa duten adierazleak, haurrak tratu txarra
edo abandonua jasan duela pentsarazten digutenak, babesgabetasun mo-
ta jakin baten aurrean gaudela argitu gabe. Dena dela, kontuan hartu be-
har da balitekeela adierazle horiek beste arazo batzuengatik agertu izatea.
Esate baterako, substantzia batzuk gehiegi hartzeagatik, gurasoen dibor-
tzioak eragindako erantzun gisa edo etxeko indarkeria ikusi izanaren on-
dorioz.

ADIERAZLE AKADEMIKOAK
Garrantzitsua da eskolako emaitzetan gertatzen diren aldaketa handiez
edo bat-batekoez ohartzea. Ikasle on izatetik eskolarekiko interesa galdu
edo ikasteari uztera pasatzen diren haurrak beharbada babesgabetasun
arazoren bat jasaten ari dira. Ikasleren bat hasten bada arropa ez duela
aldatu nahi soinketako klaserako, baliteke horrekin ezkutuan eduki nahi
izatea jaso dituen kolpeen arrastoak. 

Hainbat ikerlanek agerian utzi dute lotura badagoela haurren babesga-
betasunaren eta ikaskuntza arazo batzuen artean: irakurtzen ikasteko ara-
zoak, errendimendu apala oro har, diziplina arazoak eskolan, absentismo
handia edo jokaera disruptiboak (adibidez, erasoak, hiperaktibitatea...).
Halaber, ikerketek diotenaren arabera, ezgaitasun fisiko edo garapeneko
atzerapenen bat jasaten duten haurrek arrisku handiagoa dute tratu txa-
rra jasan edo axolagabekeriaren biktima izateko.

Dena dela, arazo akademikoak arrazoi askorengatik izan daitezeke, eta
ez dute nahitaez tratu txarra edo axolagabekeria daudela frogatzen. No-
lanahi ere, aukera hori ere kontuan hartu behar da haurraren arazoa az-
tertzeko orduan.

ADIERAZLE EMOZIONAL ETA PSIKOLOGIKOAK
Irakasleek jeneralean kasu berezia egiten diete “desberdinak” diren hau-
rrei. Tratu txarra jasan edo axolagabekeriaren biktima diren haurrei ere ka-
su berezia egin beharko liekete, haiek ere “desberdin” ager daitezkeela-
ko. Irakasleek erne egon behar dute haurren bat muturbeltz edo pasibo
edo bere baitan itxia ikusiz gero. Haur baten ongizate emozional edo psi-
kologikoan bat-bateko aldaketak tratu txarra edo axolagabekeria dagoe-
la adieraz dezake.
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FAMILIAKO ADIERAZLEAK
Irakasleek familien dinamikak ikusi eta gurasoak beren seme-alabekin no-
la sentitzen diren ere jakin dezakete, guraso horiekin izan ohi dituzten ha-
rremanen bitartez. Haurren babesgabetasuna badagoela pentsa daiteke,
gurasoek jarrera hauek agertzen badituzte:
• Haurrari mespretxu egin edo zernahiren kulpa egozten diote.
• Gainerako anai-arreben aldean oso desberdina ikusten dute (okerrago).
• Haurra deskribatzeko “gaiztoa”, “deabrua” edo “zitala” hitzak erabiltzen

dituzte.
• Haurrari ez diote deus on edo erakargarririk ikusten.
• Ez dute haurrarenganako kezkarik agertzen.
• Ez dira hitzorduetara agertzen edo ez dute eztabaidatu nahi haurrak es-

kolan dituen arazoei buruz.
• Modu irrazional edo aldrebesean portatzen dira.

Batzuetan, irakasleak jakiten du gurasoak krisian edo egoera bereziki es-
tresagarrian daudela, edo arazo emozional nahiz ekonomikoak jasaten ari
direla. Informazio hori Gizarte Zerbitzuentzat baliagarria izan daiteke, hau-
rrari buruzko jakinarazpena egiten denean.
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Eskolako langileek haurren babesgabetasun kasuak identifikatu eta jaki-
naraztea prebentzio lana egitea da, eta gerora iraun edo larritzea saihes-
teko balio du. Baina, horretaz gain, eskolaren lana oso garrantzitsua da
eta lagungarria gerta daiteke halako egoerarik ez agertzeko. Izan ere, es-
kolen lekua ezin hobea da arazo honi aurrea hartzeko, bertako langileek
prestakuntza berezia dutelako, haurrekin denbora asko ematen dutelako
eta gurasoekin harreman berezia eduki dezaketelako. 

Hemen jarraian azaltzen dira eskolan haurren babesgabetasunaren pre-
bentziorako erabil daitezkeen zenbait estrategia.

HAUR ETA NERABEENTZAKO PROGRAMAK
Eskolek haurren babesgabetasunaren prebentzioan lagundu dezakete,
haur eta nerabeei zuzendutako programa espezifikoen nahiz curriculu-
mean txertatutako programen bidez. Programa horietan eduki hauek jorra
daitezke:

Sozializaziorako trebetasunak.
Programa hauen helburua haurrek beren kideekin harremanak taxutzen
ikastea da. Gaur egun dakigunaren arabera, haurrek oinarrizko lau trebe-
tasun ikasi behar dituzte, gainerako haurrekin modu egokian harremane-
tan sartzeko:

• Beren beharrak azaltzen eta laguntza eskatzen ikastea.

• Sentimenduak modu egokian azaltzen ikastea.

• Nork bere egintzen erantzukizuna bereganatzen ikastea.

• Erabakiak hartzen eta arazoak konpontzen ikastea.

Haurrak sozializazio trebetasunetan dituen hutsuneak modu desberdine-
an ager daitezke. Haur batzuk ukakor eta beren baitara bilduak agertzen
dira; beste batzuk, aldiz, erasokor. Batzuetan jokaera erasokor horiek di-
tuztenek beste haur batzuk mehatxatzen dituzte (senideak, ikaskideak, bi-
zilagunak). Eraso eskolarra edo “bullying” izenez ezaguna, beste ba-
tzuenganako eraso eta jazarpena, behin eta berriz eta sistematikoki egi-
ten dena. Erasoa bakarka edo taldeka egin daiteke, eta hainbat modutan
gauzatu: eraso fisiko edo bortitza, hitzezko erasoa, mehatxua eta beldu-

Eskolaren
esku-hartzea
haurren
babesgabetasunaren
prebentzioan 

Eskolen lekua ezin hobea da
babesgabetasun egoeren
agerpenari aurrea hartzeko.



HAURREN BABESGABETASUNA ETA ESKOLAREN ESKU-HARTZEA / 55
  2. KAPITULUA

rra sartzea, edo estortsioa. Eraso eskolarrean edo bullying delakoan beti
botere desorekaren bat izaten da eta horixe da, hain zuzen, bere berezko
ezaugarria. Abusatzailea ia beti biktima baino indartsuago, handiago eta
erasokorragoa izaten da. 

Eraso eskolarrak edo bullyingak familian arazoren bat badela pentsaraz
diezaguke. Haurra babesik gabe egotea, etxean indarkeria jasatea edo
familian gatazka larriak bizitzea, faktore garrantzitsuak izan daitezke hau-
rrak uste izateko zilegi dela beste haur batzuk menperatzea indarkeria eta
beldurraren bitartez. 

Arazoei aurre egin eta konpontzeko trebetasunak.
Haurrek ikasi behar dute nola aurre egin arazoei. Hori lortuz gero, beren
bizitzen gainean kontrol handiagoa izanen dute, beren burua sendoago
aurkituko dute eta beste pertsona batzuen erasoak jasateko aukera txi-
kiagoa izanen da. Pertsona heldu osasuntsuak izateko, haurrek beren bu-
ruaren gaineko irudi positiboa garatu behar dute, eta sentitu behar dute
nork bere balio eta ahalmenak badituela.

Autobabesa.
Autobabeseko programak garrantzitsuak dira, haurrek beren burua ba-
besten ikas dezaten beste pertsonen erasoen aurrean, eta bereziki sexu
abusuak saihesteko.

FAMILIENTZAKO PROGRAMAK
Seme-alabak modu egokian zaindu eta kasu egiteko arazoak dituzten gu-
raso askok beren arazoak konpontzen ahalko dituzte, horretarako la-
guntza eta denborarik aski izanez gero. Eskolek familia horiek identifika-
tu eta behar duten laguntza ematen lan egin dezakete, gurasoek jenera-
lean ongi hartzen dituztelako irakasleen aholku eta esanak. 

Ikastetxe batzuetan “Guraso eskolak” sortu dituzte, gurasoek, beren eza-
gupen eta trebetasunak handitzearekin batera, elkar ezagutu eta elkarri
laguntzeko aukera izan dezaten, askotan bakarrik gertatzen baitira ara-
zoen aurrean. 

Tratu txarren emaile eta axolakabe diren edo halako egoerara iristeko
arrisku handian dauden guraso askok ez dute haurren garapenari buruz
ezagupenik aski izaten edo, bestela, ezagupen okerrak dituzte. Ondo-
rioz, aurreikuspen desegokiak izaten dituzte beren seme-alabei dago-
kienez, eta haiek ez betetzeak frustrazioa eragiten du haien baitan. “Gu-
raso eskolak” eta irakasleekiko harremanak lagungarriak gerta daitezke
guraso horiek beren seme-alaben jokabidea ulertu eta modu egokian
erantzun dezaten.



Eskolak gurasoei laguntzen ahal die guraso lana egiteko gaitasun han-
diagoa dutela senti dezaten eta eginkizun hori beren gain hartzeak era-
giten duen estres maila arintzeko. Eta gurasoak estres eta tentsio txikia-
goarekin badaude, are jarrera hobea izaten dute seme-alabekin harre-
man positiboa izateko eta ez dute hain erraz jotzen beren frustrazioak
haien gainean hustera. Lan egin behar izaten duten edo beren erantzu-
kizunetan “atseden” beharrean dauden gurasoentzat, eskoletan haur-
tzaindegi zerbitzua edo haurrentzako eskolaz kanpoko jarduerak izatea
oso mesedegarria izan daiteke.

BAKARKAKO EKINTZAK
Eskolako langileek haurren eta gurasoen gainean izan dezaketen eragina
oso handia da. Alde batetik, irakasleek gurasoei laguntzen ahal diete hau-
rren jokaera jakin batzuk modu egokian aztertu eta kudeatzen, eta seme-
alaben alderdi positiboez oharrarazten ahal dituzte, azken finean, haien
irudia bestela ikusi eta dauzkaten seme-alabez harro senti daitezen.

Tratu txarren emaile diren edo halako egoerara iristeko arrisku handian
dauden gurasoentzat beharrezkoa da irakasleak haiekin errespetuz eta
modu atseginez aritzea. Horrek ez du esan nahi seme-alabekin egiten du-
ten guztia onartu behar zaienik. Gurasoen ikuspuntua begirunez hartu be-
har da, haien sentipen eta pentsamenduak entzun, epaitu gabe, eta la-
guntza eman behar zaie guraso gisa gai senti daitezen. Gurasoek senti-
tu behar dute eskolarekiko harremana errespetuan eta konfiantzan oi-
narritzen dela eta eskolarekin elkarlanean aritzea lagungarria izan dai-
tekeela beren seme-alabak hobeki egon daitezen. Gurasoek irakasle-
ez fida daitezkeela uste badute, arazorik izanez gero, haiengana joko
dute laguntza eta aholku eske.
Irakasleak beraiek eredu izan daitezke gurasoentzat. Haien etsenpluaren
bitartez, seme-alabekiko harremanak modu positiboagoan bideratzen eta
haien jokabidea kontrolatzen lagundu diezaiekete. 

Azkenik, irakasleek gurasoak orienta ditzakete beste laguntza-zerbitzu ba-
tzuetara jo dezaten, eskolan bertan ekin ezin zaien arazoak agertuz gero. 

Eskolako langileek haurren gainean ere eragin positibo garrantzitsua izan
dezakete. Honelako aitorpena egiten du haurtzaroan tratu txarra jasan
zuen heldu batek: “Ez dut uste laugarren mailako irakasle hura ohartzen
zenik nolako eragina izan zuen niretzat. Gure aita ez bezalakoa zen, era-
bat desberdina, eta izugarri irakatsi zidan gizonon izateko moduari buruz.
Nitaz arduratzen zen. Aita, berriz, beti mozkor egoten zen eta ez zidan ino-
lako kasurik egiten. Irakasleak nire alde egin eta goraipatzen ninduen be-
zala, aitaren aldetik kritika besterik ez nuen hartzen. Hark nire adimena-
ren eta lorpenen balioa aipatzen zidan bitartean, aitak jipoiak ematen ziz-
kidan. Irakasleari esker nire buruaz asko ikasi nuen. Pertsona garrantzi-
tsua nintzela ikusarazi zidan. Uste dut irakasle egin naizela hura bezala-
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Irakasle batekiko harremanak
funtsezko eragina izan dezake
haur baten bizitzan. 



HAURREN BABESGABETASUNA ETA ESKOLAREN ESKU-HARTZEA / 57
  2. KAPITULUA

koa izan nahi nuelako”. Haurtzaroan babesgabetasunaren biktima izan
ziren heldu askok beren irakasleren bat aipatzen dute, maitatuak eta
baloratuak sentiaraziz beren bizitza aldarazi zuten pertsona garran-
tzitsuak izan zirelako.
Irakasleek babesgabetasuna jasaten duten haurren gainean funtsezko
eragina izan dezakete, haren ondorio negatiboez “babesten” eta “aurre-
ra ateratzen” lagundu baitiezaiekete. Haien esku egon daiteke haur ho-
rien bizitza aldatzea. Erronka latza, baina saiatzea merezi du.

EKINBIDEAK
Babesgabetasun arazoak dituzten edo halako egoerara iristeko arrisku
handian dauden familiekin topo egiten dutenean, komeni da eskolako lan-
gileek honela jokatzea:

• Gurasoekin harremanak maizago izatea haurren egoeraz eta aurrera-
penez hitz egiteko. 

• Familiaren eta haurren alderdi positiboak azpimarratzea, arazoez hitz
egitea saihestu gabe.

• Gurasoekiko elkarrizketak etorkizunera begira egitea, iragana gaindituz. 

• Gurasoei laguntzea arazoei aurrea hartzen.

• Gurasoei laguntzea beren seme-alabak hobeki ezagutzen, eskolan egi-
ten dituzten gauzak eta lortzen dituzten emaitzak aipatuz. 

• Gurasoek erabil ditzaketen dokumentu eta materialak edukitzea.





  

3. kapitulua
Gizarte Zerbitzuen
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Administrazio Publikoaren beste sektore eta zerbitzuekin batera, Gizarte
Zerbitzuei legez agintzen zaie haurren babesgabetasun egoerak aurrei-
kusteko, seme-alabak behar bezala zaintzen eta babesten gurasoei la-
guntzeko eta, beharrezkoa bada, haurrak babesteko eta gurasoak or-
dezkatzeko aipatu hori lortu bitartean. Haurren bat babesik gabe badago,
Zerbitzu horiek babestu behar dute, kasu larrienetan gurasoak aurka ego-
nik ere.

Gehienetan, Gizarte Zerbitzuek esku hartzen dute familiaren hurbileko ba-
tek –etxekoa, familia ezagutzen duen profesionala, eta abar- jakinarazten
dienean haurra babesik gabe ote dagoen susmoa duela edo, bere irudi-
penez, gurasoak umea kaltetzeko moduko krisian daudela edo zailtasu-
nak dituztela. Gizarte zerbitzuek jakinarazpen horiek jaso eta ikertu behar
dituzte, haurrari gertatzen zaiona, familiaren arazoak eta nola laguntzen
ahal zaien zehazteko. 

Haur baten osotasuna eta ongizatea arriskuan daudela baieztatzen de-
nean, gizarteak eta Gizarte Zerbitzuek esku hartu behar dute, ondoko
hauetarako:

1. Haurraren eskubideak zaintzeko.

2. Ingurune egonkor eta segurua bermatzeko, oinarrizko premia hauek2

asetzeko modukoa:
- Zaintze fisikoak (elikadura, etxea, jantzia, garbitasuna, loa, ariketa fi-

sikoa, osasun laguntza) eta babesa, arriskuen aurrean.
- Fisikoki haztea eta gaitasun fisikoak eta adimenekoak lantzea.
- Harreman afektiboetan maitasuna, onespena eta segurtasuna eta bes-

teekin harremana izateko aukera.
- Esperientzia berriak eta ingurunearekiko harremana izatea, baita bes-

teekin dituen arazoak konpontzea ere, haren adinari dagozkion ardu-
rak gero eta gehiago hartuta.

- Diziplina eta kontrol sendoak eta adinari egokituak; orobat jokabide-
ildoak eta orientazioa.

- Erabakietan eta autonomia pertsonalean parte-hartze gero eta han-
diagoa.

- Adimena garatzea, zentzumenak estimulatzea, esplorazio fisiko eta
sozialerako aukera, errealitate fisikoa eta soziala gero eta gehiago
ulertzea eta balio moralak garatzea.

3. Ume guztiek ingurune seguruan bizitzeko duten eskubidea bermatzea,
tratu txarrik edo axolagabekeriarik jasanen ez duten ingurunean, alegia.

Eginkizunak, filosofia
eta jarduteko
printzipioak

Oharra
22 .. López, F. (1995). Necesidades

de la infancia y Protección
Infantil, 1. Madril: 
Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Gizarte Zerbitzuen
eginkizunak:
• Haurraren eskubideak

zaintzea.
• Familia eta ingurune

egonkorra izateko duten
eskubidea bermatzea.

• Oinarrizko premiak aseko
direla bermatzea.

• Segurtasuna bermatzea.
• Zailtasunak dituzten

gurasoei laguntzea.
• Gurasoak aldi batez

ordezkatzea, behar denean.
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4. Ume guztiek familia eta beren “etxea” den elkarbizitzako gune egonkor
bat izateko duten eskubidea bermatzea. Bertan garatu ahalko dituzte
egonkortasun, jarraipen eta kidetasun sentipenak, oinarrizkoak baitira
haurraren garapenerako.

5. Gurasoei laguntza ematea arazoak konpontzeko eta haien guraso rola
era egokian betetzeko.

6. Beharrezkoa bada, gurasoak aldi batez ordezkatzea haien guraso egin-
kizunetan.

7. Umeei ematea familia ingurune alternatiboa eta segurua, haien familian
ezin badira egon.

Gizarte Zerbitzuak ez dira entitate bat bakarra. Zenbait erakunde dira, ba-
tera jarduten dutenak familiei laguntzeko eta haurren babesa eta ongiza-
tea ziurtatzeko.

Gizarte Zerbitzu Espezializatuak, babesgabetasuneko kasurik larrienak
tratatzen dituztenak, Autonomietako Gobernuetan daude, gure kasuan,
Nafarroako Gobernuan. Gainera, Nafarroako Gobernuak erakunde priba-
tuak eta publikoak kontratatu eta haiekin dihardu familiei eta haurrei zer-
bitzu batzuk ematearren, hala nola, familietan esku hartzeko programak,
tratamendu psikologikoa ume eta gurasoentzat, egoitza harrerako zen-
troak, eguneko zentroak, gurasoentzako eskolak eta abar.

Udaletako Gizarte Zerbitzuak Udaletan daude. Haiei dagozkie preben-
tzioa eta kasu arinen eta ez hain larrien jarraipena.

Gizarte Zerbitzuak funtsezko printzipio batzuek gidatzen dituzte, haurrak
babesteko sistema orokorraren lege printzipioak oinarri hartuta. Horiek bil-
duta daude nazioarteko legerian, konstituzioan, estatuko legerian (aipa-
garriak, bereziki, azaroaren 11ko 21/1987 Legea eta urtarrilaren 15eko
1/1996 Lege Organikoa) eta Nafarroako Foru Komunitatearen legerian.

Aipatu printzipioak ondoko hauek dira:
• Haurren eskubideen babesa eta haien oinarrizko beharrak asetzea Gi-

zarte Zerbitzuen lehen helburu gisa.
• Haurren eskubide, interes eta beharrak lehenestea, beste edozeinen

aurretik.
• Haurren babesa, gizarte guztiaren, profesionalen eta erakunde publi-

koen ardura gisa.
• Oinarrizko prebentzioaren garrantzia, programa zehatzak eta jarraipe-

na dutenak erabiliz, gizarte arazoen eta haurren babesgabetasunaren
arrazoiak ezabatzera bideratuak. 

Gizarte Zerbitzuen
antolamendua:
• Udaletako Gizarte Zerbitzuak

(Udalak): prebentzioa,
hautematea, jakinarazpenak
jaso eta baloratzea, arreta
kasu arinei eta tartekoei.

• Gizarte Zerbitzu
Espezializatuak (Nafarroako
Gobernua): arreta kasu
larriei eta premiazkoei. 
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• Prebentzio programak garatzeko beharra, familiak indartzeko eta la-
guntzeko eta haurren babesgabetasun egoerak gutxitzeko.

• Familiari laguntza ematea, pertsonen garapenerako euskarri bikaina
den neurrian. 

• Gehienbat familiaren batasuna mantentzeko prestatutako jarduerak au-
rrera eramatea.

• Aintzat hartzea guraso gehienek guraso egoki izan nahi dutela eta, be-
har bezalako laguntza izanez gero, gaitasun eta indar aski dutela haien
seme-alabak ongi zaintzeko.

• Seme-alabak zaintzeko arazoak dituzten gurasoenganako errespetua.
• Hautemate eta esku-hartze goiztiarrerako jarduerak lehenestea.
• Gizarte Zerbitzuen baliabide eta jarduerak haurren eta haien familien

beharretara egokitzea.
• Legez esku hartu beharra, gurasoek seme-alabak zaindu edo haien ba-

besa eta segurtasuna bermatu ezin edo nahi ez dutenean.
• Familiak elkartzeko jarduerak lehenestea, haurra babesteko familiatik

bereiztea beharrezko izan denean.
• Diziplina eta alor anitzetako lanaren beharra, baita sareak egitekoa ere.
• Pertsonen kultur sinesmenak eta ohiturak aintzat hartzea eta errespe-

tua erakustea. 
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Kasua beste zerbitzu batek 
hartu behar duen aztertzen da. 

Bideratu egiten da.

Espedientea ixten da.

Udaleko Gizarte Zerbitzuek familiari
laguntza/tratamendua eskaintzen diote. Zerbitzu horiek

eman egiten dira gurasoek onartzen badituzte.

Familia elkartzea.
Haurraren

emantzipazioa adinez
nagusia izateagatik.

Familia elkartzea ezinezkoa da. Haurra behin betiko
bereizten da:
• Guraso-agintea kentzen zaie gurasoei. Haurra

adoptatzen dute edo epaileak tutorea izendatzen du.
• Gurasoei ez zaie kentzen guraso-agintea. Ordezko

beste familia bat bilatzen da haurrarentzat.

Esku-hartzearen helburuak bete dira. 
Ez dago arriskurik haurrarentzat eta 

espedientea ixten da.

HAUR BAT BABESIK GABE OTE DAGOEN SUSMOA DAGO

Profesional edo partikular batek susmoa Udaleko Gizarte Zerbitzuei jakinarazten die. 
Zerbitzu horietako profesionalek jasotako informazioa aztertzen dute babesgabetasuna 

den edo beste arazoren baten aurrean ote gauden zehazteko.

Jakinarazpena onartu eta Gizarte Zerbitzuek 
ikertzeari ekiten diote.

Babesgabetasuna badela berresten da. Ez da berresten babesgabetasuna dagoenik.

Ez dago arriskurik
haurrarentzat edo berriz
jasateko probabilitatea

txikia da.

Haurrak kalte 
larriak ditu edo berriz

jasateko arrisku 
handia dago.

Kasua Gizarte 
Zerbitzu espezializatuei

igortzen zaie.

Familia zaintzeko
programan sartzen 

da familia.

G IZARTE ZERBITZUEN JARDUNBIDEAREN 
GAINEKO IKUSPEGI  OROKORRA 

Haurra bereizi egin behar da, aldi batez. Familia aldi baterako bereizketako eta elkartzeko programa batean sartzen da.
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Haur bat babesik gabe egon dela susmoa badago, horren berri ema-
nen zaie haren herriko Gizarte Zerbitzuetako profesionalei. Zerbitzu
horietako profesionalek kasua aztertuko dute ea susmoak funtsik baduen
edo familiak beste arazo batzuk dituen, Gizarte Zerbitzuek tratatu behar
ez dituztenak, beste zerbitzu batzuek baizik. Kasua hori bada, familia edo
informatzailea behar den zerbitzura igorriko da.

Kasua Gizarte Zerbitzuei dagokiela uste bada, Zerbitzu horietako profe-
sionalek ikerketa jarraituko dute. Bukatu ondoren, gehienetan bi ondorio
hauetakoren bat aterako da: (a) susmoa berresten da eta babesgabeta-
suna badago, edo (b) babesgabetasunik badela froga aski ez dago edo
ez dela ikusten da. Babesgabetasunik ez dela ikusten denean espedien-
tea ixten da edo, egoki bada, kasuaren jarraipena egiten da edo familiari
laguntza eskaintzen zaio eta, gurasoek onartuz gero, laguntza hori ema-
ten da. Babesgabetasuna badela garbi badago, ardura Udaleko Gizarte
Zerbitzuek edo Gizarte Zerbitzu Espezializatuek hartuko dute, larrita-
sunaren arabera.
Babes neurri gisa haurra familiatik bereiztea beharrezkoa ez bada,
haurra gurasoekin gelditu ahalko da eta denek jasoko dute laguntza
eta tratamendua. Arriskua txikiagoa izanik babesgabetasunik ez bada-
go, Gizarte Zerbitzuen esku-hartzea bukatu eta espedientea itxiko da. 

Babes neurri bezala haurra familiatik bereiztea beharrezkotzat jotzen
bada, Gizarte Zerbitzu Espezializatuek zentro edo familia bat bilatuko
dute harentzat (ahal dela, ahaideak), zain dezaten bereizketak dirauen
bitartean. Bai zentroa, bai familia, Gizarte Zerbitzu Espezializatuen gain-
begiradapean egonen dira. Gurasoek eta haurrek laguntza eta trata-
mendua jasoko dute. Gurasoek arazoak gainditzen badituzte, haurra fa-
miliara itzul daiteke (familia elkarketa). Familiaren arazoak ezin badira kon-
pondu eta haurra gurasoekin ezin bada itzuli Gizarte Zerbitzu Espeziali-
zatuek ordezko familia bilatuko diote (harrera-familia –ahal dela ahaideak-
edo adopzio familia). Haurrak ordezko familia izatea ezinezkoa edo ego-
kia ez denean, harrera-etxe batean biziko da, beti Gizarte Zerbitzu Espe-
zializatuen ardurapean. 18 urterekin Gizarte Zerbitzu Espezializatuen ar-
durapean dauden haurrak adinez nagusi bihurtzen dira legez eta Gizarte
Zerbitzuen tutoretza edo zaintzatik askatzen dira. Behar izanez gero Zer-
bitzu horren laguntza jasotzen jarraituko dute, autonomia, gizarteratzea
eta lana lortu arte.

Haur bat babesik gabe egon
dela susmoa badago, horren
berri emanen zaie haren
herriko Gizarte Zerbitzuetako
profesionalei.

Gurasoek eta haurrek laguntza
eta tratamendua jasoko dute.
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Haur bat babesik gabe dagoela pentsatzen duen edozein pertsona
edo profesionalek beren susmoen berri emanen die Gizarte Zerbitzuei.
Espainiako legeriak (Adingabeen Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren
15eko 1/1996 Lege Organikoaren 13. artikulua. Legeak zati batean alda-
tzen ditu Kode Zibila eta Prozedura Zibileko Legea -96.01.17ko EAO) on-
doko hau ezartzen du:

1. “Adingabe bat arriskuan edo babesik gabe dagoela antzematen
duten pertsona eta agintari guztiek, batez ere lanbidea edo be-
tekizunak alor horretan dituztenek, aipatu egoera jakinaraziko die-
te agintariei edo haien agente hurbilenei, adingabeari berehala
behar duen laguntza emateaz gain.

2. Eskolatzea nahitaezkoa den garaian adingabe bat, justifikaziorik
gabe, eskolatu gabe dagoela edo askotan ikastetxera ez dela jo-
aten dakiten pertsonek edo agintariek, agintari publiko esku-
mendunei jakinaraziko diete. Horrek adingabea eskolatzeko be-
har diren neurriak hartuko ditu.

3. Haien lanbidearengatik edo betekizunengatik kasuaz jabetzen
diren pertsona edo agintariek zuhurtasunez jokatuko dute, adin-
gabearen bizimoduan beharrezkoa ez den interferentziarik sartu
gabe”.

Jakinarazpena egitea ez da “salaketa jartzea”. Gurasoen jokabidearen
ondorioz arriskuan egoten ahal den edo kaltetua den haur baten egoera
Gizarte Zerbitzuei jakinaraztea esan nahi du. Jakinarazpena ez da beteki-
zun morala eta legezkoa soilik, umea babesteko ekintza arduratsua baizik.

Funtsezkoa da kontuan hartzea haur bat babesik gabe dagoela jakina-
razteko ez dela nahitaezkoa gertatzen ari denaren ziurtasun osoa. As-
ki da arrazoizko susmoak izatea. Agiri honetan lehen aipatutako adie-
razleetan oinarrituko dira susmoak. Baina jakinarazleei ez dagokie sus-
moak egiaztatzea. Gizarte Zerbitzuek badituzte profesionalak eta tal-
deak horretarako, eta laster, profesionaltasunez, errespetuz eta gura-
soak eta haurrak zainduz eginen dute.

Nola jakinarazi
balizko
babesgabetasun
egoera bat 

Haur bat babesik gabe
dagoela pentsatzen duen
edozein pertsona edo
profesionalek beren susmoen
berri emanen die Gizarte
Zerbitzuei. 
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Jakinarazpena hitzezkoa edo idatzizkoa izan daiteke. Egokiena idatziz-
ko txostena erabiltzea da. Gizarte Zerbitzuek une horretan behar duten
informazioa ondoko hau da:

Lehen esan den bezala, babesgabetasun egoerei buruzko jakinarazpe-
nak Gizarte Zerbitzuetako profesionalek (Gizarte langileek eta psikologo-
ek) jasotzen dituzte eta horiek erabaki behar dute ikerketa prozedura ha-
si edo ez. Prozesua gauzatzen da babesgabetasuna gertatzen ari dela
iradokitzen duen informazio aski dagoenean. Jakinarazpena ez da iker-
tzen informazio aski ez dagoenean edo jakinarazitako egoera babesga-
betasunekoa ez denean. Horrelakoetan Gizarte Zerbitzuetako profesio-
nalek kasua beste zerbitzu batzuetara igortzeko aholka dezakete.

Labur adierazita, haur bat babesik gabe dagoela jakinarazteko eskola lan-
gileek jarraitu beharreko prozesua hau litzateke: 

1. Haurra, bere gurasoak edo legezko arduradunak, eta familia nukleoaren
beste kide batzuk identifikatzeko datuak.

2. Informatzailea edota bideratzailea identifikatzeko datuak.
3. Jakinarazpenaren arrazoia: guraso edo legezko arduradunek haurraren

aurrean duten jokabidea; haurrarengan kaltearen edo oinazearen
adierazle fisiko edo jokabidekoak ikustea; familiak dituen beste arazo
adierazgarri batzuk.

4. Informatzaileak edo beste pertsona batzuek adingabearen edota
familiaren egoeraren aurrean burututako ekintzak, eta izandako
erantzuna.

5. Gurasoen eta informatzaile edo bideratzailearen arteko harremanaren
ezaugarriak.

6. Gurasoek edo legezko arduradunek jakinarazpenaren berri ba ote
daukaten. Horren berririk ez badaukate, zein izan daitekeen horien
erreakzioa.

7. Haur edota familiari buruzko informazioa eman dezaketen beste
pertsona edota zerbitzu batzuk identifikatzea eta non aurkitzen diren
adieraztea.

Jakinarazpenean
eman beharreko
informazioa



EGOERA JAKINARAZTEKO ARAZOAK
Kasua jakinaraztea edo hari buruz Gizarte Zerbitzuei informatzea ez da
erraza, batez ere zenbaitetan. Ikus ditzagun eskola langileek izan ditza-
keten arazo edo zailtasun batzuk3:
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Oharra
33 .. De Paúl, J. eta Arruabarrena,

M.I. (1996). Manual de
Protección Infantil.
Bartzelona, Masson arg.

1. Irakasleak eta ikastetxeko zuzendaritza taldeak kasua osoki aztertzea:
• Antzemandako babesgabetasun adierazleak ikustea.
• Gurasoekin eta haurrarekin ikastetxeak gauzatutako jarduerak.

2. Udaleko Gizarte Zerbitzuekin mintzatzea, pertsonalki edo telefonoz,
kasuari buruzko informazioa ematearren.
Mintzatzerik ez badago eta kasuak berehalako erantzuna eskatzen badu
informazioa Gizarte Zerbitzu Espezializatuei adieraziko zaie, pertsonalki
edo telefonoz (Nafarroako Gobernuko Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria
Departamentuko Adin Txikikoak Babesteko Atala). 
Bi kasuetan, Gizarte Zerbitzuetako talde teknikoek aurrera egin
beharreko jarduerei buruzko ohar batzuk emanen dizkiote ikastetxeari.
Horiek ondoko hauek izan daitezke:
• Jakinarazpen txosten bat, idatzia, igortzea.
• Kasuari buruzko informazio gehiago eskuratzea.
• Beste zerbitzu bati jakinaraztea.

3. Kasua premiazkoa bada eta Udaleko Gizarte Zerbitzuekin eta Gizarte
Zerbitzu Espezializatuekin ez bada mintzatzerik egon, kasua Poliziaren
Komisaria eta/edo Guardiako Epaitegi hurbilenean jakinaraziko da.
Biharamunean, Udaleko Gizarte Zerbitzuei emanen zaie egindako
jardueren berri. 

Jakinarazteko
prozedura
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ZAILTASUNA ERANTZUNA

• Aurreko jakinarazpenak: informatzaileak 
uste du Gizarte Zerbitzuen erantzuna ez dela
egokia izan. Jakinarazpena alferrikakoa 
izanen delako ustea.

• Familiaren egoera konpontzeko deus egin
daitekeenik ez sinestea.

• Beldurra gurasoek informatzaileari jar
diezaioketen auzi judizialari, susmoa egia ez
bada edo ezin bada egiaztatu, gezurrezko
salaketa bat egiteagatik.

• Gurasoen erasoaren beldurra, jakinarazpena
egin dela eta informatzailea zein den 
ikasten dutenean. 

• Pertsona batek beste familia baten kontuetan
edo arazoetan sartzeko eskubiderik ez duela
uste izatea.

• Babesgabetasuna kultur ohitura/praktikei
egoztea. Haurrak hazi, hezi eta zaintzeaz
norberak dituen ideiak inori inposatzeko
eskubiderik ez dagoela kontsideratzea.

• Ez onartzea/sinestea pertsona ezagun eta
estimatu batek, estatus profesionala/soziala
aitortua duenak, haur bati tratu txarrak eman
dizkiola edo hartaz abusatu duela.

• Beldurra, jakinarazpenak lankideekin edo
auzoekin arazoak sortuko ote dituen edo 
horien kritikena.

Familia bakoitzaren inguruabarrrak desberdinak dira. Ezin da
pentsatu erantzuna berdina izanen denik kasu guztietan. Gizarte
Zerbitzuek isilpekotasuna gorde behar dute eta horregatik,
batzuetan, ezin diote eman jakinarazpen egileari nahi duen
informazio guztia. Kontuan izan behar da familiaren intimitatea
babesteko egiten dela hori.

Egia da jakinarazpena egiteak ez duela bermatzen, berez, 
haurrak eta familiak behar duten laguntza jasoko dutenik. 
Alabaina, kasua jakinarazten ez bada, haurrak babesik gabe
jarraituko du. Haur hauei ezin zaie lagundu Gizarte Zerbitzuek
identifikatzen eta ezagutzen ez badituzte eta, horretarako,
nahitaezkoa da jakinarazpena.

Gizarte Zerbitzuek legez babestu eta lagundu behar dute
informatzailea jakinarazpena baieztatzen ez bada, gurasoek 
salaketa jarriz gero. Noski, jakinarazpena fede onez egina dela
ikusten denean (hau da, arrazoizko susmoak daudenean).

Salbuespenak egon badaitezke ere, tratu txarrak ematen dituzten
gurasoek edo axolagabekeriaz jokatzen dutenek ez diete aurre
egiten helduei, ezta erasotzen ere. Batzuek oihuak edo mehatxuak
bota ditzakete, baina okerragorik ez.

Gizarte Zerbitzuek familian esku hartu behar dute haurra babesik
gabe dagoela uste badute, arriskuan ote den jakiteko eta, behar
izanez gero, babesteko. Haurrak eta familiak laguntza jasotzeko
modu bakarra Zerbitzuei informatzea da.

Ume guztiek badituzte behar batzuk (fisikoak, emozionalak,
kognitiboak eta sozialak). Bada, behar horiei erantzun behar zaie,
zein ere diren familiaren kultur balioak. Familia guztiak haurren
babesgabetasuna definitzen duten legeen menpean daude, 
kultur salbuespenik gabe.

Umeei tratu txarrak ematen dizkieten pertsonak edo haietaz
abusatzen dutenak kultura, ekonomia eta abarretako maila
guztietakoak izan ohi dira eta beti ez da erraza identifikatzea.
Garrantzitsua da informatzaileak bere behapenetan eta haurren
babesgabetasunaren adierazleetan arreta jartzea. Gainera, ohartu
behar du jakinarazpena ez dela inor salatzea. Aitzitik, susmo baten
berri ematea da, haur bat tratu txarrak jasotzen ari ote den edo
axolagabekeriaz tratatzen ote duten susmoaren berri ematea.

Batzuetan, horrelako jarduerei esker, haurrek ez dituzte kalte 
larriak izaten.
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Irakasleek aski dituzte babesgabetasun egoeraren arrazoizko susmoak
kasua jakinarazteko. Ez dira beharrezkoak gertatutakoaren froga edo ziur-
tasun ukaezinak. Frogatzea Gizarte Zerbitzuen zeregina da. Tentagarria
izan daiteke gurasoei deitzea eta esateko dutena entzutea. Batzuetan ha-
la egin daiteke, baina oso kontuan hartu behar da ezen zenbaitetan ara-
zo larriak ekartzen ahal dituela jokabide horrek, izan ere haurrak tratu txa-
rrak jasotzeko duen arriskua handitzen ahal delako, edo traba egiten ahal
zaiolako Gizarte Zerbitzuen hasierako ikerlanari. 

Horregatik, haurren bat babesik gabe dagoela susmatzen bada ikaste-
txean, Gizarte Zerbitzuei jakinaraztea da lehenik eta behin egin beharre-
koa. Zerbitzu horietako profesionalek informazioa baloratuko dute eta
hala haurrarekin nola gurasoekin jokatzeko orientabideak emanen
dizkiete irakasleei. Zerbitzu horientzat garrantzi handikoa izan daiteke
irakasleen laguntza, bai ikerketan, bai informazioa bilatzeko lanetan.

ELKARRIZKETAK HAURRAREKIN
Gizarte Zerbitzuek informazioa biltzeko eskatzen diotenean edo haur ba-
tek babesik gabe dagoela aitortzen dionean, honakoak izan beharko ditu
gogoan irakasleak:

• Gizarte Zerbitzuek dute kasua ikertzeko eta baloratzeko erantzukizuna
(edo agintari judizialek, kasurik larrienetan).

• Irakasleak ez du, inola ere, umea behartuko, ez “zirikatuko”, irakasleak
aditu nahi dituen gauza jakin batzuk esatera.

• Haurra egia osoa esatearen beldur izan daiteke, izan ere:

- tratu txarrak eman dizkion pertsonaren erasoa sufritzearen beldur da,
gertatutakoaz mintzatzen bada,

- gurasoak espetxeratuko dituztela uste du,

Elkarrizketak eta
eskolako
profesionalek
haurrari eta
gurasoei buruzko
informazioa
lortzeko modua

Zerbitzu horietako
profesionalek informazioa
baloratuko dute eta hala
haurrarekin nola gurasoekin
jokatzeko orientabideak
emanen dizkiete irakasleei.
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- beldur da familiatik bereiziko dutela, 

- baditu leialtasun-sentimenduak gurasoekiko, eta haiekin lotuta dago,
bizi duen egoera txarra gorabehera, edo 

- bere familian gertatzen dena normala dela uste du.

Gizarte Zerbitzuek informazio gehiago eskatzen badute edo haurrak berez
ematen badio tratu txarraren berri irakasleari, honakoak hartu beharko
dira kontuan:
• Irakasleak ez du neurriz kanpoko erantzunik izanen eta ez da asaldaturik

agertuko, horrek haurraren ongizatea kaltetzen ahal du-eta.
• Haurra berez mintzatzen bada tratu txarraz, gertatzen dena aitor dezan

lagunduko dio. Irakasleak ez du zertan erabaki haurra egia esaten ari
den ala ez.

• Haurrarekin mintzatzen ari denean, irakasleak ez ditu eginen umearen
erantzunak eragiten ahal dituzten galderak.

• Haurrari esateko duena kontatzen utziko zaio, eman nahi ez duen
informazioari buruz galdetzen saiatu gabe.

• Haurra, inguruabarrak inguruabar, ahalik eta erosoen sentitu dadin lortu
behar da.

• Irakaslea ondoan esertzeko moduko tokian egon beharko da haurra,
haien artean mahairik edo mostradorerik gabe.

• Haurrek tratu txarraren errudun direla uste dute maiz (edo hori esaten
diete) baita familiari arazoak ekartzearen errudun ere. Horrenbestez, oso
inportantea da errudun ez dela sentiaraztea.

• Irakasleak gogoan izan behar du beti ezen, haurren bat babesik gabe
dagoela susmatuz gero, egoeraren berri eman behar duela. Horregatik,
haurrari adierazi beharko dio haren adinari eta ezaugarriei egokitutako
azalpenen bidez.

• Umea beldur izan daiteke ez ote duten familiatik bereiziko, edo aita edo
ama atxilotuko. Haurrak beldur hori erakusten badu, halakorik gertatuko
ote den ez dakiela aitortuko du irakasleak.

• Jendeak jakitearen beldur izaten ahal da haurra. Irakasleak umeari
segurtatu behar dio ez diela informazio hori emanen ez ikaskideei, ez
horren berri zertan jakin ez duen gainerako jendeari. Hala ere,
irakasleak aitortu beharko du ezen, haurrari lagundu ahal izateko,
eskolako beste batzuei eman beharko diela informazioa, baita agintari
judizialei edo Gizarte Zerbitzuei ere. Irakasleak ez du aginduko gorde
ezin izanen duen isilpekotasunik.

Elkarrizketa
haurrarekin:
kontuan hartu
beharrekoak



Garrantzitsua da, orobat, jabetzea haur gehienentzat zaila dela oso
babesgabeziari buruz mintzatzea, horrek ondorio emozionalak ditue-
lako edo horri buruz mintzatzeko trebetasun mugatua dutelako.
Haur batekin mintzatzean, hark ulertzeko moduko hizkera erabili be-
harko da. Tratu txar bati buruz ari denean, irakasleak ulertzen ez duen ter-
minoren bat erabiltzen badu haurrak (gorputz-atal bat adierazteko hitzen
bat, adibidez), irakasleak argitzeko edo gorputz-atala seinalatzeko eska-
tuko dio. Irakasleak ez ditu ez erdeinatuko ez aldatuko haurrak darabiltzan
terminoak; aitzitik, umearen hitzak erabili beharko ditu kontakizuna erraz-
teko eta nahasmendua saihesteko. Izan ere, irakasleek kaltea areagotzen
ahal dute, umeak kontatutakoa baino informazio gehiago lortzen saiatzen
badira, edo haurrak esandakoa formaz edo edukiz aldatzen badute. Se-
xu abusuko zenbait kasu ezetsiak izan dira epaitegietan, hasierako elka-
rrizketatzaileek haurren testigantzan eragin zutela jo zelako.

Horrez gain, irakasleak ez du inola ere agertu behar haurraren gura-
soenganako amorrurik, saminik edo gaitzespenik. Haurrak zauriak era-
kutsi nahi badizkio irakasleari hala egiten utziko zaio. Hala ere, irakaslea
ez da tematuko haurrak zauriak erakuts diezazkion. Haurrari ez zaio inoiz
ere eskatuko edo hura ez da behartuko arropa kentzera.

Kasuaren gainean zerbait egiteko asmoa bada, zer gertatuko den eta
noiz esanen zaio haurrari. Irakasleak sostengua eta laguntza segurtatu-
ko dizkio haurrari prozesu osoan, eta bete egin beharko du konpromiso
hori. Haurrak ez du inongo erantzukizunik hartu behar bere gain; ezin zaio
eskatu gurasoei deus ere ezkutatzeko: ez elkarrizketa hori, ez kasua jaki-
narazteko aukera aztertzen ari direla.

Irakaslea, aitortzaren ondoren, oso erne ibili beharko da haurraren se-
gurtasunari dagokionez. Etxera itzultzeko seguru sentitzen den galdetu
eta galderari nola erantzuten dion begiratu beharko da ongi. Gizarte Zer-
bitzuek babesik gabeko egoera susmagarri guztietan parte hartu behar
duten arren, haurraren berehalako segurtasunaz kezka dagoenean bere-
ziki inportantea da kasua halako zerbitzuei edo agintari judizialei jakina-
raztea.
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Entrenatzailearengana joan zenean arazo bat zuela besterik ez zion esan Jonek. Isilpean hitz egiteko
eskatu zion eta esan behar ziona inori ez kontatzeko. Entrenatzaileak onartu eta Jonek aitortu zion anaia
zaharrenak hartaz abusatzen zuela. Nola jokatu seguru jakin gabe, entrenatzaileak ikastetxeko
zuzendariarekin mintzatu zen. Zuzendariak erabaki zuen kasua gizarte Zerbitzuei jakinarazi behar
zitzailea berehala, eta Joni ohartarazteko esan zion entrenatzaileari. Tamalez, entrenatzailea mutilarekin
mintzatzeko betarik izan gabe egin zen jakinarazpena. Ondorioz, Jon haserretu egin zen eta oso minduta
gelditu zen, inorekin fidatzerik ez zegoela sentituz. Entrenatzaileari deus kontatu izana ukatu zuen.
Frogarik ez zegoenez, ezin izan zen deus ere egin kasu horretan.

ADIBIDEA

Haurrentzat zaila da gertatzen
zaienaz hitz egitea.
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Gizarte Zerbitzuetako profesional batek haurra eskolan elkarrizketatu be-
har badu, toki pribatu bat lagako zaio horretarako. Tokiaren kokapenak
ziurtatu beharko du ikaskideek edo eskolako gainerako haurrek ez dute-
la jakinen Gizarte Zerbitzuetako profesional hori bertan dagoenik. Erres-
petatu beharra dago haurrak bere egoera isilpean gordetzeko duen es-
kubidea.

ELKARRIZKETA GURASOEKIN
Zenbait irakasleren ustez, gurasoekin hitz egin beharra dago ohartaraz-
teko eskolak jakinarazi behar duela umea babesik gabe ote dagoen sus-
matzen dela, horrek gurasoekiko harremanari eusten lagunduko duelako-
an. Hala ere, maiz ez da egokia hala jokatzea. Gizarte Zerbitzuetako pro-
fesionalak prestaturik daude eta haiek dira arduradun nagusiak gurasoe-
kin harremanetan jarri eta gaiaz mintzatzeko. Gurasoekin harremanetan
jarri aurretik, honako hauek hartu behar dira kontuan:
• Handitzen ahal da haurraren kaltea, batez ere haurrak berak salatu ba-

du tratu txarra.

• Aita edo ama, haurra tratu txarraz mintzatu dela jakiterakoan, atzera egin
dezan ahalegindu daitezke.

• Aitak edo amak ihes egin dezake edo haurra ikastetxetik atera.

• Sexu-abusua jakinarazi ondotik bere buruaz beste egiteko arriskua han-
diagoa izanen da, hala biktimarendako nola egilearendako, batez ere
intzestu kasuetan. Garrantzitsua da, guztiz, kasu hauek berehala adituek
hartzea.

Batzuetan gurasoak eskolara joan daitezke, Gizarte Zerbitzuei eginiko ja-
kinarazpenaz mintzatzeko. Eskolak ezarria izan behar luke zeinek hartu
behar dituen gurasoak horrelakoetan (adibidez, zuzendariak, aholkula-
riak). Irakasleak gurasoei aditu eta arduradunarengana igorriko ditu. Gu-
rasoekin mintzatzen denean, irakasleak modu profesionalean, zuzen
eta zintzo erantzun behar du, amorrazio, urduritasun edo errudunta-
sun iradokizunik gabe. Funtsezkoa da oroitaraztea irakasleak ez duela
informaziorik eman behar Gizarte Zerbitzuei edo aginte judizialei egin ja-
kinarazpenaz. Gurasoek ere jakin behar dute eztabaida isilpean gorde be-
har dela. Irakasleak Gizarte Zerbitzuei emanen die mehatxuen edo gura-
soek ekarritako informazioaren berri. 

Zenbaitetan gurasoak eskolara biziki haserre joan daitezke jakin nahian
zergatik dabilen norbait “haiek umeak tratatzeko moduaz” galdezka. Es-
kolak zuzenean gurasoekin harremanik ez izatean, haiekin maltzurkeriaz
jokatu dela pentsa dezakete. Gizarte Zerbitzuek jakinarazpenaren iturria
aipatu ez arren, maiz izaten dute gurasoek haren susmoa. Gurasoak ha-
serre joaten badira eskolara, irakasleak lasaitzen eta jarrera profesionala

Ez ibili presaka haurraren
gurasoekin mintzatzeko.
Zalantzarik badago, 
Gizarte Zerbitzuekin hitz 
egin lehenbizi. 



mantentzen saiatu behar du. Guraso gehienak lasaituko dira haiei en-
tzun eta errespetuz tratatuak direla sentitzen badute. Hala ere, ira-
kasleak bere segurtasuna eta beste batzuena zainduko du gurasoek
mehatxatzen badute edo erasotzeko prest badaude, eta dagokion zer-
bitzura deituko du.
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Gizarte Zerbitzuetako profesionalek ikerketa epe jakin batean (ezberdina,
kasuaren ustezko larritasunaren arabera) egin behar dute, hasi eta buka.
Helburua da jakitea babesgabetasuna gertatu den, haren larritasuna, be-
rriro gertatzeko arriskua eta haurrak duen arriskua. Beharrezkoa bada gu-
rasoekin eta haurrarekin harremana duten beste batzuekin mintzatuko di-
ra (irakasle, pediatra edo ezagutzen duten beste pertsona batzuekin). Hau-
rrarekin ere hitz egin dezakete, bakarrik edo zaintzaileen aurrean, adinari,
inguruabarrei edo arrisku mailari begiratuta. Arrisku larri eta berehalakoa
duten haurrak Nafarroako Gobernuaren babespeko harrera-etxe batera
eraman daitezke edo ahaide baten etxera, ikerketak dirauen bitartean. 

Ikerketa bukatzean, Gizarte Zerbitzuetako profesionalek ondorio haueta-
koren bat aterako dute: babesgabetasuna baieztatzen da edo ez. Hiru-
garren ondorio bat ere bada: “ezin da zehatz jakin”. Horrelakoetan ez da-
go froga aski babesgabetasuna gertatu dela baieztatzeko edo ukatzeko.
Azken kasu horretan, jarraipena egiten da denbora batean.

Gizarte Zerbitzuek uste badute haurra arriskuan dagoela eta babestu be-
har dela, gurasoengandik aldi baterako urrundu eta babesa ziurtatuko dio-
ten ahaideengana, harrera-familia batera edo zentro batera eraman de-
zakete. Erabaki hori gurasoen onespenarekin edo gabe har daiteke. Era-
bakia Gizarte Zerbitzu Espezializatuek bakarrik har dezakete. Gainera
Adingabeen Fiskaltzari jakinaraziko diote eta horrek bete dela gainbe-
giratuko du. Zerbitzu horiek zehaztuko dituzte bisitaldiak eta guraso-ume-
en arteko ikustaldiak, bereizketak dirauen bitartean.

Zer gertatzen 
da ikerketaren
ondoren?

Haurra bere familian izaten
saiatu behar da.
Baina arriskua badu, Gizarte
Zerbitzuek babestu behar
dute. Horretarako, beste
ingurune bat bilatuko diote
(harrera-etxea edo beste
familia bat) bere ongizatea 
eta babesa bermatzeko.
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Haur bat babesik gabe egon dela baieztatzen bada, Gizarte Zerbitzuek on-
doko hauei jarraikiz ariko dira: kasuaren larritasunari, berriro gertatzeko
arriskuari, gurasoen jarrerari, familia laguntzeko eta tratatzeko dauden ba-
liabideei eta gurasoen jokabidea delitu izan den ala ez4. 

Oro har:

• Haurra kalte nabarmena izateko arriskuan ez dagoela ikusten bada.
Gizarte Zerbitzuek kasua ixtea erabaki dezakete, babesgabetasuna ger-
takari isolatua edo behin gertatu bazen, berriro gertatzeko arriskurik ez
badago edo arriskua oso txikia bada, edo familiak behar dituen zerbi-
tzuak Gizarte Zerbitzuaren menekoak ez badira, beste erakunde ba-
tzuenak baizik (konparazio batera, adimen osasuneko zerbitzuenak).

• Haurrak kalte nabarmena izateko arrisku txikitik tartekora duela ikus-
ten bada. Gizarte Zerbitzuetako profesionalek familiarentzat onuragarria
izan daitekeela ikusten badute, laguntzako edo tratamenduko hainbat
zerbitzu komunitario eskaintzen ahal dizkiote (konparazio batera, adi-
men osasuneko zerbitzuak) edo Udaleko Gizarte Zerbitzuek dituzten Fa-
milietan esku hartzeko programa batean parte hartzea.
Familiak nahita hartuko du parte aipatu zerbitzuetan. Gizarte Zerbitzue-
tako profesionalek mota horretako eskaintzak egiten ahal dizkiete fami-
liei, nahiz eta babesgabetasunik ez egon, baldin familiak behar eta era-
bili nahi baditu. 

• Haurrak kalte nabarmena izateko tarteko arriskua edo arrisku han-
dia duela ikusten bada. Familia ados badago, arriskua txikitzeko, etxe-
an bertan ematen ahal zaizkio laguntza eta tratamendua (Gizarte Zer-
bitzu Espezializatuen menpeko Familian esku hartzeko programen bi-
dez). Direlako zerbitzuak nahi ez badira eta/edo haurrak kalte larria izan
duela edo izan dezakeela ikusten bada, Gizarte Zerbitzu Espezializa-
tuek (Fiskaltzak gero berretsita) erabaki dezakete umea familiatik ate-
ratzea eta ahaide batzuengana, beste pertsona batzuengana (harrera-
familia) edo harrera-etxe batera eramatea, egoera konpondu arte.

Haurra familiatik bereiztea Gizarte Zerbitzuek har dezaketen azken
neurria da. Egoera eramanezina denean bakarrik hartuko da neurri
hori. Gaur egungo legeria eta Gizarte Zerbitzuen jarduerako printzipioek
argi eta garbi ezartzen dute: haurra hazteko lekurik egokiena familia da,
gehienbat berea. Gizarte Zerbitzuak saiatuko dira, aurrena eta lehentasun

Zer gertatzen da
babesgabetasun
egoera bat
baieztatzen denean?

Oharra
44 .. Kode Penalak ez ditu haurren

babesgabetasun guztiak deli-
tu edo hutsegitetzat hartzen.
Oro har, kasurik larrienak
bakarrik sailkatzen ditu modu
horretan. Kasu horietan,
Gizarte Zerbitzu
Espezializatuek esku hartzeaz
gain, prozedura penala 
hasiko da. 
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gisa, haurrak familian edukitzen, gurasoei, haien rola betetzeko eta ume-
ak behar bezala zaintzeko, laguntza eta tratamendua emanez. Hori era-
bat ezinezkoa denean eta/edo haurraren osasuna edo osotasuna arrisku
handian direnean soilik bereiziko da familiatik. Horrelakoetan, Gizarte Zer-
bitzuek lanean jarraituko dute ahal den laburren familia elkartzeko. Hori
helburu harturik, badituzte gurasoak eta haurrak laguntzeko eta tratatze-
ko zerbitzu eta talde espezializatuak.

Beren seme-alabei tratu txarra eman edo haiekin axolagabekeriaz joka-
tzen duten gurasoei profesional espezializatuek (hezitzaile, psikologo eta
gizarte langileek) laguntza eta tratamendua eskaintzen dizkiete. Kasurik
larrienetan, Kode Penalak gurasoen jokabidea delitutzat edo hutsegitetzat
hartzen duenean, prozedura penalari ekinen zaio. 

Zer gertatzen zaie
beren seme-alabei
tratu txarra eman
edo haiekin
axolagabekeriaz
jokatzen duten
gurasoei?

Haurra familiatik bereiztea
Gizarte Zerbitzuen har
dezaketen azken neurria 
da. Egoera eramanezina
denean bakarrik hartuko 
da neurri hori.
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Haurra familiatik bereizten denean, Gizarte Zerbitzuak saiatzen dira ahai-
deak bilatzen umea zain dezaten. Ezinezkoa edo egokia ez bada, beste
familia bat edo harrera-etxe bat topatzen ahalegintzen dira. Haur txikie-
nen kasuan hobea da familia batek jasotzea, harrera-etxeak baino.
Egoerak dirauen bitartean, haurrak behar dituen zainketa guztiak izanen
ditu (eskolan jarraituko du, osasun laguntza izanen du...), tratamendu eta
errehabilitazio zerbitzu bereziak barne (tratamendu psikologikoa, adibi-
dez). Gurasoei ere, onartzen badituzte, laguntza eta tratamendua ema-
nen zaizkie, arazoak konpontzeko, haurrak babesik gabe berriz ere ez uz-
teko eta seme-alabak behar bezala hazteko eta zaintzeko. Bereizketak se-
me-alaba batengan baino gehiagorengan eragina duenean, Gizarte Zer-
bitzuak senideak elkarrekin mantentzen saiatuko dira.

Bereizketan, kasu berezietan izan ezik, gurasoek seme-alabekin harre-
mana izan dezakete, baita haiei bisita egin ere, aldez aurretik ezarritako
ordutegian. Orobat senideek eta familiako beste batzuek harremana izan
dezakete bereizitako haurrarekin. 

Gizarte Zerbitzuek, familiatik bereizten den haur bakoitzarentzat Esku-har-
tze Plana prestatuko dute. Gehienetan, planak familia elkartzea du helbu-
ru. Planak huts egiten badu, beste irtenbideak bilatuko dira, hala nola
adopzioa edo behin betiko harrera beste familia batean eta, ezinezkoa ba-
da, zentro espezializatu batean. Haurrak adinez nagusiak direnean ere Gi-
zarte Zerbitzuek laguntzen jarraituko dute haiek beren gisa bizitzen jar-
tzeko.

Zer gertatzen zaie
beren familiatik
bereizten dituzten
haurrei?

Haur txikienen kasuan, 
hobea da familiak jasotzea,
harrera-etxeak baino. 





  

4. kapitulua
Beste tratu 
txar batzuk
Zer egin?
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ZER EGIN TRATU TXARRAK ESKOLAKO 
LANGILEEK EMATEN DITUZTENEAN
Irakasle gehienei nahigabe handia eragiten die lankide bat haurren bati
tratu txarra ematen ari dela jakiteak edo susmatzeak. Baina horrelakoetan
ere umeek babes berezia behar dute. Askotan, lankide bat tratu txarrak
ematen ari dela susmatzen denean, ukatu edo ezikusia egiten da, batez
ere pertsona hori maitatzen bada edo luze aritua bada lanean. Batzuetan
irakaslea beste eskola batera igortzen da. Aldi baterako lana kendu edo
bere jokabidea aurrez aurre jartzen bazaio ere, maiz berriro gertatzen da,
behar bezala tratatzen ez bada.

Haurrak aditzera ematen badu eskolako langile batek tratu txarrak (fisiko-
ak, sexualak edo emozionalak) ematen dizkiola, ohar gaitezen egoera ho-
rretan dagoen haur batentzat oso gogorra dela norbaitekin hitz egitea. Ira-
kasleak serio hartuko ditu umeak esandakoa eta horren funtsa. Ume koz-
korrek pasadizoak asmatzen ahal dituzte, baina, gehienetan, huts nabar-
menak izaten dituzte. Irakasleak eskolaren prozedurak eta politika jarrai-
tuko ditu. Oro har ikastetxeko zuzendaritzari jakinarazi behar izaten zaio.
Horrek ezarriko du jarraitu beharreko prozedura. Zenbaitetan, Zerbitzuak
Ikuskatzeko eta Ikuskapen Teknikorako Zerbitzuari ere adierazi beharko
zaio. 

Gertakariak berehala jakinaraziko zaizkio zuzendariari eta ez da haie-
taz hitz eginen lankideekin. Salatuak baditu salaketa ezagutzeko es-
kubidea eta ospea, baina kasua ikertzen duen pertsona (zuzendaria,
Ikuskapen Zerbitzua, etab.) mintzatuko da harekin. Prozedura erres-
petatzen ez bada, maiz giroa nahasi eta ez da ona ez ikastetxeko ikasle-
entzat, ez irakasleentzat. Desegokia da, orobat, umeei gertatu zaiena
konta dezaten galdetzea salatuaren aurrean.

ZER EGIN ESKOLA JAZARPENAREN AURREAN
Beti izan den arren, eskola jazarpena ez da gizartearen arazo larritzat har-
tu oraintsu arte. Arazo konplexua da, arrazoiak arlo askotan dituena, itxu-
raz: gizartean, familian eta eskolan. 

Eskolako indarkeria eta eskola jazarpena ez dira gauza bera. Jazar-
pena muturrera eramandako indarkeria da. Jazarpena izateko, (a) eraso-
ek etengabeak eta sistematikoak behar dute, (b) biktima beldurtu, baz-
tertu eta bakarrik utzi behar da, eta (c) boterearen banaketan ezberdinta-
sunak egon behar dute: biktimak erasotzaileak gehiago direla uste du. 

Ez da nahasi behar jazarpena eta ikasleen artean maiz gertatzen diren
“gorabeherak", nerabezaroan eta aurretik, gehienbat. Berdinen arteko ga-
tazka eta harreman txarrek, jokabide edo diziplina faltako arazoek giroa
nahasten dute baina ez dira indarkeria arazo, horrelako bihur daitezkeen
arren behar bezala konpontzen ez badira.
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Eskolak erantzukizun ukaezina du jazarpenaren prebentzioan eta trata-
tzeko moduan. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Esko-
la eta Lanbide Irakaskuntzaren Zuzendaritza Nagusiko Elkarbizitzarako
Aholkularitzak badu web orri bat, non ikastetxeetako profesional eta zu-
zendariei jarraibideak ematen baitzaizkie jazarpen egoerak identifikatze-
ko eta biktima, erasotzaile eta familiekin nola jokatu jakiteko. Web orrian,
orobat, ikasleekin prebentzio lana egiteko materiala sartu da, baita fami-
lia, irakasle eta ikasleei laguntza emateko informazioa ere. Argibide guz-
tiak helbide honetan daude: www.pnte.cfnavarra.es/convive/

ZER EGIN BEREIZKETA EDO DIBORTZIO 
GATAZKATSUEN AURREAN
• Haurraren zailtasunak eta ongieza sintomak ulertu.
• Sentimentuei buruz hitz egiten utzi.
• Gurasoei adierazi banaketak edo dibortzioak haurrarengan duen eragin

txarraz.
• Gurasoei lagundu.
• Galdetu zeinek duen haurren zaintza eta babespea eta ea zeini igorri

behar zaion informazioa eskola jarduerez, zeinekin izanen diren tutore-
tzak, etab.

• Aitari/amari galdetu zeinek duen ardura, legez, haurrak jasotzeko ikas-
tetxetik ateratzen direnean.

• Haurra kalte handia jasaten ari dela eta gurasoak ez direla jabetzen edo
jokabidez aldatzeko prest ez daudela uste baduzu, jakinarazi ikastetxe-
ko zuzendaritzari eta Gizarte Zerbituei.

ZER EGIN NERABEEN ARRISKUZKO 
JOKABIDEEN AURREAN
• Nerabeekin mintzatu (bakarka edo taldean, egokiena zer den) jokabi-

deen arriskuez.
• Gurasoekin mintzatu (bakarka edo taldean, egokiena zer den) zure kez-

kez.
• Zorrotz jokatu: ez onartu inola ere arriskuzko jokabiderik.
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ZER EGIN ADINGABEEN SEXU HARREMANEN AURREAN
• Adingabeen arteko sexu harremanak jokabide “ohikoak” izan daitezke,

hau da, adin bateko umeen bilakaeran espero izatekoak. Bada, ez dira
kezkagarriak.

• Baina, sexu harremanak (a) haurretako baten adinean espero ez izate-
koak badira, (b) bortxaz edo indarkeriaz eginak, eta/edo (c) harreman
asimetrikoa duten haurrak sartuta badaude, non batzuek besteek baino
botere handiagoa duten (adinagatik, adimen gaitasunengatik, indar fi-
sikoagatik, etab.), sexu abusuen aurrean egon gaitezke. Horrelakoetan,
deusetan hasi baino lehen, eskatu laguntza profesional adituei: orien-
tatzaileari, aholkulariari, etab. Gizarte Zerbitzuen laguntza ere egokia
izan daiteke.





  

Eranskina
Garapen ebolutiboa:
Haurraren garapen
prozesua
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• Garapena batera gertatzen da arlo batean eta bestean, baina ez beti
abiadura edo indar berdinekin guztietan. Bereizi ohi diren arloak ondo-
ko hauek dira:

- Arlo fisikoa, psikomotrizitatea, psikomotrizitate larria eta psikomotrizi-
tate arina.

- Hizkuntza.

- Arlo kognitiboa.

- Arlo psikosoziala.

• Garapenak baditu hainbat aldi. Horietako bakoitza estu lotua dago adin
kronologikoarekin. Adin txikienetan gertatzen dira aldaketak lasterren
(adina zenbat eta txikiagoa, aldaketak maizago).

• Eboluzio aldi bakoitzak baditu zeregin, esperientzia eta lorpen batzuk,
aipatu arlo batean edo guztietan. Esperientzia eta lorpen horietako as-
ko zuzenean ikus daitezke; beste batzuk, berriz (garapen psikosozia-
lari dagozkionak, gehienbat) zeharka. 

• Aldi batetik bestera iragateko, aurreko aldietako zeregin, esperientzia
eta lorpenak behar bezala eskuratu behar dira. Aurreko aldian kon-
pontzen ez den arazoak, zailtasunak eragiten ditu hurrengoan. 

• Haurraren bilakaerako lorpen gehienak beste pertsonekin (batez ere
zaintzaile nagusiekin, gurasoekin) duen harremanaren kalitatearen ara-
berakoak dira, neurri batean. Haurrak haztean dituen arazo larriek on-
dorio negatiboak eragin ditzakete haurraren aurrerapenean, ez baka-
rrik garapen pertsonalean eta sozialean, baita hizkuntzaren garapene-
an eta eskola errendimenduan ere. 

• Haurraren bilakaera prozesuan arrakasta izateko beste faktore batzuk:
umearen ezaugarri fisikoak eta psikologikoak, bere ingurunearen bal-
dintza soziodemografikoak eta psikosozialak (familiaren maila ekono-
mikoa eta kulturala, adibidez) eta estimulazioa eta segurtasuna ema-
ten dizkioten kontestua izatea.

• Adinei eta bilakaerako adinei buruz hurrengo orrialdeetan ematen den
informazioa gida bat baino ez da. Haur bakoitzaren garapen fisikoak,
emozionalak eta intelektualak bere erritmoa du. Adin bakoitzaren ezau-
garriak ezagutzea eta ulertzea interesgarria izan daiteke gurasoentzat,
baina helburua bada haurra behar bezala garatu eta haztea, nahitaez-
koa da erne egotea eta haur bakoitza aintzat hartzea.
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• Bilakaerako jokaera garrantzitsu asko aise beha daitezke etxean edo
eskolan, eta ez dute behar ebaluatzeko protokolo estandarizaturik. Bai-
na gurasoek uste badute arlo batean atzerapena dagoela, interesga-
rria da aditu batengana jotzea (pediatra, irakasleak, etab.).

• Haur bakoitzaren garapen fisikoak, emozionalak eta intelektualak bere
erritmoa du. Oro har, aurrez esan daitekeen moduan hazten eta garatzen
dira haurrak, baina “normaltasuna” oso zabala da. Zure seme-alaben
garapenak kezkatzen bazaitu, profesional batekin mintzatu (pediatra,
irakaslea, etab.). 

• Garapen arloak estuki lotuak daude. Haurraren ongizateak eta garapen
osoak guztietan eskatzen du zaintzea.

Oroitu
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BITZITZAKO LEHEN HAMABI HILABETEAK

ZEREGIN GARRANTZITSUENAK
Bizitzako lehen hamabi hilabeteetan haurraren garapena abiadura bizian gertatzen da. Gaitasun eta eredu ugari bereganatzen ditu. Gara-
pen fisikoa (bere garapen kognitiboaren isla) buruaren kontroletik hasi, mugikortasunarekin jarraitu eta zutik jartzerainokoa da. Haurra in-
guruan duenaz kontzientzia hartzen hasten da (familiakoak, eguneroko gauzak, etab.). Umearen lehen zeregina da beste gizakiengan (gu-
raso eta beste zaintzaileengan) segurtasuna eta konfiantza eraikitzea. 

0-6 hilabete

0-4 aste
• Ahuspez dagoela burua altxatzen

du istant batzuetan.
• Xurgatzeko mugimendu

erreflexuak egiten ditu.
• Gauza bat begiekin jarraitzen du

(baditu mugak).
• Burua altxatzen du airean hartzen

badugu.

3-4 hilabete
• Ahuspez: istant batez eskuak

goratu eta ahoz gora jartzen da,
buelta emanez.

• Besoetatik hartuta esertzen
dugunean (ahoz gora etzana
dagoela) burua altxatzen du, baina
gorputza baino atzeraxeago.

• Txintxirrina hartzen du.

5-6 hilabete
• Gauzak hartzen ditu.
• Gauzak esku, begi eta ahoaz

aztertzen ditu.

GARAPEN FISIKOA

0-4 aste
• Irribarre egiten du amaren ahotsa

aditzen duenean.
• Bat-bateko soinuak ikararen

erreflexua sortzen dio.

3-6 hilabete
• Zizelka, urrumaka, oihuka eta

zizakatu (3 hilabeterekin) 
egiten du.

• Jateko garaia dela ohartu eta
hotsen bidez adierazten du.

• Barre egiten du.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

0-8 aste
• Aurpegietara begiratzen du (jaio

eta laster).
• Irribarrearekin erantzuten du.
• Bokalizazioa erabiltzen du

besteekin harremana izateko.

3-4 hilabete
• Zaintzaile nagusiak ezagutzen ditu

eta etxetik aldentzen badira
erantzuten du.

• Irribarre egiten dio jende
gehienari.

• Bakarrik gustura jostatzen da.
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BITZITZAKO LEHEN HAMABI HILABETEAK

6-12 hilabete

Motrizitate lodia
6-9 hilabete
• Lau hankan ibiltzen hasten da.
• Laguntza eskatu gabe esertzen da.
• Lehen urratsak ematen ditu altzari

bati eutsiz eta, gehienetan,
saiheska ibiliz.

9-12 hilabete
• Lau hankan ibiltzen da, eskuen

eta oinen gainean.
• Eserita egoten da laguntzarik

gabe.
• Istant batez zutik egon daiteke.
• Lehen urratsak ematen ditu.

Motrizitate fina
6-9 hilabete
• Gauzak esku batetik bestera

pasatzen ditu.
• Koilaraz beste zerbait jotzen du.
• Hatzez platereko janaria 

hartzen du.
• Txilin bati eragiten dio.

9-12 hilabete
• Galleta bat hartu, hozkatu eta

mastekatzen du.
• Soka bat harrapatzen du hatz

lodiaz eta erakusleaz.
• Koilara bat bestearen kontra

jotzen du. 
• Hatz erakuslea erabiltzen hasten

da gauzak seinalatzeko eta
bilatzeko.

GARAPEN FISIKOA

6-9 hilabete
• Irribarre egiten du eta ispiluko

bere irudiari mintzatzen zaio.
• "Ma-ma", "ta-ta" esaten du

(zehaztu gabe).
• Buruari eragiten dio “ez-ez”

esateko.
• Soinuak imitatzen ditu jostetan.
• Bere izena adituz gero itzultzen

da, begietara begiratzen du eta
irribarre egiten.

9-12 hilabete
• Hurbileko helduen ahotsak

ezagutzen ditu.
• Ahoz eskatutakoei erantzuten die,

adibidez “agur” egiteko.
• "Ama" eta "aita" deitzen die

gurasoei.
• Gustatu zaizkion gauzak

errepikatzen ditu.
• Gorde-agertuka jostatzen da.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

6-9 hilabete
• Arrotzak bereizten ditu, adibidez,

kopeta zimurtu, begira-begira
gelditu, negar egiten du.

• Bereizteagatiko ezinegona 
hasten da eta arrotzei beldurra
hartzen die.

• Helduek kasu egitea nahi du:
besoetan hartzea eta hantxe
egotea.

• Lotarako ez bada ez da apenas
etzaten.

• Bere irudia ukitzen du ispiluan.
• Jostailuak mastekatu eta

hozkatzen ditu.
• Kasu egiten hasten da bere izena

esanez gero.

9-12 hilabete
• Etxekoekin gustura, arrotzekin

izu.
• Umorea izaten hasten da.
• Besteen emozioez jabetzen 

hasten da.

GARAPEN PSIKOSOZIALA



GARAPEN EBOLUTIBOA: HAURRAREN GARAPEN PROZESUA / 91
  ERANSKINA

12 HILABETETIK 24RA

ZEREGIN GARRANTZITSUENAK
12 eta 24 hilabete arteko aldian haurrak hainbat gaitasun eta eredu bereganatzen ditu, ingurunearekin komunikatzeko baliatuko dituenak.
Autonomia bilatzen du eta parte hartzen hasten da jantzi, jan eta garbitzean. Behar den kontzientzia eskuratzen hasten da esfinterren kon-
trolerako. Aldi honen amaieran ahozko hizkuntza hasten da. 

12-18
hilabete

Motrizitate lodia
12-18 hilabete
• Oinez bakarrik ibiltzen da.
• Eseri eta goratzen da.
• Altzarietara igotzen da.
• Aulkietara igotzen da laguntzarik

gabe.

Motrizitate fina 
12-18 hilabete
• Bi kuboko dorreak egiten ditu.
• Zirrimarrak egiten ditu bere kasa

edo imitazioz.
• Katilu bat hartzen du.
• Bolatxo bat sartzen du botila

batean.
• Liburu baten orrialdeak pasatzen

ditu, 2-3 orrialde batera.
• Koilarari eusten dio. 

Auto-laguntza
12-15 hilabete
• Bakarrik jaten du hatzekin. 
• Txanoa, galtzerdiak eta

oinetakoak eranzten ditu.
• Lerde jarioa kontrolatzen du.

15-18 hilabete
• Janari gehienak ongi mastekatzen

ditu.
• Ate itxiak zabaltzen ditu.
• Katilua hartu eta edaten du,

zerbait ixurita.
• Etxeko lanak imitatzen ditu.
• Eskatuz gero gauza ezagun bat

ekartzen du.

GARAPEN FISIKOA

12-15 hilabete
• Modu adierazkorrean

lardaskatzen du.
• Keinuekin komunikatzen da.
• Oihuak baino gehiago

bokalizazioa erabiltzen du kasu
egin diezaioten. 

• EZ hitza ulertzen du.
• Buruari eragiten dio “EZ”

adierazteko.
• "Ma-ma" edo "ta-ta" baino 2-3

“hitz” gehiago esaten ditu.
• Behar den tokira begiratzen du

galdetzen zaionean, adibidez, Non
dago liburua?".

15-18 hilabete
• EZ esaten du.
• 10-15 "hitzeko" hiztegia.
• Haur hizkera aise erabiltzen du.
• Beharrak adierazteko seinalatu

eta bokalizatu egiten du.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

12-15 hilabete
• Menpekotasun handia zaintzaile

nagusiarekiko; gero eta zailago
egiten zaio harengandik bereiztea.

• Lasaitzeko eta lotarako
erlaxatzeko zailtasuna.

• Zaintzailea ondoan nahi du beti.
• Helduari jostailu bat ematen dio

eskatuz gero.
• “Ni” eta “nirea” ulertzen dituela

adierazten du. 

15-18 hilabete
• Agindu xinpleak jarraitzen ditu.
• “Zu” eta “ni” bereizten hasten da.
• Helduen jokabidea imitatzen du. 
• Arrotzekiko interesa badu, baina

mesfidantzaz.
• Diziplina gogorra alferrikakoa da.
• Azalpenak ematea eta errietan

egitea alferrikakoak dira.
• Autonomia desafio gisa 

adierazten da.
• Bakarrik jostatzen da edo beste

umeen ondoan. Joko bakartia edo
paraleloa.

• Bere gauzak indarrez 
defendatzen ditu.
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12 HILABETETIK 24RA

18-24
hilabete

Motrizitate lodia
18-24 hilabete
• Zailtasunez egiten du laster.
• Gauza handiak bulkatu edo

eramaten ditu.
• Bere hartz txikia eramaten du

oinez dabilenean. 
• Eskailerak jaisten ditu ipurdiaren

edo sabelaren gainean.
• Bakarrik esertzen da aulki txiki

batean.

Motrizitate fina
18-24 hilabete
• 4-6 kuboko dorreak egiten ditu.
• Imitazioz paper bat tolesten

saiatzen da.
• Hatz lodia bizi-bizi mugi dezake.
• Uztaiak ongi jartzen ditu makila

batean.
• Orrialdeak banaka pasatzen ditu
• Telebisio kateak aldatzen ditu

botoiak sakatuz.

Auto-laguntza
18-24 hilabete
• Bakarrik janzten eta eranzten du

arropa.
• Pixoihalak zikinak daudela esan

dezake.
• Besteak zirikatzen ditu gauzak

erakusteko.
• Janaria eta edaria eskatzen du

bokalizatuz eta keinuka.
• Koilara erabiltzen du apenas deus

bota gabe.
• Gauza batzuk beren lekuetan

jartzen ditu.

GARAPEN FISIKOA

18-24 hilabete
• Marrazkiak seinalatzen ditu

liburuetan. 
• Gorputzeko parte bat seinalatzen

du, eskatuz gero.
• 20 hitzeko hiztegia, gehienak,

substantiboak.
• Ulertzen du “zurea” vs. “nirea”.
• “Ni” eta “nirea” hitzak erabiltzen

ditu.
• “Zu” erabiltzen hasten da.
• Istorio xumeekin gozatzen da.
• Bi hitzeko esaldiekin mintzatzen

da, adib. “ninie papa”.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

18-24 hilabete
• Etxean ibiltzeko ez du etengabe

inor behar ondoan. 
• Joko paraleloa gailentzen da.
• Kasketak ohikoak dira frustrazioa

bada.
• Familia taldea dela jabetzen da.
• Norbaiten tokia hartuz 

gozatzen da.
• Bizitzako egoera errealak

imitatzen ditu jostetan.
• Bere gauzen jabetza galdegiten

eta defendatzen du.
• Bere buruari bere izenaz 

deitzen dio.
• Jakiak eta jan ezin direnak

bereizten ditu.
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BI URTEKO HAURRA

ZEREGIN GARRANTZITSUENAK
24 eta 36 hilabete artean haurra zailtasunik gabe mugitzen da bere ingurune fisikoan, bertako gauzekin eta pertsonekin dihardu, haiekin
komunikatzen da eta bere buruaz baliatzen saiatzen da. Kontzeptu abstraktuak bereganatzen hasten da haurra. Aurrerapen handiak ditu
mugimenduan, hizkuntzan, autonomia pertsonalean eta ingurunearekin duen harremanean. 

24-30
hilabete

Motrizitate lodia
24-30 hilabete
• Salto egiten du.
• Behatz puntetan ibil daiteke

(imitazioa).
• Urratsak ematen ditu atzera-

aurrera, urrats bakoitzean bi
oinak erabiliz.

• Atzeraka ibil daiteke.
• Arrapaladan egiten du laster.

Motrizitate fina
24-30 hilabete
• Arkatz bat hartzen du hatz lodiaz

eta erakusleaz. 
• Kremailera itxi eta ireki dezake.
• 6-8 kuboko dorreak egiten ditu.

Auto-laguntza
24-30 hilabete
• Botoiak, kremailerak eta

gerrikoen belarriak erabiltzen
ikasten du. 

• Tira egiten du galtzerdietatik eta
azpiko arropatik eranzterakoan.

• Katilu batetik edaten du likidorik
ixuri gabe. 

• Gauzak gordetzen laguntzen du.
• Esfinterren kontrolean aurreratzen

du.

GARAPEN FISIKOA

24-30 hilabete
• Maiz bere burua aipatzeko bere

izena erabiltzen du.
• 50 hitz edo gehiagorekin

mintzatzen da; 300 hitzetako
hiztegia du. 

• 3-4 hitzetako esaldi eta
perpausak erabiltzen ditu.

• “Bestez” galdetu eta ulertzen du.
• Gorputzaren lau zati seinalatzen

ditu.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

24-30 hilabete
• Jokoak hasten ditu. 
• Ohitura aldaketa ez zaio

gustatzen.
• Saria hartzeko ezin du itxoin, ezta

atzeratu ere.
• Ez ditu besteekin gauzak

banatzen.
• Nortasuna sexuari eta familian

duen tokiari dagokienean ongi
ezarrita dago.

• Beste umeak jostetan ikusi eta
haietara biltzen da minutu
batzuetan.
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BI URTEKO HAURRA

30-36
hilabete

Motrizitate lodia
30-36 hilabete
• Eskaileretan euskarririk gabe

igotzen da, oinak behar bezala
txandatuz.

• Jaisteko eskailera maila
bakoitzean bi oinak paratu behar
dituen arren, ez du euskarririk
behar.

• Hanka nagusian txingoan egon
daiteke, labur.

Motrizitate fina
30-36 hilabete
• Liburu bateko orrialdeak pasatzen

ditu, banaka. 
• 6-8 kuboko dorreak egiten ditu.
• Arkatz bat hartzen du hatz lodiaz

eta erakusleaz.
• Kremailera igo eta jaitsi dezake.

Auto-laguntza
30-36 hilabete
• Esfinterren kontrolean 

aurreratzen du.
• Arropa bakarrik jantzi dezake,

nahiz eta ondoan norbait behar
duen.

• Koilaraz eta sardexkaz jaten du.
• Ontzi batetik bestera gauzak pasa

ditzake.
• Laguntzarik gabe edan dezake.
• Arrisku txikiak saihets ditzake. 

GARAPEN FISIKOA

30-36 hilabete
• Pixontzia edo komuna erabili nahi

duela adierazten du.
• Plurala erabiltzen du.
• Gero eta aditz gehiago erabiltzen

ditu.
• Adjektiboak eta preposizioak

erabiltzen hasten da.
• 36 hilabete dituenean 900-1000

hitzeko hiztegia.
• Hitzezko aginduak erabiltzen ditu.
• Izen osoa esaten du galdetzen

diotenean.
• "Zer da hori?" galdetzen du.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

30-36 hilabete
• Besteekin jostetan hasten da.
• Bere izena esaten du edo bere

burua seinalatzen argazkietan.
• Haur kantetan parte hartzen du.
• Besteek goraipatzea maite du.
• Alferkerian ibiltzen da.
• Aditutako (soinu) batzuei 

beldurra die.
• Gai da sinpatia, errukia,

apaltasuna eta lotsa sentitzeko.
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  ERANSKINA

3-5 URTE ARTEKO HAURRA

ZEREGIN GARRANTZITSUENAK
3 eta 5 urte artean haurrak etxean autonomo izateko gaitasunak bereganatzen ditu eta harreman garrantzitsuak izaten hasten da kideekin edo
helduekin, haurtzaindegian edo eskolan. Etengabe hazteko garaia da banakotasunean eta independentzian. Oso identifikatua eta lotua dago
familiarekin. Adin honetako haurrak egozentrikoak dira, pentsaera magikorako joera dute eta kontu edipikoetan murgilduta egon ohi dira. Al-
di honetan gurasoak galtzeak edo haiengandik bereizteak ondorioak izan ditzake identitatean edo pentsaera magikoaren garaia luzatzean.

3 urte

Motrizitate lodia
• Arrapaladan egiten du laster.
• Oin baten gainean balantza

egiten du (1-5 segundo).
• Pilota handiak hartzen ditu

besoak tolestuta.
• Hanka bakarrean salto egiten

du (3 aldiz).
• Zilipurdiak egiten ditu.
• 3 urte eta erdi dituela

deskoordinazio garai bat izan
ohi da: estropezu egiten du,
erori.

Motrizitate fina
• Zirkuluak kopiatzen ditu. 
• Gurutze bat imitatzen du.
• Eraikitzeko jokoekin

eraikuntzak egiten ditu.
• Hamar kuboko dorreak 

egiten ditu.
• Bere kasa marrazten du.
• Lateralitate nagusia alda

daiteke.
• Guraizekin moztea imitatzen du.

GARAPEN FISIKOA

Hizkuntza hargarria
• Loturarik ez duten bi agindu jarraitzen

ditu.
• “Biren” edo “hiruren” kontzeptua dauka.
• "berdina/ezberdina" bereizten ditu

marrazkiekin.
• Hitzezko mugei eta jarraipenei

erantzuten die.
• Bi edo hiru kolore identifikatzen ditu.
• Ipuin laburrak adi entzuten ditu.
• Gauza gogorrak/bigunak,

astunak/arinak, handiak/txikiak
hautatzen ditu.

Hizkuntza adierazgarria
• Esaldiekin hitz egiten du.
• Esaten duena erabatean 

ulertzen zaio. 
• Bai/ez motako galdera xumeei

erantzuten die.
• Zenbakiak 5eraino errepikatzen ditu.
• Haur erritmoak eta kantak errepikatzen

ditu.
• 2-3 gauza kontatzen ditu.
• Kontsonanteen % 50-75 ahoskatzen ditu.
• 1.500 hitzeko hiztegia (4 urterekin).
• Adina esaten du, hatzekin.

Kognitiboa
• Hitzak erabiltzen ditu pertzepzioak eta

esperientziak ordenatzeko.
• Lehena eta oraina ulertzen ditu eta

bereizten.
• Jakinmin handia. Etengabe galderak

egiten ditu.
• Koloreak binaka jartzen ditu (2 edo 3).
• 6 piezako puzzle bat osatzen du.
• Zuzen erantzun ditzake “Zergatik ditugu

berogailuak?” etab. bezalako galderei.
• Kontakizun sinple bat kontatzeko 

gai da.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

• Prest dago (argi eta garbi)
esaten zaiona onartzeko. 

• Txandak erabiltzen hasten da.
• Joko sinpleetan ibiltzen da

taldean.
• Bakarrik joaten da komunera

egunez.
• Beldurtia izateko joera.

Adibidez, beldur bisualak,
gurasoak galtzeari,
amesgaiztoak.

• Hizkuntza erabiltzen du
zerbaiten aurka joateko edo
zerbaiti aurre egiteko.

• Helduek haurrarekin negoziatu
dezakete.

• Atsegina izaten saiatzen da.
• Batzuk agerian masturbatzen

dira.
• Jolaslagun imaginarioak izan

ditzake.
• Taldeko joko asoziatiboa

gailentzen da.
• Esanez gero, gauzak banatzen

ditu.
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3-5 URTE ARTEKO HAURRA

4 urte

Motrizitate lodia
• Zailtasunik gabe egiten du laster,

abiadura aldatuz. 
• Hanka bakarrean salto egiten du

(4-9 aldiz).
• Oin baten gainean balantza egiten

du (8-10 segundo).
• Pilotarekin bote egiten hasten da,

zertxobait kontrolatuz. Pilota
airean botatzen du.

• Eskailerak igotzen ditu eta jaisten,
hankak txandatuz eta eskudela
erabiliz.

Motrizitate fina
• Gurutzeak eta karratuak 

kopiatzen ditu. 
• Lerro zuzenean mozten 

saiatzen da.
• Lateralitate nagusia ezarria dago.
• Orrialde batean "idazten du"

nolanahi, pentsatu gabe.
• Bere izena idazten saiatzen da.
• Pertsonak marrazten ditu.

Batzuetan besoak eta hankak
burutik zuzenean atera daitezke.

GARAPEN FISIKOA

• Elkarren aurkako kontzeptuak
ulertzen ditu.

• Hiru alditako aginduak jarraitzen
ditu.

• Ilusioz aditzen ditu ipuinak.
• Posposizioak dituzten aginduak

jarraitzen ditu: gainean, behean,
atzean...

Hizkuntza adierazgarria
• Zuzen erabiltzen ditu esaldiaren

zati guztiak. 
• 2.000 hitz baino gehiagoko

hiztegia. 
• Koloreen izenak erabiltzen ditu.
• Hitzak erabileraren arabera

definitzen ditu (kotxea, arkatza).
• Askotan galdetzen du zergatik, zer

eta nola.
• Kontsonante guztiak erabiltzen

ditu.
• Hitz berriak ahoskatzerakoan

egiten dituen akatsak zuzentzen
ditu.

• Hitz berriak maite ditu.
• Umorearekin gozatzen da eta bere

buruaz barre egiten du.
• Kanta, izen, etab. barregarriak

maite ditu.
• Irudimena gero eta gehiago

erabiltzen du.
• Maite du mozorrotuta jostatzea. 
• Interesa dauka denborarekin

loturiko kontzeptuekin: atzo,
ordua, minutua, etab.

• Identifikatzen ditu hainbat
gaitasun.

• Zenbakiak 10eraino errepikatzen
ditu.

• 4 gauza kontatzen ditu.
• Animaliak, janaria, jostailuak

mailakatzen ditu.
• Forma geometrikoak binaka

paratzen ditu.
• Falta diren zatiak ezagutzen ditu.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

• Dogmatikoa eta dramatikoa. 
• Onartzeko/atsegina izateko nahia

gutxitzen da.
• Kontrolari dagozkion gaiak oso

garrantzitsuak dira haur
askorentzat.

• Fisikoki erasotzaile izan daiteke.
• Etxean bere buruz baliatzen da.
• Amesgaiztoak maiz.
• Eztabaida dezake, harrotu eta

aitzakiak jarri.
• Bere lorpenak goraipatzen ditu.
• Besteak menderatzeko eta

kritikatzeko joera.
• Siesta oso gutxitan egiten du.
• Amarengandik aise bereizten da.
• Maiz dauka lagun “kuttuna”.
• Helduak baino nahiago ditu bere

adinekoak.
• Aurpegia eta hortzak garbitzen

ditu eta bakarrik janzten da.
• Komunera laguntzarik gabe 

joaten da.
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  ERANSKINA

3-5 URTE ARTEKO HAURRA

5 urte

Motrizitate lodia
• Hanka baten gainean luze

balantzatu daiteke. 
• Arazorik gabe egiten du

salto.
• Irristailu gurpildunak

erabiltzen ditu.
• Bizikletan ibiltzen da gurpil

gehigarriekin.
• Hanka puntetan oreka

mantentzen du.

Motrizitate fina
• Lateralitate nagusia osotara

ezarria dago.
• Espazioak margotzen ditu.
• Lerro zuzenean moztu

dezake.
• Zirkuluak, karratuak eta

triangeluak kopiatzen ditu.
• Lekedaz edo kolaz itsasten

ez da abila. 
• Sokarekin begizta egiten du

irakatsiz gero.

GARAPEN FISIKOA

Hizkuntza hargarria
• Besteek diotena labur entzuten du. 
• 6.000 hitz ulertzen ditu.
• Hitzak mailakatzen ditu.
• Gauzak ezaugarriengatik irudikatzen ditu

eta/edo pistak erabiltzen ditu, adibidez, bote
egiten duena. 

• Ilara baten hasiera eta bukaera seinalatzen
ditu.

Hizkuntza adierazgarria
• 2500 hitz baino gehiagoko hiztegia.
• Buruz errepikatzen ditu asteko egunak.
• Hitzak definitzen ditu eta haien esanahia

galdetzen du. 
• Istorioak antzezten ditu.
• Gai da errimatzen duten hitzak bilatzeko

adibidea emanez gero.

Kognitiboa
• Lehena, oraina eta geroa bereizten ditu. 
• “Zenbat?” galdetzen zaionean 6 gauza

kontatzen ahal ditu.
• Umore istorioekin eta pailazokeriekin

gozatzen hasten da.
• Badakizki helbidea eta bere adina eta

senideen izenak eta adinak.
• Istorioak antzezten ditu.
• “Eskuin” eta “ezker” kontzeptuak ikasten ditu.
• 10-12 kolore binaka paratzen ditu.
• Gero gertatuko dena esaten du.

Aurrerapenak eskolan
• Bere izena eta hitz errazak idazten ditu.
• Letra larrietan idazten du gehienetan. Itxuraz,

heldu gabeko idazkera.
• Maiz kopiatzen du ezkerretik eskuinera.
• Askotan letrak alderantziz jartzen ditu (b/d).
• Letrak segidan irakurtzen ditu.
• Bere izena ezagutzen du.
• Erlojuan, telefonoan edo egutegian zenbaki

batzuk edo guztiak ezagutzen ditu.
• 13 gauzataraino zenbatu eta seinalatzen ditu.
• 1etik 10era idazten du, nahiz gaizki egin

–zenbaki asko alderantziz-.
• Batuketak eta kenketak egiten ditu 5 behatzak

erabiliz.
• Gai da bere burua kritikatzeko. 

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

• Besteekin jostatzea maite
du, talde txikian eta askotan
zalapartan.

• Taldean 20 minutuz entzun
eta parte har dezake. 

• Badaki gauza batzuk noiz
gertatu behar duten.

• Helduaren laguntza eta
onespena onartzen ditu.

• Serioa da eta bere buruan
konfiantza dauka.

• Lanak amaitzea gustatzen
zaio.

• Helduei lagundu nahi die eta
haientzat atsegina izan.

• Kirol joko lehiakorretan
gozatzen da.

• Gurasoak galtzeko beldurra,
baita trumoiei eta animalia
batzuei ere.

• Bere gorputzaz jabeago,
intimitatea nahi du.

• Kideak eta haien gauzak
errespetatzen ditu.

• Jo gutxiago, mintza gehiago.
• Gai da bere burua

kritikatzeko eta goratzeko. 
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6-10 URTE ARTEKO HAURRA

ZEREGIN GARRANTZITSUENAK
Urte hauetan familiaz kanpoko mundua bereganatzen du haurrak. Umea eskola ikasketetan murgiltzen da eta sexu bereko kideekin harre-
manak sakontzen ditu, baita mugitzeko trebetasuna handitu ere. Bere historiaz gehiago ikasteko eta ezagupen hori bere identitate pertso-
nalean itsasteko gogo bizia dauka.

6 urte

Motrizitate lodia
• Etengabe mugimenduan, oso

aktiboa 
• Mugimendua arina eta

koordinatua da.
• Begi itxiekin zutik egon

daiteke hanka bakarrean.
• Oreka eta erritmoa

menderatzen ditu.
• Pilotarekin bote egiten du

ongi kontrolatuz. 

Motrizitate fina
• Bere zapatak lotzen ditu.
• Marrazki sinpleak egiten ditu,

ulertzeko modukoak.

GARAPEN FISIKOA

Hizkuntza hargarria
• Irudiak dituen hiztegia erabiltzen du.
• Kategorien izenak ezagutzen ditu.
• Hitzen esanahia definitu eta azaltzen du.

Hizkuntza adierazgarria
• Gauzen artean antzekotasunak eta

ezberdintasunak bereizten ditu.
• Hitzen hasierako kontsonanteen soinuak

ezagutzen ditu.
• Kategoriak izendatzen ditu.
• Hitz luzeak erabiltzea maite du.
• Hizkuntza gero eta sinbolikoagoa da.

Garapen kognitiboa
• Kolore guztiak izendatzen ditu.
• 8ari zer zenbakik jarraitzen dion badaki.
• 10 baino kantitate handiagoak 

ulertzen ditu.
• Argazkien arteko antzekotasunak eta

ezberdintasunak ezagutzen ditu.

Aurrerapenak eskolan
• Hitzak ezagutzen hasten da.
• Hitzak binaka jartzen ditu.
• Hitzak ezagutzen ditu bere luzeragatik

edo hasierako letra/soinuagatik.
• Liburuak behin eta berriz irakurtzen

ditu.
• Bere izen-deiturak idazten ditu.
• Ortografia asmatzen du.
• Digitoak alderantziz paratzen ditu 13 eta

19 arteko zenbakiak idatzi behar
dituenean (13/31).

• 30eraino edo gehiagoraino buruz
kontatzen du.

• Batuketa eta kenketa sinpleak egiten
ditu. 

• Neurri sinpleak erabiltzen ditu.
• Moneten izenak aipatzen ditu.
• Poliki idazten du eta nekez, letra larriak

eta txikiak nahasiz.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

• Sentimenduak modulatzeko
gaitasun txikia.

• Besteentzat gauzak egiten
gozatzen da.

• Erabakiak hartzeko zailtasunak.
• Alferra eguneroko lanetan,

baina helduarekin ariko da
haiek bukatzeko.

• Bekaiztia; oso lehiazalea. 
• Mahai-joko sinpleetan parte

hartzen du.
• Maiz saiatzen da nahi duena

egiten.
• Aise urduritzen da; burugabea.
• Aukeratutako jardueretan

saiatzen da.
• Ohera bakarrik joaten da baina

gustura egoten da loak hartu
baino lehen norbait berarekin
kontu kontari egoten bada.

• Maiz frustratua, batzuetan
kasketak harrapatzen ditu.

• Batzuek hatz lodia miazkatzen
dute berriz ere, haur txiki batek
bezala hitz egin, etab.

• Hobea da jokabide positiboak
goraipatzea negatiboak
azpimarratzea baino.

• Askotan besteen gauza txikiak
hartu eta aurkitu dituela dio.

• Bere ezker-eskuinak bereizten
hasten da.

• Denbora tarteen
ezberdintasuna ulertzen du,
urtaroak barne.
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7 urte

Motrizitate lodia
• Batzuetan gehiago mugitzen da,

beste batzuetan gutxiago. 
6 urterekin baino lasaiagoa,
betiere.

• Bizikletan ibiltzen da.
• Arazorik gabe egiten du laster

baloi bat oinez joaz.

Motrizitate fina
• Gihar txikiak ongi garatuak daude.
• Begia-eskua koordinazioa ongi

garatua dago.
• Proportzio egokiko triangelu bat

marrazten du.
• Diamante bertikalak eta

horizontalak kopiatzen ditu.

GARAPEN FISIKOA

• Aise mintzatzen da.
• Argot hitzak eta esaldi eginak

erabiltzen ditu.
• Kausa-ondorio erlazioak ulertzen

ditu.
• Asteko egunak eta hilabeteak

aipatzen ditu.
• Bere sentimenduez mintza daiteke

atzera begira.
• Berean buru belarri ari denean

maiz ematen du ez duela
entzuten.

• Arazo konkretuak konpontzeko
gai.

• Informazioa antolatu eta sailkatu
dezake.

• Konkretuan ariz hobeki ikasten
du.

• Zoriko eta justiziako gaietan
interesatua.

• Denboraren barne oharpena
agertzen da.

Aurrerapenak eskolan
• Hiztegiko irakurketa handitzen da.
• Idazteko abiadura handitzen da.
• Letrak alderantziz jartzeko joera

(b/d) kontrolatzen hasten da.
• Batuketen eta kenketen

konbinazioa egiten ikasten du. 
• Ordua esaten ikasten du.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

• Eguneroko zereginetan
independentea.

• Distrakzioak saihesten ikasten du
eta aldiro zeregin batean aritzen.

• Haserretzen denean isil eta zakar
bihurtzen da. 

• Ahotsaren eta izaeraren kontrol
handiagoa.

• Asmo handiak ditu berarentzat.
Askotan etsitua dago gauzak
egiteko duen moduagatik.

• Atsegina izan nahi du besteekin.
Sentibera goraipatzen dutenean
eta errua botatzen diotenean.

• Ez du ikasi jokoan galtzen.
Tranpak eginen ditu edo jokoa
bat-batean bukatuko du.

• Umorea ez du ulertzen. Maiz
pentsatzen du besteek barregarri
hartzen dutela.

• Begirunea du besteekin.
• Zuzen eta oker dagoenaz

kezkatua.
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6-10 URTE ARTEKO HAURRA

8 urte

Motrizitate lodia
• Mugimendua erritmikoa da. 
• Askotan istripuak, jarduerak

gaizki kalkulatzeagatik, adibidez,
besoa hautsi.

• Arkatza, hortzetako eskuila eta
beste gauza batzuk tentsio
txikiagoz hartzen ditu.

• Gihar luzeak eta txikiak lantzen
gozatzen da.

GARAPEN FISIKOA

• Erraz adierazten du eta
komunikatzen da.

• Sarri mugarik gabe mintzo da,
adibidez, harrotzen denean,
gauzak puzten dituenean, bere
baitakoaz hitz egiten duenean.

• Hitz luzeak maite ditu.

Irakurketa
• Irakurketan gozatzen da,

gorabeherekin. 
• Istorioetan umorea gustatzen zaio.
• Hitz berriak ulertzen ditu

testuinguruaz eta soinuez
baliatuz. 

• Gelditu eta irakurritakoaz
mintzatzeko gai da.

• Hitz batzuk baztertzen ditu eta
ordenarik gabe irakurtzen du.

• Nahiago du irakurketa isila.

Matematikak
• Batuketa-kenketa konbinazioak

ezagutzen ditu, batzuk buruz.
• Batuketak egiten ikasten du,

bururakoekin. 
• Kenketak egiten ikasten du,

bururakoekin.
• Biderketaren oinarriak zertxobait

ezagutzen ditu.
• 1/2 eta 1/4 zatikiak ezagutzen

ditu.
• Diruan badu interesa.

Idazketa
• Esaldiak idatz ditzake.
• Idazketa etzana hasten du.
• Gutxitan jartzen ditu letrak

alderantziz (b/d).
• Letra larriak eta txikiak erabiltzen

ditu.
• Ongi idazten saiatzen da.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

• Batzuk berekoiak dira eta arreta
eskatzen dute.

• Batzuk alaiak dira.
• Besteen jardueren jakinmin

handia dauka.
• Jokoetan galtzen ikasten du.
• Kritikekin sentibera, besteen

aurrean, batez ere.
• Bere iraganarekin interes handia:

istorioak, argazki albumak.
• Etorkizunarekiko interesa. Sarri

ospetsu izatea pentsatzen du.
• Umorea izaten hasten da,

adibidez, berak pentsatutako
asmakizunak eta txisteak.

• Etxekoekin hitz egiterakoan
batzuk lotsagabeak eta pazientzia
gutxikoak dira.
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9 urte

Motrizitate lodia
• Lehiako kirolak interesatzen

zaizkio. Jokoen alde sozialak oso
garrantzitsuak dira.

• Gehiegikerietarako joera, jarduera
fisikoetan.

• Askotan baldarra eserita
dagoenean: mahai aldera
okertuta, burua paperetatik
hurbilegi, etab.

• Bere gaitasun fisikoak trebatzen
asko saiatzen da.

• Batzuek mina izaten dute
urdailean, hanketan, etab., baita
zorabioak ere.

GARAPEN FISIKOA

• Urte garrantzitsua irakurketan,
idazketan eta matematiketan
abilidadea eskuratzeko.

• Oso saiatua da eta asko jostatzen
du.

• Ugalketaz maiz mintzatzen da
lagunekin.

• Egunez beldurtzen duten
gertakariak beldurrezko
amesgaiztoekin lotzen ditu.

• Eskolan gozatzen da. Toki
altuenera igo nahi du eta bere
beldurrak eta porrotak gehiago
lotu ditzake gai batekin
irakaslearekin baino.

• Ikasteko gehien maite dituen
metodoak deskriba ditzake.

• Gertatutako gauzak eta
informazioa irakurtzea gustatzen
zaio: misterioak eta biografiak.

• Egunkaria idazten eta zerrendak
egiten gozatzen da.

• Nahiago du isilik irakurri.
• Nahiago du kontuak idatziz egin,

buruz baino.
• Eskolan gauzak ongi egiten

saiatzen da.

GARAPEN KOGNITIBOA/HIZKUNTZA

• Egonkortasun emozional
handiagoaren itxura ematen du.

• Emozioekin aise pasatzen da
mutur batetik bestera, labur.

• Oro har lankidetzarako prest,
arduratsua eta zintzoa.

• Zenbait orduz kontzentratzeko gai.
• Aldez aurretik planak egitea

gustatzen zaio.
• Kideen eraginak/presioak

garrantzi handiagoa hartzen du.
• Bere interesak taldearen

heburuaren azpian jartzen 
hasten da.

• Bildumak egiteko hobbiak izaten
has daiteke.

• Jokoetan galtzen ikasten du.
• Logela gehiago zaintzen 

hasten da.
• Sexu bereko kide bat lagun

berezitzat hartzen du.
• Beste sexukoak gordin kritikatzen

ditu.
• Erabakiak aise hartzen ditu.
• Franko erraza bideratzen.
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6-10 URTE ARTEKO HAURRA

10 urte

• 10 urte betetzen dituzten neskato-
mutikoak ez dira bereizten
garaieran eta sexu
heldutasunean.

• Neskatoen gorputzak zertxobait
bigundu eta borobiltzen dira (10
urte eta erdi dituztenean).

• Kexa gutxiago minengatik.
• Urduriago, neskatoak gehiago

mutikoak baino.
• Nekeaz ez dira apenas jabetzen.
• Bainuari gogor egiten diote

kontra.
• Aire zabaleko ariketa fisikoa oso

maite dute: saski-baloia,
irristaketa, lasterka egitea.

GARAPEN FISIKOA

• Gizarte arazoei eta mundukoei
buruzko eztabaidetan parte
hartzen dute.

• Haur batzuk irakurzaleak, 
besteak ez.

• Umorea zabala dute, geldoa eta,
oro har, ez du interesik
helduentzat.

• Txiste “berdeak/zikinak”
errepikatzen dizkie gurasoei
baina, askotan, ez ditu ulertzen.

• Guraso izateko interesa, baita
seme-alabak tratatzeko
moduan ere.

• Gehienetan ez du interesik
egunkari bat idazteko.

• Bere nahiak dira jabetza
materialak, osasuna, eta zoriona
(berarentzat eta besteentzat) eta
hobetze pertsonala.

• Gauzak buruz ikasten 
gozatzen da.

• Eskolan nahiago du ahozko lana
idatzizkoa baino.

• Interes laburra du. Beraz, eskolan
sarri aldatu behar du jarduera.

• Filmei eta telebistari buruzko
interes txikiagoa dauka.

GARAPEN KOGNITIBOA

• Erlaxatua ematen du eta kezkarik
gabea. “Benetan zoriontsutzat”
deskribatzen du bere burua. 

• Mutikoak, adiskidetasuna
adierazteko, kolpeka, bulkaka eta
borrokan ibiltzen dira.

• Neskatoek, adiskidetasuna
adierazteko, idatzizko oharrak
erabiltzen dituzte, esamesetan
ibiltzen dira eta eskutik elkar
hartuta. 

• Lagunekin sekretuez eta
misterioez hitz eginez 
gozatzen dira.

• Gurasoei baino gehiago lagunei
sinesten die.

• Ez du ontzat hartzen lagunen
aurrean goraipatzea edo errieta
egitea.

• Gutxitan haserretzen da eta laster
joaten zaio.

• Gutxitan egiten du negar, ez bada
minez.

• Amarekin zintzoa da eta fisikoki
samurra, harengan konfiantza
dauka.

• Harreman oso positiboa 
dauka aitarekin, gurtzen du,
miresten du.
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NERABEZAROA

ZEREGIN GARRANTZITSUENAK
Nerabezaroko zereginak antzekoak dira neska-mutikoentzat, nahiz eta mutilak urte bat edo bi atzeratuago ibili neskak baino, batez ere hel-
dutasun fisikoari dagokionez. Garapen asimetrikoa. Adibidez, ohikoa da gorputza hazi baino lehen garapen kognitiboa eskuratzea.
Zeregin nagusiak dira: (1) Identitate eta rol pertsonalak esploratzea, (2) Familiarekiko mendekotasuna txikitzea eta bereizketari eta norba-
nakotasunari garrantzia ematea, (3) Kideekiko harremanak esploratzea, (4) Sexualitatea esploratzea, eta (5) gai, garrantzitsu eta trebe sen-
titzeko moduak esploratzea.
Garapen normalak askotan dakartza aldarte aldaketak, dependentziaren eta independentziaren arteko zalantzak, autoabsortzioa, oldarkor-
tasuna eta gatazkak kontrolaren ardura duten helduekin. 

Nerabezaro
goiztiarra 

(Hasiera 
11-13 urte;
Bukaera 
13-15 urte)

Neskak
• Pubiseko ilea agertzen da

(pigmentatua eta kizkurra).
• Pubisekoaren ondoren, ile

gehiago ateratzen da gorputzeko
beste atal batzuetan. 

• Agudoago hazten da (garaiera).
• Bularraren garapenak 

jarraitzen du.
• Ezpainak zabaltzen dira.
• Larruazalazpiko gantz gehiago.
• Menarkia (hilekoa hasten da).

Mutilak
• Pubertasunaren aurreko garapen

fisikoa. 
• Barrabilak, eskrotoa eta zakila

hazten hasten dira.
• Pubiseko ilea (leuna).
• Asko hazten da (garaiera).

GARAPEN FISIKOA

• Pentsaera konkretutik abstraktura
mugitzen hasten da (arrazoibidea
gehiago oinarritzen da
hipotesietan edo proposizioetan
objektu edo gertakari zehatzetan
baino).

• Interes handiagoa ideietan,
balioetan, gizartean; askotan oso
modu mugatuan ulertzen ditu eta
dogmatikoa da.

• Interes handia musikan, arropan,
ilean, norberaren itxuran, bereziki
neskek.

• Nahiz eta familiarekin gatazkak
ugaritu, nerabe gehienek familiari
eta gurasoei garrantzi handia
ematen diete.

GARAPEN KOGNITIBOA

• Kideek onartzeko nahia.
• Identitate pertsonalaren gaineko

kezka.
• Oraindik familiaren menean,

baina mugak probatzeko jarrerak,
gero eta gehiago.

• Kideekin eta familiarekin dituen
gatazkak independentzia
eskuratzeko bidea dira.

• Egozentrikoa.
• Umore gordina eta gorabeherak

jokabidean.
• Neskek kezka handia dute

kanpoko itxuraz eta aldaketa
fisikoez.

• Kideei eta kideen kulturari
buruzko interesa.

• Maiz aldatzen dituzte lagunak.
• Gehienetan sexu berekoekin

dituzte harremanak, nahiz eta
beste sexukoekin kezka,
ezinegona eta esperimentazioa
dagoen, batez ere nesken kasuan.

• Arrakasta eta abilezia besteek
aitortzeko beharra, nahiz eta
ezaxola agertu. 
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NERABEZAROA

Tarteko
nerabezaroa 

(Hasiera 
13-15 urte;
Bukaera 
16-17 urte)

Neskak
• Pubiseko ilea erabat atera da.
• Gorputzeko beste zatietan ilea eta

bizarrak neurri batean ateratzen
dira.

• Bularrek handitzen jarraitzen
dute.

• Hilekoa egonkortzen da.
• Gutxiago hazten da (garaiera).
• Obulazioa (ugalkortasuna).
• Giharrak eta mugitzeko gaitasuna

neurriz handitzen dira.

Mutilak
• Pubiseko ilea pigmentatua,

kizkurra.
• Pubisekoaren ondoren, bizar

gehiago ateratzen da gorputzeko
beste atal batzuetan. 

• Zakilak, barrabilek eta eskrotoak
handitzen jarraitzen dute.

• Agudoago hazten da (garaiera).
• Hazia botatzen da, baina 

antzua da.
• Ahotsa lodiagoa da laringea

zabaltzen den neurrian.
• Bibotean ilea agertzen da.

GARAPEN FISIKOA

• Adimena normala denean,
pentsaera abstraktua erabat
garatua dago (gehienetan 15
urterekin) eta egoera berrietara
egokitu daiteke.

• Herstura, distrakzio handiak
pentsaera abstraktuarekin
nahasten dira.

• Ideietan, idealetan, balioetan eta
gizartean interesak jarraitzen du. 

GARAPEN KOGNITIBOA

• Familiatik gero eta independentzia
handiagoa; gero eta gutxiago
behartzen ditu gurasoak.

• Neskak gusturaxeago daude bere
gorputzaren irudiarekin eta
aldaketa fisikoekin.

• Mutilak oso kezkatuak daude bere
gorputzaren itxurarekin eta
pubertaroa hastean gertatzen
zaizkien aldaketa fisikoekin.

• Beste sexukoekiko harremana
handitzen da. Hala ere gehiena
oraindik sexu berekoekin da.

• Kideekiko harremanen menpe, bai
eta ezinegona horiekiko.

• Batzuek drogak dastatzen dituzte.
• Arrakastarekin, esperientziekin,

lorpenak besteek aitortzearekin
kezkatua. 

• Interesa fisikoan, musikan eta
kideen kulturan.
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NERABEZAROA

Nerabezaro
berantiarra 

(Hasiera 
15-16 urte;
Bukaera 
17-18 urte)

Neskak
• Bularra eta gorputzeko ilearen

erabateko garapena.
• Garaieran polikiago hazten da (16

urte ± 13 hilabete amaitzen da). 

Mutilak
• Bizarra aurpegian eta gorputzean. 
• Pubiseko eta gorputzeko bizarra

ugariagoa.
• Ahotsa lodiagoa eta sakonagoa.
• Zakilak, barrabilek eta eskrotoak

handitzen jarraitzen dute.
• Hazia botatzen da (ugalkortasuna).
• Polikiago hazten da (17-18

urterekin amaitzen da).
• Giharrak eta mugitzeko gaitasuna

handitzen dira.

GARAPEN FISIKOA

• Adimena normala denean,
pentsabide abstraktua ongi
ezarria dago. Oraingo eta geroko
egoerei aplikatzen zaie, baita arlo
zabalagoei ere (adibidez, kezka
sozialak, ikasketa akademikoak).

GARAPEN KOGNITIBOA

• Emantzipazioa hurbil egonik
(adibidez, ikasketen amaiera,
baliabide ekonomikoak norberak
eskuratzea), ezinegona eta
saiheste jokabideak ugaritu
daitezke.

• Kezka eta interes handiagoak
independentzia lortzearekin. Oro
har ez dago prest, ez emozionalki,
ez ekonomikoki.

• Harreman egonkorragoak izan
ditzake kideekin eta helduekin.

• Gorputzaren irudia ongi ezarria
dute, bereziki neskek.

• Bere buruaz, besteez, arazoen
oinarriez ikuspegi errealistagoa
eta egonkorragoa eta arazoak
konpontzeko abilezia
handiagoekin.

• Arrakasta lortu behar du eta
lorpenak besteek aitortu behar
dizkiote.

GARAPEN PSIKOSOZIALA
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NERABEZARO ONDOA 

Nerabezaro
ondoa 

(Hasiera 
17-18 urte;
Bukaera 
20-21 urte)

Neskak
• Umetokia erabat garatzen da 

18-21 urteetarako. 
• Heldutasun fisikoaren beste

xehetasun batzuk osatzen dira.

Mutilak
• Sexu-ezaugarri primarioak eta

sekundarioak erabat garatzen
dira; giharren garapenak eta
gorputzeko ilearenak jarrai
dezakete.

GARAPEN FISIKOA

• Pentsaera abstrakturako eta
arazoak konpontzeko abilezia
praktikorako gaitasuna gero eta
beharrezkoagoak dira
emantzipaziorako eta
unibertsitateko ikasketetarako.

GARAPEN KOGNITIBOA

• Emantzipazio partziala edo osoa
lortzen da, nahiz eta, oro har,
zailtasunekin. 

• Autonomiarekiko kezkak gutxitu
eta baliabide ekonomikoei
buruzkoak handitzen dira (dirua,
kotxea).

• Familiarekiko harremanak
baketsuagoak dira. Gatazkak
emantzipazioarekin lotuagoak
daude.

• Arreta kideengan eta identitate
pertsonalean jartzen da oraindik.

GARAPEN PSIKOSOZIALA

Iturriak:
•• Filip, J., Schene, P. eta McDaniel, N. (argitaratzaileak) (1991). Helping in Child Protective Services. A Casework Handbook. American

Association for Protecting Children, Englewood, Colorado.
•• Fuertes, J., Sanchez, A. eta Pérez, I. (1992). Programa de Estimulación Precoz. Documentos de Acción Social, 1. Osasun eta Gizarte

Ongizate Kontseilaritza, Gaztela eta Leongo Junta.
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ERABILITAKO DOKUMENTAZIOA
• National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect.

Zenbait dokumentu.
Estatu Batuetako Osasun eta Gizarte Zerbitzuetako Departamentua.
http://nccanch.acf.hhs.gov/pubs

• Intebi, I. eta Osnajanski, N. (2003). Maltrato de niños,
niñas y adolescentes.
Detección e intervención.
ISPCAN - Familias del Nuevo Siglo. Argentina.

• Manual de intervención en situaciones de Desamparo.
Osasun eta Gizarte Ongizateko Kontseilaritza. 
Gaztela eta Leongo Junta.

INFORMAZIO ITURRI INTERESGARRIAK
• Nafarroako Gobernua

- Gizarte Ongizateko Zuzendaritza Nagusia eta 
Idazkaritza Teknikoa: http://www.cfnavarra.es/DGF

- Eskola eta Lanbide Irakaskuntzaren Zuzendaritza Nagusia.
Elkarbizitzarako Aholkularitza: http://www.pnte.cfnavarra.es/convive

• Haurren aurkako Tratu Txarrak prebenitzeko 
Elkarteen Federazioa (FAPMI)
http://www.fapmi.es

• National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect
http://nccanch.acf.hhs.gov

• Save the Children
http://www.savethechildren.es

• Unicef
http://www.unicef.es

• Oinarrizko Osasun Laguntzako Espainiako Pediatria Elkartea
http://www.aepap.org








