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1. HITZAURREA

Harremanetan gatazkak sortzen dira beti eta, konpontzen ez badira, arazo larri bilaka
daitezke. Ebazteko lasaitasuna behar da, hausnartu, jardun eta, maiz, kanpoko pertsona
baten, bitartekariaren, parte hartzea. 

Bestalde, egun, berria ez bada ere, arazo larriagotzat jotzen den beste fenomeno bat
dago. "Bullying"a da, euskaraz berdinen arteko tratu txarra. Batez ere eskoletan gertatu
arren, aisia taldeak bezalako bestelako esparruetan ere ikus daiteke, hara ere bestelako
inguru batean jazarpena pairatu duten haurrak irits baitaitezke.

2. GATAZKAREN KONTZEPTUA ETA OINARRIZKO ELEMENTUAK

Gatazka xede bateraezintasuneko, edo bateraezintzat sentitutako egoera da, eta maila
pertsonalean, pertsona artekoan eta taldeen artekoan gertatzen da.

Gatazkako oinarrizko elementuak honakoak dira:

� Pertsonei lotutakoak:
� Protagonistak: zuzenean edo zeharka (arazoan interesen bat daukate) nahastuta

daudenak.
� Boterea: gatazkan eragiteko dagoen aukera: handia, txikia edo batere ez.
� Arazoari buruzko pertzepzioak: arazoak edo gatazkak ulertzeko modu

desberdinak.
� Emozioak eta sentipenak: tristura, beldurra, iraina, etab.
� Kokapenak: pertsonek gatazkaren hasieran daukaten tokia.
� Interesak eta premiak: gatazkaren bidez lortu nahi den abantaila.
� Balioak eta printzipioak: ekintzak zuritzeko erabiltzen diren elementu kultural eta

ideologikoak.

� - Prozesuei lotutakoak:
� Gatazkaren dinamika: haren historia, berria den, aspaldiko batetik datorren,

etab.
� Harremana eta komunikazioa: konfiantza, errespetua, adiskidetasuna

(konpontzen errazagoa), mesfidantza, mespretxua (gatazkan bitartekari izatea
galarazten dute).

� Aurreiritziak eta estereotipoak: gatazkaren balizko ebazpenean eragin
dezaketen bi kontzeptu garrantzitsu. Aurreiritziak pertsona edo talde bati buruz
aldez aurretik dagoen iritziari dagozkio. Iritzi hori ona ala txarra izan daiteke.
Estereotipoak, bestalde, talde bati buruz dauden sinesmen gutxi gorabehera
egonkorrei dagozkie.
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3. GATAZKA MOTAK

� Pertsonen baitako gatazkak:
Pertsona zatituta sentitzen da bere baitan, bere barruko edo kanpoko errealitate baten
eta kontrakoaren itxaropenaren artean.

� Pertsonen arteko gatazkak:
Egoera gatazkatsuen prototipotzat jo ohi dira. Hirugarren pertsona bati buruz, ideia bati
buruz, etab. aurrez aurre dauden bi pertsona.

� Taldeen baitako gatazkak:
Pertsonen baitakoak bezalakoak dira, baina zenbait pertsona edo taldek hartzen dute
parte.

� Taldeen arteko gatazkak:
Zenbait talderen arteko gatazkak dira.

4. EBAZPEN MAILAK

� 1. maila:
Egoeraren azterketa egin ondoren, gatazka eragiten duten arrazoietan esku hartzen da.
Iturburuak aldatzeak (ez da beti posible) emandako konponbideek epe luzean irauteko
bidea ematen du.

� 2. maila:
Liskartutako aldeen arteko negoziazioak gertatzen dira. Ebazpen hori epe ertainekoa
da, hartutako akordioak aldiro berrikusi behar direlako.

� 3. maila:
Hesi konponbideen maila da. Epe laburrean baino ez diraute, gatazka aldi baterako
ezabatzen dutelako. Intrusiboak (zigorra ipini) edo ez intrusiboak (ezikusiarena egin) izan
daitezke.

3 mailako konponbidea ezartzeak, gatazka ebatzi gabe utzi ez ezik, okertu dezake eta
gatazka berriak ere eragin ditzake egoerari berriro heldu eta 2. edo 1. mailako
konponbideak proposatu ezean.

5. GATAZKAK EBAZTEKO ESTILOAK

� Lehia:
Gatazka helburu pertsonalak eskuratzeko urratsak emanez ebatzi nahi da. Ez da
gainontzeko pertsonengan pentsatzen.

� Saihestea:
Gatazkari ez zaio aurre egiten eta ez dira aintzat hartzen ez norbera ez gainontzekoak.
Ez ikusiarena desagerraraztea delako sentipenean oinarritzen da.



� Egokitzapena:
Gatazkari kalte handiagoetara iristea saihesteko beste aldeari arrazoia emanez,
gertatutakoaren errua nork bere buruari egotziz erantzun nahi zaio.

� Engaiamendua:
Negoziazioan oinarritutako gatazkak ebazteko estiloa. Aldeen arteko adostasuna
bilatzen da konponbidea guztientzat ona izan dadin.

� Elkarlana:
Desadostasuna bien helburuak eskuratzeko aztertzen da. Alde guztientzat onak diren
konponbideak lortzeko urratsak ematen dira.

6. GATAZKETAN ESKU HARTZEKO PROTOKOLOA

� Gatazka baino lehen:
Egoera lasaia den bitartean, balizko erantzunen aukera zabalagoa da. Zioetan
oinarritutako konponbideak ezartzeko denbora eta aldartea dago, hots, 1. mailako esku
hartzea burutzeko:

� Egoerari buruzko informazioaren bilketa.
� Gatazkaren definizioa zenbait teknikaren bidez eta zenbait iturritatik jasotako

informazioaren arabera.
� Konponbideen bilaketa, esku hartzeko balizko aukeren ezarpena eta egokienaren

hautaketa.
� Aldaketa planifikatzeko estrategiak, epe laburrean eta ertainean esku hartzeko

aldien ezarpena.
� Betetzea, adostutakoa aurrera eramatea.
� Betetzearen berrikusketa eta ebaluazioa.

� Gatazka bitartean:
Tentsio maila muga onargarria gaindituz areagotu denez, balizko konponbideen aukera
oso murriztuta geratzen da eta hori dela eta, bi motetako hesi konponbideak erabiliko
dira maiz.

Prozesuaren beste uneetan oso eraginkorrak izan ez arren, holako unean erantzun
bakarra izan ohi da (taldekide baten zigorra edo kanporatzea baina denboran
mugatuta).

� Gatazkaren ondoren:
Irekitako gatazka bukatutakoan, erantzunik ohikoenak 2. mailakoak izan ohi dira. Aldeek
balizko akordioak negoziatzen dituzte, eta berrikusteko eta doitzeko uneak ezartzen
dituzte. Aldez aurretik egon zitekeen elkarrenganako konfiantza kaltetu denez, eta
oraindik tentsio maila handia denez, zaila da gehiegizko tentsioa desagerrarazi orduko
1. motako konponbideak ezartzea. Hala ere, negoziaketek (2. maila) taldearen
hastapeneko egoerak berrezartzera daramate eta gerora zioei heltzea ahalbidetuko
dute. 
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7. BITARTEKARITZA

Gatazkan zuzenean zein zeharka nahastuta egon ezean, aldeen arteko bitartekaritza egin
daiteke.

Bitartekaritza alde biei akordio bat erdiesten laguntzen dien elementua baino ez da.
Konponbidea aldeek adostuko dute beren negoziaketan eta bitartekariak ez du inoiz iradoki
edo ezarriko. Haiengandik irten behar du, nork bere eginez gero, betetzeko konpromisoa
handitzen delako eta zuzentasuna ziurtatzen duelako, biek irabazten duten metodoaren
arabera ezartzen baita.

7.1. Bitartekariaren zereginak

� Gatazkan ez zuzenean ez zeharka nahastuta ez egotea (borondatezko pertsona).
� Beharrezkoa denean baino parte ez hartea eta gatazkako aldeek onartua izatea.
� Arazoan interes inpartziala erakustea.
� Burutu beharreko zeregina, prozesuaren metodoa eta dakartzan abantailak azaltzea.
� Prozesua kontrolatzea.
� Emaitzak ez kontrolatzea.
� Inpartziala eta neutrala izatea.
� Diskrezio erabatekoa informazio guztiarekin.
� Konponbideak edo ideiak ez ezartzea. Aldeei elkar ulertzen, haien artean konponbideak

aurkitzen laguntzea.
� Aldeei lasaitzen laguntzea.
� Ez epaitzea eta, beraz, ez ematea arrazoia ez bati ez besteari.
� Aldeen arteko komunikazioa erraztea.
� Haren ardura ez da gatazka ebaztea. Hura gatazkan dauden aldeek ebatzi behar dute,

haiek baitira ebazpenaren arduradunak

7.2. Bitartekariaren profila

� Inpartziala izatea. 
� Ideietan malgua izatea.
� Arduratsua izatea.
� Jasankorra izatea.
� Enpatikoa izatea.
� Zentzuduna izatea.
� Entzuten jakitea.
� Ez epaitzea.
� Kolpeak hartzen jakitea.
� Begirunetsua izatea.
� Objektiboa izatea.
� Konfiantza sortzea.
� Emaitzen arduradun ez sentitzea.
� Menderaerraza ez izatea.
� Gatazkei buruz jakitea.
� Azken emaitzagatik baino gehiago prozesuagatik beragatik kezkatzea.



7.3. Jarraibideak

Ez dago gatazkak ebazteko teknika bakarra, baina denek daukate antzeko egitura. Hona
hemen erraz bat, zuzentzen zaion profilera gehien hurbiltzen dena. Dena dela, haietako bat
ere ez da hutsezina, beraz, trebakuntzaren bidez baino ez da hartuko arazoak erarik ahalik
eta onenean konpontzeko ohitura.

� Arazoa definitu: 
� Definizio argi eta subjektiboa izan behar du.
� Arazo mota sailkatu.
� Nor dago arazoan nahastuta?
� Nor da arazoaren arduraduna?
� Zer gertatuko litzateke arazoa konponduko ez balitz?
� Noiz konponduko da?
� Noiz hasi zen arazoa?
� Zein dira konpontzeko zailtasunak?

� Zenbait konponbideri buruz pentsatu:
� Ahalik eta konponbide gehien.
� Konponbide oso ugariak.
� Konponbideak bilatzerakoan urduri egonez gero, hobe da une lasaiago batera

atzeratzea argi pentsatu ahal izateko.
� Ondorioez pentsatu:

� Saiatu igartzen arestiko puntuko konponbide bakoitzaren balizko ondorioei.
� Ondorio bakoitzaren alde onak eta txarrak baloratu.

� Erabakia hartu:
� Guztiak baloratu ondoren konponbiderik onena hautatu.
� Aurrera eramateko konpromisoa hartu.

Konponbiderik onena abiatu ondoren, lortutako emaitzak egiaztatu behar dira, ea arazoa
konpondu den. Horrela ez bada, urratsak berriro birpasatu eta konponbidea aldatu edo
beste bat hautatu.

7.4. Gatazka bat ebazteko behar diren trebetasunak

� Leku lasaia bilatu.
� Arretaz entzun.
� Ahots bolumen baxua eta tonu lasaia erabili.
� Utzi besteari bere haserrea eta sentimenduak adierazten, egoeraren aurreko erantzun

normaltzat hartuz.
� Sentimendu horiek islatu, haren haserrea onartu eta ulermena adierazi adostasunik

ulertarazi gabe.
� Komunikatzeko gaitasuna.

� Aktiboki entzun: bitartekariari aldeak ulertzen, haiek elkar ulertzea lortzen eta
jarreretatik premietara pasatzen laguntzeko gaitasun oso erabilgarria da. Honela
erakusten da: 

� Interesa adierazi: burua baieztatzeko mugitu, begietara begiratu, etab.
� Argitu: mezua argiago bihurtu, besteak dioena hobeto ulertzeko. Galderen

bidez argitu daiteke.
� Parafraseatu: norberaren hitzez ideia eta pentsamendu nagusiak errepikatu.
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� Islatu: bestearen mezuaren atzean dauden sentimenduak norberaren hitzez
definitu.

� Laburbildu: emandako informazioa, bai sentimenduei bai gertaerei
buruzkoa, bildu. Horrek hitz egin duenari zuzentzeko aukera ematen dio.

� Egitura eman: ideien antolamendua.
� Enpatia: ulertzeko eta aditzeko, bestearen azalean ipintzeko gaitasuna.
� Feedbacka: prozesua biribilean beregana daiteke, esandako orok eragiten die guztiei,

portaerak, jarrerak, ikuspuntuak, etab. indartuz.
� Mezuak lehen pertsonan: norberaren eskubideak defendatzeko besteenak zalantzan

jarri gabe.

7.5. Liskarrik ez eragitea eta gatazkak saihestea

Egoera pertsonaletan helburuak lortzea oztopa dezaketen eta haien aurkakoak izan
daitezkeen liskarrak saihestu.  

� Noiz:
� Solaskidearengan kontrolik eza, oldarra edo emozio egoera asaldatua islatzen

dituzten hitzik gabeko mezuak hautematen diren guztietan.
� Hizketa helburuak lortzetik aldentzen den guztietan.
� Solaskideak norberaren helburuekin bat ez datozen bestelako gaiak, eskaerak,

eskakizunak edo irainak adierazten dituen guztietan.
� Probokazioari antzematen zaion guztietan.

� Nola:
� Solaskidearen hitzezko eta hitzik gabeko seinaleak behar bezala behatuz eta

ulertuz.
� Probokazioan erortzearen ondorioei igarriz. 
� Gure solaskidearen probokazioari erantzuten dion arrazoibidean erortzea

saihestuz.
� Entzuketa aktiboa erabiliz.
� Norberaren helburuak baloratuz eta etengabe gogoratuz.

8. ARAZO NAGUSIAK

Ikerketa baten arabera, pertsonen arteko harremanak zoriontsu bizitzeko eta disfrutatzeko
gazteek aurre egin behar dieten arazo nagusiak honakoak dira:

� Neba-arreben arteko tirabirak eta norgehiagokak.
� Adiskide faltsuak.
� Edonori edozerengatik atsegin sentimendua adierazteko urduritasuna.
� Gurasoen haserrea etxera berandu iristeagatik.
� Lana klase osoaren aurrean aurkeztu beharra.
� Zirikatzen dituen norbaiten erasoak, mehatxuak, irainak.
� Abusua eta haien eskubideak gutxietsiak izatea kexatzeko gai izan gabe.
� Kexuak arrazoirik izan gabe.
� Kexuak egiatan egoera horren erruduna izanik.
� Solasaldian iritzia eman beharra.



� Ezetzik ezin esatea komeni denean.
� Begiratuak izan eta haiei buruz gaizki esaka dabiltzala pentsatzea (pentsamendu

okerrak).
� Lagun berriak egin beharra.
� Norbaiti utzi zion zerbait itzultzeko eskatzea.
� Begirunerik eza, norbaitek adarra jotzea.
� Herabetasuna.
� Edozein egoeraren aurrean sortutako urduritasuna.
� Taldeko eztabaidak.
� Taldean lana beti berberek egin dezaten utziz probetxua ateratzen duen jendea.

9. BULLYINGA

9.1. Hitzaurrea

Lagunen arteko harremanak funtsezkoak dira haur eta gazteen gaitasunak garatzeko, bai
gertatzen diren uneetan, bai gerora, haien eragina orainera mugatu beharrean, etorkizunera
luzatzen baita. Harremanak berdintasuneko, ohikoa izaten den simetriako testuinguruan
(ondorioak onuragarriak izanik) kokatzen direnean eta harremanen izaera, ondorioak
kaltegarri bihurtuz, aldatzen denean gertatzen da hori.

Lagunen arteko harremanek batez ere lehen ezaugarria izaten badute ere, hots,
adiskidantza, adiskidetasun, laguntasun edo elkarlaneko harremanak badira ere, bestelako
harremanei ezin zaie bizkarra eman oso larriak baitira. "Berdinen arteko tratu txarra" edo
mundu anglosaxoian "bullying" deritzen harremanon ezaugarria simetriaren, ohiko
elkarrekikotasunaren apurketa da, nagusitasun, mendekotasun eta otzantasunekoak
bihurtzeko. Arestikoak baino portzentaje askoz txikiagoan gertatu arren, eragiten duten
sufrimendua hain da handia ezen aurrea hartu, tratatu eta gainditu behar baitira.
Garrantzitsuena ez da ekintza bera, bere biktimengan dauzkan ondorioak baizik. Ez du inork
gutxietsi behar haur edo nerabe izutu batek senti dezakeen beldurra.

Olweausek (1998) honela definitzen du tratu txarra: "Ikasleak bere etengabeko erasoen
biktima hautatzen duen beste baten aurka burutzen duen jazarpen fisiko edota
psikologikoko jokabidea. Jardun kaltegarri eta beren-beregiko horretan, biktimak beren
kabuz nekez atera daitezkeen posizioetan kokatzen ditu. Holako harremanen iraupenak
biktimengan begi bistako ondorio kaltegarriak eragiten ditu: autoestimuaren murrizketa,
antsietate egoerak eta are depresioak, eta horrek eskolako giroan integratzea eta
normaltasunez ikastea zailtzen du."

9.2. Jazarpen motak eta moduak

Eskolako jazarpena bi mailatan bereizten da:
1. Jazarpen zuzena: haurren artean modurik ohikoena da. Borrokak eta eraso fisikoak. 
2. Zeharkako jazarpena: nesken artean izaten da ohikoagoa eta, orokorrean, aurre-

nerabezarotik. Pertsonaren gizarte isolamendua nahi izateagatik bereizten da. Isolamendua
zenbait teknikaren bidez lortzen da, besteak beste: zurrumurruak zabaltzea, biktimarekin
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kontaktu soziala izatea errefusatzea, lagunak mehatxatzea, pertsonaren ezaugarri fisikoei,
gizarte taldeari, janzkerari, erlijioari, arrazari, minusbaliotasunari... buruzko kritikak egitea.  

Hori dela eta, lagunen arteko tratu txarra hainbat modutan ager daiteke. Honakoak dira
ohikoenak:

� Hitzezkoak, hala nola irainak, ezizenak, izena zikintzea, gezur beltzak, etab. 
� Biktimarengandik zerbait lortzeko, harengan boterea erabiltzeko mehatxu

psikologikoak. 
� Eraso fisikoak, hala nola borrokak, jipoiak, itxuraz hutsalak izan arren behin eta berriz

egiteagatik pertsonarengan presioa eragiten duten ekintza txikiak, lapurreta txikiak,
etab.

� Gizarte isolamendua, hura baztertuz edo aintzat ez hartuz, lagunen edo klasekideen
arteko ohiko jardueretan norbait kontuan ez hartuz. 

Beraz, holako jazarpen edo larderia egoerak, ikaslea behin eta berriz eta denbora batez
beste lagunek egiten dizkioten ekintza kaltegarrien pean dauzkatenak dira.

Ekintza kaltegarritzat hitzez edo kontaktu fisikoz, zein bazterketa psikologikoz egindakoak
hartzen dira.

Holako egoerak ez dira ikasleen arteko harremanetan, batez ere nerabezaroan eta aurre-
nerabezaroan, gertatu ohi diren gorabeherekin nahastu behar.

9.3. Tratu txarren agenteak

Tratu txarraren fenomenoa ez da bidimentsionala. Ez daude erasotzaile (edo erasotzaile
talde) eta biktima bakarra. Gertaera horretan ikusleak, lekukoak ere daude nahastuta, eta
helduek, gurasoek zein irakasleek, zeregin garrantzitsua daukate.

9.3.1. Biktimaren profila
Jazarpenaren biktima edonor izan daiteke. Baina batzuk bereziki ahul bihurtzen dituzten
ezaugarriak daude, hala nola herabetasuna, barnerakoitasuna, hiperaktibotasuna, edo
bereizten duen ezaugarri fisikoren bat izatea (lodi egotea, betaurrekoak izatea, baxua
izatea). Ezaugarri akademikoa ere izan daiteke, hala nola ikastuna izatea edo irakasleekin
ongi konpontzea. Bullyingak biktimarengan dauzkan ondorioak hondatzaileak izan
daitezke: bortxatuta, babesgabe, irainduta, isolatuta, defentsarik gabe sentitzen da. 

9.3.2. Erasotzailearen profila
Erasotzaile multzoan zenbait eginkizun daude. Salmivallik (1996) honakoak bereizten ditu:
liderra, izutzeko jarduna zuzentzen duena, eta liderraren jardunari jarraituz era berean erasotzen
duten besteentzat jarraitu beharreko eredu bihurtzen dena; zirikatzailea, liderra erasoari
jarraitzeko bultzatzen duena; nahasten ez dena eta alde batera geratzen saiatzen dena, baina
taldearen barruan; azkenik, biktimaren defendatzailea, geldoki arbuioa eta biktimarekiko
enpatia adierazten dituena.

9.3.3. Ikusleen profila
Ikusleen eginkizuna oso garrantzitsua da eraso bat gelditzea edo areagotzea erabaki
dezakeelako.



Lekukoen artean zenbait jarrera egon daiteke. Erasoan parte hartu edo hura bultzatzen
dutenak daude; pasiboki lagunduta edo egoki iritzita saihesteko esku hartzen ez dutenak;
pasiboki arbuiatzen dutenak, edo ongi ez dagoela sentitu arren adierazten ez dutenak.
Azkenik, hari ezkutatu gabe aurre egiten diotenak daude; holakoak biktimaren aliatu
bihurtzen dira, baina gutxienak dira.

9.4. Adibide batzuk

� Beste lagun bat irainduz, ezizenak jarriz, iseka eginez, mehatxatuz, bere gauzak botaz,
joz edo besteei lagunak izan ez ditzan harekin ez elkartzeko eskatuz zirikatzea.

� Lagun batzuek eskolan beste batzuk zirikatzen dituzte, haien itxurari iseka egiten diote,
barre egiten diete eta ondoren, jolasean izan dela eta bestea negarti hutsa dela
argudiatzen dute.

� Ikasle batek harropuzteko bere indarraz baliatzen da, besteek adoretu egiten dutelako.

� Gezur beltzak esaten dira edo izena zikintzen zaio besteak ez duelako haiekin atera nahi
edo ez dagoelako prest diotena egiteko. 

9.5. Jarduteko iradokizunak

Esandakoa esanda, ez da ahaztu behar haurra berdinekin bizi den edo harremanak
dauzkan testuinguru guztietara eraman daitekeela fenomenoa. Horregatik, funtsezkoa da
holako egoerei aurrea hartzen edo haien aurka jokatzen utziko diguten estrategia batzuk
izatea. Honakoak jokatzeko irizpide batzuk izan daitezke: 

� Eredu positiboak eman: Gatazkak adiskidetasunez ebatzi. Indarkeria ez onartu.
� Egunero hezigaiekin hitz egin eta haien iritziak entzun. Beren arazoei irtenbideak

aurkitzen lagundu. Ez utzi lagunak probokatzen. Hausnartzen irakatsi. Gogorarazi
izuaren aurkako lehenengo babesa norberarenganako konfiantza dela. 

� Begirune eta tolerantzia balioetan hezi: haien hazkuntza emozionala zaindu eta
gainontzekoen sentimenduekin bat egiten lagundu.

� Arau argi eta sendoak definitu: Argi azaldu zer onartzen den eta zer ez, behar diren
argudioak emanez. Arauak sendotasunez ezarri.

� Adiskidetasunak eraikitzeko aukerak eman: Galdetu lagunek eta klasekideek nola
tratatzen duten.  Ezagutzeko interesa agertu.

� Telebistako programak kontrolatu. Haietako askok eta bideojokoek erasoa gatazkak
ebazteko modu bakarra delako ideia indartzen dute. Kontua ez da debekatzea, kritikoa
izatea baizik, haien eraginez hitz egin eta bestelako aukerak eskaini.

� Zaletasunen bat erraztu. Bere adineko neska-mutilek baloratzen dituzten trebetasunak
garatzen dituzten jardueretan sarrarazi. Taldeko jarduerak egiteko materialak eta
aukerak eskuragarri ipini. Larderia errazagoa da neska-mutilak elkarrekin egon eta
egiteko ezer eraikitzailerik ez daukatenean. 

� Arazoei aurre egiteko moduei buruz hitz egin. Norbaitek gogaitu edo beldurtuz gero
egokiak diren erantzunak eskaini. Mendekua ez da haietariko bat. Oldarkortasunez
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erantzutea defentsarik txarrena da eta erasotzaileari argudioak ematen dizkio erasoei
berriro ekiteko. 

Jazarpenaren aurrean, biktima bere guraso eta irakasleen laguntza bilatzeko, eta egoera
ahalik eta lasterren salatzeko konbentzitzen saiatu behar da.

Jazarriak ez badu lagundu nahi, egoera gero eta zailagoa bihurtzen da. Halakoetan,
erakutsi behar zaio edonoiz konta dezakeela eskaintzen zaion laguntzarekin. Horrela,
konfiantza hartzen joanen da eta denborarekin egoera deseroso horretatik atera ahalko da.
Horrek funtzionatzeko, ezinbestekoak dira etsaiengandik babestuko duten pertsona
batzuen laguntza eta adiskidetasuna.

9.6. Zenbait mito

Cristina del Barriok, Informe del Defensor del Pueblo sobre Violencia Escolar txostenaren
egilekide eta Psikologia ebolutiboko eta Hezkuntzako irakasleak, bullyingari buruzko honako
mitoei buruz hitz egiten du.

� "Betidanik gertatu dira eta ez dago aldatzerik". Holako usteek irtenbidea bilatzea
galarazten dute. 

� Holako erasoak "haurren kontuak dira", hutsalak izatearen sinonimoa. Adin giltzarriak
hamar eta hamabost urte bitartean daude. Hamar eta hamabi urte arteko lehen tartean,
pertsonen arteko garrantzizko harremanak eratzen hasten dira. Tarte horretan kasu
asko gertatzen dira. Hamabi eta hamabost urte bitartean kasuak murriztu egiten dira,
baina larrienak dira.

� "Ez da hainbesterako". Suizidioa eta hilketa jazarpenaren ondoriorik larrienak dira. Gutxi
gertatzen dira, baina gertatzen dira. Jazarpenak suizidiora eraman dezake biktima.
Suedian, 1978an, hilabete gutxitan hiru haur suizidatu ziren bata bestearen atzean,
eskolako jazarpena nozitu ondoren. Harrezkero, Suediako gobernuak ezagutzen den
lehen ikerketa egin zuen bullyingari buruz. Littletongo Columbine eskolako suizidak,
boloetan jokatzera joan ziren beren lagunak eta beren burua tiroka hil aurretik (hortik
Michael Mooreren Bowling for Columbine pelikularen izenburua). 

� "Pasatuko zaizu. Denok pasatu gara hortik". Indarkeriak mundu guztiarengan uzten du
bere aztarna. Ez biktimarengan bakarrik. Erasotzaileengan, aztarnak oso sakonak dira
epe labur, ertain eta luzean. Lekukoengan ere uzten du aztarna. Agian ekidin zitekeela
pentsatzea oso gogorra da jende askorentzat. Arrastoak uzten ditu. 

� Hezkuntza zentroetako indarkeria "probokazioari emandako erantzuna" da. Ideia hori
bereziki arriskutsua da jazarria biktima bikoitza bihurtzen delako, gertaeraren errudun
irizten zaiolako. 

� "Erasotzaileak ez ditu bere ekintzen ondorioak neurtzen, ez dauka erantzukizun
gaitasunik". Erasotzaileak oso ongi daki gezurra esaten, helduak nahasten ditu eta
biktima salatzen du eta probokazioa egozten dio. Erasotzaileak badaki egiten ari dena
gaizki dagoela. Hori oso ikertuta dago. Ez da ekintza inkontzientea, bere ekintzen
zuribidea bilatzen baitu beti.

� "Harrigarria da haren etxean inor ez konturatzea". Gehienetan, gurasoek ez dute kontua
jakiten eta eginez gero ustekabean izaten da haurraren gertuko baten baten bidez
(kalsekideren bat edo neba-arreba). Haurrak eskolan gertatutakoa etxean ez kontatzeko
arrazoi nagusia da inork ez diola esan esatea ona dela. Protagonistek ongi dakitenez



jokabide debekatu eta lotsagabea dela, ezkutatzen saiatzen dira eta leku ilunetan, fisiko
eta psikologikoetan, jokatzen ahalegintzen dira. Adibidez, pasabideak, eskoletako
komunak edo patioko irteerak. Gela barruan ere bai, baina ezkutuka. Berdinen arteko
mikrosisteman kokatutako fenomenoa da, eta horretan haurrak nagusiekin partekatu
gabe komunikatzen dira. Hori aitzaki askorekin mozorrotzen da: salataria izan nahi ez
izatea, ahul ez agertzea, gurasoak ez kezkatzea edo inork ezer egin ezin dezakeela
sinestea, jazarlea gurasoak eurak baino indartsuagoa delako. 

� Irakasleek ez dute ikusten holako gorabeherak gertatzen ari direla. Irakasleek badakite
edo susmatzen dute, baina askok arazoa gutxiesten dute edo ez daukate gatazkak
ebazteko teknikarik. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar

http://www.xtec.es/~jcollell/
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