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Aurkezpena
Liburu hau sortzerakoan, oso asmo konkretua izan dugu buruan: familia, gure ustez,
gizakia garatzeko inguru garrantzitsu eta erabakigarrienetakoa da, eta, ideia hori
oinarrizko ikuspegitzat hartuta, guk pixkanaka arlo honetan aztertu, ikertu eta
ikasitako gauza guztiak eskaini nahi dizkiogu irakurleari, dena ondo egituratuta eta
ondo antolatuta. Familia betidanik izan da oso garrantzi handiko erakundea gizartean, gizaldi guztietan, gizarte guztietan. Hala izan da, eta hala da gaur egunean
ere. Horrexegatik ikertu dute eta ikertzen jarraituko dute arlo zientifiko askotan,
esaterako, soziologian, antropologian, ekonomian, demografian, hezkuntzan,
psikologia sozialean edo psikologia klinikoan. Guk, ordea, lan hau osatzen duten
atalak aukeratu eta antolatzerakoan, garapenari eta hezkuntzari lotuta aztertu nahi
genuen familia, preseski, helduak, umeak eta gazteak familia barruan nola garatzen
diren argiago ikusteko. Ikuspegi horretatik begiratuta, familia oso giza talde bitxia
da: familia barruan nagusiak eta umeak izaten dira batera, eta alde handia izaten da
horien arteko adinean; nagusiak nortasuna eta heldutasuna garatzen ari dira, eta,
aldi berean, familia-kide gazteekin duten alde hori orekatzen saiatu behar dute.
Azken batean, familiako kideen artean sortzen diren harremanetan beti izaten dira
tartean heziketa-kontuak: helduek gazteagoei erakutsi behar diete, beharrezko
diren gaitasun, trebetasun eta bide guztiak emanda, pertsona modura erabateko
heldutasuna lor dezaten etorkizunean. Eta hori guztia, elkar maitatuta, laguntza
emanda, sentimendu sakonak sortuta eta denboraren joanean ondo sustraitutako
loturak estututa.
Liburu honetan ikuspegi moderno batetik begiratuta aztertuko ditugu familia
eta familiaren betebeharrak, ezaugarriak, funtzionamendua eta arazoak. Ikuspuntu
hori erabilita, gizakia garatzeko inguru garrantzitsutzat jotzen dugu familia; eta,
orain arteko pentsamoldearen aurka, ez umeentzat bakarrik, baizik eta baita familian bizi diren helduentzat ere. Beraz, ikuspegi horretatik sakon aztertuko ditugu
hainbat gai: familiaren kontzeptua eta betebeharrak, helduek jarduteko modua aita
eta ama direnean, familiak seme-alabengan duen eragina, familia-eredu berrien
ezaugarriak, arriskuan egon litezkeen familia-kideak, beharrizan bereziak dituzten
seme-alabak, familiako aholkularitza... Hori guztia aztertuko dugu familiako kide
guztien garapen psikologikoa kontuan izanda, eta prozesu horiek eta gertakari
horiek heziketan dituzten eraginak eta eskaintzen dituzten aukerak aintzat hartuta.
Irakasle askoren lana eta laguntza izan ditugu liburu hau burutzeko. Espainiako zenbait unibertsitatetako irakasleak dira, eta hemen aztertutako gaietan adituak;
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beren ikuspegia eta jakintza emateaz gainera, beren ikerketetako argibideak eta
datuak ere eskaini dizkigute Espainiako familiei buruz. Guretzat oso inportantea
zen liburu honen ikerketa-gaia, familia alegia, ondo mugatzea eta ondo lotzea, bai
esparru jakin baten barruan, bai denbora-tarte jakin batean. Gainera, era horretara,
datu garrantzitsuak eta testuinguruak emanda, askoz ere errazago uler litezke orri
hauetan erabilitako kontzeptuak eta metodologiak. Zorionez, hezkuntza eta
garapena gaitzat hartuta estatuko familiei buruz egiten diren ikerketak gero eta
ugariagoak dira, eta horri esker bete ahal izan dugu neurri handi batean geure
asmoa.
Liburuan azaldutako edukiak bost atal handitan sailkatu ditugu. Lehen zatiaren izena hauxe da: “Familia: gunea eta ingurunea”. Atal honetan, alde batetik,
gorago aipatutako ikuspegia azaltzen dugu, hau da, garapena eta heziketa aintzat
hartuta, familia nola aztertuko dugun; beste aldetik, estatuko familiaren nondik-norakoak zehazten dira, eta familia hori Europako beste lurralde batzuetako
familiarekin alderatzen da. Familia aztertzerakoan erabili dugun ikuspegiaren
oinarriak lehen bi kapituluetan finkatu nahi izan ditugu, bereziki, eta gainerako
kapituluetan izango diren ardatzak eta nondik norakoak.
Bigarren atalean, berriz, “Familia: helduak garatzeko ingurunea” izenburuaz,
gure ustez lehentasuna duten gaiak aukeratu ditugu, familia helduak garatzeko eta
osatzeko ingurune modura hartuta; esaterako, harremanak, loturak eta atxikimenduak nola bilakatzen diren, bizitzak nolako aroak izaten dituen, seme-alabak
hezterakoan gurasoek zein pentsamolde duten, familian zein balio finkatzen diren...
Hirugarren zatiak “Familia: seme-alabak garatzeko ingurunea” du izenburutzat, eta izenburuari jarraituz, umearen garapen-prozesuan eragina duten familiako
harremanak aztertu dira bertan; besteak beste, gurasoen eta seme-alaben artean
nolako harremanak dauden eta familian gauzak nola sozializatzen diren; familian
zein eratako heziketa-ingurunea sortzen den; eta neba-arreben artean egoten diren
harremanak nolakoak izaten diren. Era berean, zati horretan, umeek familia nola
ikusten eta irudikatzen duten aztertu dugu, beren gaitasun soziokognitiboak eta
familia-inguruneak aintzat hartuta. Familiaren mezuak ez dira umeengana iristen
diren eta umeak moldatzen dituzten bakarrak, eta, hori jakinda, kapitulu bana sartu
dugu pantaila berrien eraginaz eta eskolatik dakarten eraginaz.
Gaur egungo gizartean era askotako familia-inguruneak daude, eta horrek ere
eragina du barruan gertatzen diren prozesuetan. Beraz, hori ere aztertuko dugu
liburuaren laugarren atalean: “Bestelako familia-egoerak eta arriskudun familiak”.
Atal honetan aztertutako familia-inguruneak bereziak dira edo ez dira ohikoak, eta,
esan bezala, horrek eragin zuzena du familia horietan bizi diren kideengan. Besteak
beste, adopzioak, dibortzioak, tratu txarrak eta droga-menpekotasunak familian
izaten dituzten ondorioak ikusiko ditugu.
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Azkenik, garapen- eta heziketa-ikuspegia erabilita, ezin genuen ahaztu,
familia batzuetan bilakaera-aldi ezberdinak dituzten umeak izaten direla, edo aldatu
eta egokitu beharra duten umeak izaten direla. Horrenbestez, bosgarren zatiari
“Hezkuntza-beharrizan bereziak dituzten familiak eta familia-aholkularitza”
izenburua jarri diogu; zehatzago esanda, garapen-prozesu ezberdina duten umeak
aztertu ditugu, bai intelektualki mailaz gorakoak direlako, bai atzerapenen bat
dutelako, bai zentzumenen batean gaitasun-murriztapenen bat dutelako. Argi dago
familia horietan laguntza behar izaten dela, baina, azken kapitulua, familiako
aholkularitzari buruzkoa, ez da horientzat bakarrik idatzi, familia guztietan erabili
baitaiteke, familiako kideen arteko harremanak eta bizimodua hobetu nahi izanez
gero.
Familiako kideen garapena eta heziketa oinarritzat hartuta osatu dugu liburu
hau, eta, beraz, ikuspegi horretatik, liburu hau lagungarri izatea nahi genuke,
batetik, ikasle askorentzat (besteak beste, irakasle-eskoletan, pedagogian,
psikologian, psikopedagogian, gizarte-hezkuntzan eta gizarte-laguntzan ikasle
direnentzat), eta, bestetik, familiekin lanean ari diren era askotako profesionalentzat, bai prebentzio-programetan dihardutenentzat (lehen, bigarren edo hirugarren
mailako programetan), bai familiei lagundu eta aholku emateko lanetan dihardutenentzat. Beraz, irakurleak era eta modu askotakoak izan daitezkeenez, kapitulu
guztietan ikuspegi orokorra erabili dugu eta lehentasunak ere izan ditugu informazioa antolatzerakoan. Guztietan jakinarazi nahi izan dugu, eskuartean dugun
ikergai honi buruz zein informazio dagoen, eta, era berean, aholkuak eta orientabideak eskaini nahi izan ditugu, familia barruan heziketan eta garapenean dauden
prozesuak ahalik eta onenak eta emankorrenak izan daitezen.
Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu liburu honetan parte hartu duten
autore guztiei; eskerrak, kapituluak osatu eta idaztearren, eta, eskerrik asko,
liburua moldatzean pazientzia handia eta jarrera ezin hobea erakutsi dutelako, guk
jarritako jarraibideak errespetatuta; lan nekeza zen, baina ezinbestekoa. Eskerrik
asko. Estiloa batzen eta bateratzen egindako lana askotan ez da ikusten, baina
horrek liburuari osotasuna emango dio eta irakurleei lagundu egingo die gauzak
errazago ulertzen, zalantzarik gabe. Testuetan azken ukituak egiten eta itxura
aldetik batzen oso lan handia egin dute estatuko ikerketa-planeko bi bekadunek,
Angela L. Gonzalez Belló-k eta Elena Ortega Fernández-ek, biak ere La Lagunako
Unibertsitateko Hezkuntza eta Garapen Psikologia eta Psikobiologia Sailekoak.
Horientzat ere, beraz, gure eskerrik beroenak.
María José Rodrigo
Jesús Palacios

Euskarazko bertsioaren hitzaurrea
Familia eta giza garapena izenburuarekin plazaratzen da Familia y desarrollo humano
liburuaren euskarazko bertsioa. Begiratu batean, euskarazko eta gaztelaniazko izenburuak
alderatzen baditugu, ezberdintasun handirik ez dagoela ematen du: “giza” izena garapen
izenaren aurretik jartzea —euskarak hala eskatzen duelako— izango litzateke ezberdintasun
txiki bakarra, beste guztia ia-ia itzulpen zuzena eta literala izanik. Baina, askotan
izenburuaren barruan liburu eder baten sintesia aurkitzen den heinean, esan dugun
bitxikeria horren azpian ere badira zenbait egitasmo, desira on, ideia eta proiektu, eta
badugu zer komentatu hori aprobetxatuz.
Lehenengo eta behin, liburu potolo eta mamitsu honen euskararako itzulpenak eskatu
duen ahalegin handia azaldu nahian, Familia eta giza garapena izenburuaren barruan
dagoen guztia laburtuz, edozein pertsonaren garapen psikologikoan hain garrantzitsua den
erakunde baten azterketa psikoebolutiboaren gainean —familia, psikologiaren eta giza
garapenaren ikuspuntutik— ari garela esango dugu, Psikologiako lizentziaturan irakasten
den Familiaren Psikologia ikasgaiaren eduki (edo helburu) berberekin idatzia, hain zuzen
ere. Erraz ulertuko da, beraz, psikologia ikasten ari diren ikasle euskaldunen interesak izan
ditugula buruan (material egokien prestakuntza, euskararen normalizazioa unibertsitatean...). Hori baino gehiago, baina, ikasleak berak ere protagonista (edo familiakide) izan
dira bertsio honen haurdunaldian: gaztelaniazko bertsioaren irakurketa era kritikoan eta
atseginez egiteak, gaia bera gustura hartzeak, iradokizunak planteatzeak... asko lagundu
dutelako “jaioberri potolo” honen erditze-prozesuan. Dena den, horrek ez du esan nahi,
liburu hau ikasleen intereserako bakarrik dagoela pentsatuta; familiaren inguruan dabiltzan
profesionalek ere (psikologoek, pedagogoek, medikuek, irakasleek zein abokatuek ere)
gustura irakurri eta beren lanerako eduki mamitsuak aterako dituztelakoan gaude. Are
gehiago, guraso prestuek eta arduratsuek ere badute zer irakurri eta zer ikasi orrialde
hauetan zehar.
Liburuaren izenburutik barrurantz, sakonerantz eginda, edozein irakurlek —ikasleak
zein gaiarekin lotuta dabilen profesionalak— berehala egingo luke ondoko galdera:
zergatik euskaratu liburu hau eta ez besteren bat? Esaterako, laburragoa denen bat; edo
gehienbat estatu honetako datuetan oinarrituta baino Europa edo Ameriketako beste
edozein estatutako datuetan oinarrituta dagoenen bat. Bada, aukera hau egin dugunean,
arrazoiak nahiko sendoak direla uste dugu: 1) gai honen inguruan eta gorago aipaturiko
ikuspegitik gaztelaniaz idatzi den lehenengo (eta oraindik bakarra) eskuliburua edota
unibertsitate-testua da; 2) estatuko datuez at, nazioarteko ikerlan pisutsuenetan ere
oinarrituta dago, hots, iturrien arabera oso eguneratuta dagoela esan gura dugu; 3)
liburuaren koordinatzaileen jakintza goren mailakoa da Familiaren Psikologiaren esparruan
eta, gainera, artikulu bakoitzaren egileak adituak dira gai bakoitzean; 4) sinatzen dugun
hitzaurre honen autoreok ere “ikertzaile-familia” horretakoak gara, eta beraz, lana

22

Familia eta giza garapena

hurbiletik ezagutzen dugu; eta badira beste bigarren mailako arrazoi batzuk ere, espazio
txiki honetan sartu ezin ditugunak.
Hala ere, aurreko arrazoiez gain, nahitaez aipatu behar ditugu bultzatu gaituzten beste
batzuk ere, beste mota batekoak beharbada, baina oso indartsuak direnak. Euskarazko
bertsioa honako helburu zehatz honekin ere jaio da: jatorrizko bertsioak euskaldunon
ikuspegitik (edo, nahiago bada, euskal irakurlearen ikuspegitik) izango lituzkeen hutsuneak
erakusteko “salatzaile-lana” egiteko eta hutsune horiek betetzeko ahaleginean
“motibatzaile” izateko helburuarekin, hain zuzen ere. Hauxe esan nahi dugu: edukien
artean behin eta berriro kulturaren eta testuinguruaren garrantzia azpimarratzen den
ildotik, guk ere euskal familiaren bestelako ezaugarriak hobeto ezagutzeko ahalegina egin
beharko genuke, gure antropologo erraldoien —Barandiaran, Caro Baroja eta beste—
datuetan oinarriturik edota eurak aprobetxatuz, zientzia-mailako eta bertoko laginekin
egindako ikerketa psikologikoak burutuz. Horrela, gure inguruko familiak hobeto ezagutu
eta laguntzeko datu estatistiko-epidemioligikoez gain, familiari buruzko ezagutza
psikologiko-antropologiko sakonagoa izango dugu. Eta beste hauxe ere esan gura dugu:
alderantzizko bidaia deituko genukeenaren bokaziorekin ere jaio da, hau da, “familiaren
unibertsaltasuna” kontuan izanik, egitura ezberdin eta aurpegi ugaridun munduko gizatalde
guztien eta beste animalia batzuen elkargunea denez, geurea, edo hobeto esanda, geure
familia-inguruneak ondo ezagutu/ezagutzera eman eta afektuz begiratzen baldin baditugu,
besteak ere, neurri berean hobeto ulertu/maitatuko ditugu kognitibo/afektiboki. Desira on
baino ez diren ideia hauek —duda barik, zientzia-mailako helburuak ere badirenak—,
azken batean, ikasleak, ikertzaileak eta profesionalak ikerlan honetan animatzeko
egitasmoa baino ez dira.
Eta berriro ere, hasierako berbak gogoratuz, itzulpenaren inguruan xehetasun batzuk
aipatzearren, liburuaren izenburuan alde handirik ez dagoen bitartean, barruko orrialdeetan,
ordea, bai; hauxe da esan gura duguna: psikologia alorreko testu tekniko eta sakona, eta
gaztelaniazko zenbait esaldi korapilatsu eta lainotsu euskara ulerterrazean eta irakurtzeko
era atseginean idazten ahalegindu gara. Itzulpena ez da askotan zuzen-zuzena edo literala,
baina bai jatorrizko edukiarekin beti bat datorrena. Uste dugu itzultzaileek bete-betean
asmatu dutela, psikologian adituak izan ez arren. Elebidun garen neurrian eta gaian
murgilduta gauden neurrian, gehiegikerian erortzeko beldur barik, esan dezakegu ezen,
euskarazko bertsio honetan, antzeko liburu teknikoen itzulpenetan sarritan lortzen ez dena
lortu dutela itzultzaileek: elebidun batek liburuan esaten dena hobeto ulertuko du
euskarazko bertsioan gaztelaniazkoan baino. Gure eskerrona, beraz, IVAP/HAEE-ko
taldeko itzultzaileei.
Azkenik, beste erakunde batzuk mila oztopo burokratiko jartzen duten lekuan,
hasiera-hasieratik, Udako Euskal Unibertsitateak erraztasunak, proiektuarekiko konfiantza
osoa, Joserraren taldearen zuzenketa-lan zehatz/zorrotza eta Nekaneren dedikazio/pazientzia guztia pilatu ditu jaioberri honen onerako. Guztiontzat gure eskerroneko
aipamen zintzoena.
Donostian, 2001eko abenduan
Fernando Olabarrieta Artetxe eta
Enrique Arranz Freijo

LEHEN ATALA
Familia: gunea eta ingurua

1. Familia: gizakia garatzeko gunea
Jesús Palacios eta María José Rodrigo

Liburu honen helburua gizakia garatzeko ingurumenik garrantzitsuenetariko eta
erabakigarrienetariko bat aztertzea da: familia, alegia. Liburuan ikuspuntu
psikologikoa erabiliko dugu; ez, ordea, psikologista. Garrantzi handia emango
diegu berez psikologikoak ez diren elementu eta faktore askori, horrelakoek ere
eragin handia izaten baitute familian eta familiako bizitzan. Zehatzago esanda,
ikuspuntu ebolutiboa erabiliko dugu; hau da, familiako kide bakoitza garatzerakoan,
familiak duen garrantzia eta eragina kontuan hartuta egingo dugu liburu hau.
Ikuspuntu ebolutibo horretan, guretzat oso garrantzi handikoa da familiak heziketan
duen eragina; hau da, familia barruan heziketa-arloan gertatzen diren prozesuak eta
eskaintzen diren aukerak.
Kapitulu honetan eta hurrengoan, liburu osoaren kontzeptuzko oinarriak
ezarriko ditugu: garapenaren eta hezkuntzaren ikuspegitik begiratuta aztertuko
dugu familia. Era berean, liburu honek dituen atalak bost multzotan sailkatuta
aurkeztuko ditugu. Kapitulu honen lehenengo bi ataletan ikuspegi bikoitzetik
aztertuko dugu familia: ikuspegi konparatutik eta historikotik. Horrela, alde
batetik, familiaren jatorri filogenetikoan sakontzeko parada izango dugu; eta,
bestetik, gaur egun mendebaldean dugun familia-tipoa besterik gabe aztertu
beharrean, familiaren erro historikoan sakonduko dugu. Hirugarren atalean, XX.
mende bukaeran mendebaldean familiari buruz izan dugun kontzeptua aurkeztuko
dugu berariaz; kontzeptu hori oso urruti dago, zalantzarik gabe, familiari berari
buruz eta familiako bizimoduari buruz zeuden estereotipo zaharretatik. Laugarren
atalean, familiak dituen betebeharren inguruko gogoeta egingo dugu; hor ere
garapenaren eta hezkuntzaren ikuspegiak erabiliko ditugu, ikuspuntu horixe baita
liburu osoa josi duen haria. Kapitulua amaitzeko, gure inguruko familiak dituen
arriskuen eta babesen gaineko hausnarketa egingo dugu.
1. FAMILIA IKUSPEGI KONPARATUTIK BEGIRATUTA
Han-hemenka behin baino gehiagotan, familia galdu egingo delako zurrumurruak
entzuten dira mendebaldean; badirudi zurrumurru horiek ez direla oso egiazkoak,
ordea. Familia hil egingo dela? Egia da familiari lotuta beste jokaera batzuk agertu
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direla, batzuk berriak eta beste batzuk ez hain berriak; eta horrek harritu egin ditu
gaia ikertzen duten behatzaileetako batzuk. Baina, hurbil-hurbileko ikusmugatik
aldendu eta ikuspegi zabalagoa hartuta, diagnosia bestelakoa dela konturatuko
gara, argi eta garbi; familia taldea da, elkartea, erakundea, eta luze jarraituko du
bizirik inolako zalantzarik gabe. Ikuspegi zabal horri helduta, ez dugu beste
animalia batzuekin alderatzea baino gauza erakusgarriagorik.
Ehunka mila urtetik hona animalia-espezie bakoitzak bere erara antolatu du
familia. Oso ezaugarri garrantzitsua izan da, beraz, familia antolatzeko modua, eta,
antza denez, hala izango da aurrerantzean ere. Bai artropodo, arrain eta anfibioek,
bai narrasti, hegazti eta ugaztunek, bai gizaki ez diren primateek, baita gizakiek
berek ere, neurri batean zein bestean, familia-talde iraunkorrak osatzen dituzte
(Mitchell eta Shively, 1984). Horien guztien arteko aldeak ikertzerakoan, beraz, ez
da begiratzen ea espezieek horrelako talderik osatzen duten ala ez. Taldeak antolatzeko moduak aztertzen dira batez ere. Hortaz, sortzen den eztabaida-gaia hauxe
da: ea taldeak antolatzerakoan poligamia (sexu jakin bateko kidea beste sexuko
batzuekin lotzea) ala monogamia (sexu bakoitzetik kide bana), bietarik zein den
ugariagoa; eta poligamiaren barruan, ea ugariagoa den poliandria (eme bakarra ar
batzuekin) ala poliginia (ar bakarra eme batzuekin). Taldekatzeko moduaz gain,
iraupena ere kontuan hartu behar dugu. Batzuetan aldi baterako izaten da, eta beraz, iragaitzazkoa; eta beste kasu batzuetan, luze irauten du, besteak beste, honako
egoera hauen arabera: hazkuntza-aldiaren iraupenaren arabera (hau da, zenbat
denbora behar izaten duen kumeak bere kasa moldatzeko) eta baliabide naturalen
aukeraren arabera (jana, lekua, beste sexuko kideak).
Artropodoen eta arrainen artean poliandria askotan gertatzen den bitartean,
monogamia ohikoa da narrastien eta hegaztien artean, hazkuntzaldi osoan
behintzat. Dena dela, animalia-espezie beraren barruan aniztasun handia dago bai
taldekatzeko moduan (narrasti asko monogamoak dira, baina narrasti-espezie
batzuk poliginikoak dira), bai iraupenari dagokionez ere (hegazti-espezie batzuen
kumeek ez dute gurasoen ardura handirik behar; beste batzuek, aldiz, askoz
zainketa gehiago eta luzeagoak behar dituzte, eta, gainera, horrek arraren eta
emearen arteko lan-banaketa bereizi beharra eskatzen du).
Ugaztunen artean, poligamia zein monogamia aurkitzen ditugu, baina
lehenengoa bigarrena baino gehiagotan gertatzen da. Gizakiak ez diren primateetan
ere ohikoagoa da poligamia, eta ez dago poliandriarik. Gizakioi dagokigunez, ez
dago poliandriarik, kultura-komunitate isolatu batzuetan izan ezik. Adituen iritziak
banaturik daude: batzuen ustez, gizakiok poligamoak gara berez; eta beste batzuen
ustez, berriz, monogamoak gara izatez. Gizakion kasuan familia-elkartea ez datza
ordena naturalaren irizpideetan soilik (beste sexuko pertsonen aukera edo elkarlanean aritu beharra umeak aurrera ateratzeko); horrez gain, badaude beste faktore
batzuk: kultura-arrazoiak, esate baterako (erlijio- edo filosofia-sinesmenak, belaunaldiz belaunaldi transmititutako tradizioak).
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Agerikoa da ezen, kontrasterik interesgarriena eta guregandik hurbilen
dagoena, gizakiak ez diren primateena dela. Arlo horretan gauza bitxi bat ikus dezakegu: ikertzaileak diferentziak antzematen saiatzetik, gizakiak ez diren primateak
eta gizakion arteko antzekotasunak aztertzera igaro dira (azterketa bietarako, ikus
Cheney eta Seyfarth, 1990, eta Byrne, 1995). Izan ere, informazio handia ekartzen
dute bai lehenengoek, bai bigarrenek ere, guregandik filogenetikoki hurbil dauden
primateen eta gure espeziearen arteko antzekotasunek sustrai biologiko sendoa
duten ezaugarri bertsuak ditugula adierazten baitigute. Metodologia-aurrerapenei
eta espezieen azterketa konparatuetako aurreiritzi zenbait gainditu izanari esker,
bakarrik gizakionak zirela uste zen jokaera batzuen jatorri filogenetikoa ikusi ahal
izan dugu.
Gizakiak ez diren primateen atxikimendu-jokabidea izan da aztertu den
lehenengo jokaeratariko bat. Harrigarria da txinpantze helduek kumeekiko azaltzen
duten atxikimendu-jokabidea. Jokabide horrek era eta funtzio asko hartzen ditu,
eta horietako batzuk gizakionak berarenak dira: zainketa fisikoak, arriskuetatik
babestea, tentsioak lasaitzea, etab. Gainera, kumeek talde osoarekiko atxikimendu-hierarkia ezartzen dute, kide batzuengana hurbilduz eta beste batzuk saihestuz.
Jokabide horiek talde barneko indibidualtze-prozesu sakona eskatzen dute,
aurpegiak aztertzeko eta kideen arteko ezberdintasunak nabaritzeko gaitasun
handia, alegia.
Gizakion atxikimenduan bezalaxe, primateengan ere oso biziraupen-funtzio
garrantzitsua du atxikimenduak, zeren kumeek helduen zainketa behar dutenean,
gurasoen seme-alabekiko babesa jaio eta oso denbora luzean bermatzen baitu.
Atxikimendu-lokarriok nahiko iraunkorrak izaten dira; gizakion artekoak baino
motzagoak, hala ere. Izan ere, giza familien iraunkortasun horrek —belaunaldiz
belaunaldiko funtzio horrek— lotzen ditu jatorrizko familiak eta ondorengoak, eta
hori ez da gertatzen gizakiez besteko primateekin: umearen gurasoak bere aitona-amonekin eta gurasoekin; umearen aitona-amonak seme-alabekin eta ilobekin;
umea heldu ondoren, aita/ama bihurtuta, bere gurasoekin eta bere seme-alabekin;
etab. Beraz, atxikimendua familia-erlazioen oinarrizko osagaia da; gainera,
aurrekari filogenetiko garbiak ditu, eta taldearen biziraupenerako egokitzapen-tresna gisa duen balioa azaltzen du.
Gizakiez besteko primateek—txinpantzeek, makako japoniarrek eta ziur aski
bonoboek— protokultural izeneko portaera batzuk dituzte, gurekiko hurbiltasuna
azaltzen dutenak. Tximino-mota horiek bizitzan beren habitaterako garrantzitsuak
diren trebetasunak lortzen dituzte, eta horiek belaunaldiz belaunaldi transmititzen
dira. Hona hemen adibide bat: txinpantze-kumeek adi-adi begiratzen diete gurasoei,
hauek jana lortzeko ziri bat hartu, zorroztu eta termita-zuloaren barruan termita batzuk ateratzeko eta jateko sartzen dutenean. Makako japoniarrek batatak garbitzeko
trebetasuna belaunaldiz belaunaldi transmititzen diote elkarri. Beraz, osagai batzuk
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aztertuta, banakakoaz gaindiko ikasketa-prozedurak gertatzen dira, giza familietan
gertatzen direnen antzekoak.
Txinpantze-kumeak eta gizakiak ez diren beste primate batzuen kumeak ere
beren taldearen ohituretan gizarteratzen dira, gizakumeekin gertatzen den bezala,
eta desberdin jokatzen ikasten dute helduen eta amaren estatusaren arabera. Kume
emeak estatus handiko emeen alabekin jolasten dira bereziki, eta horrela amen
estatusa “heredatzen” dute. Bestalde, taldeak ama/kumeen arteko jabegoaren
loturak bereizten ditu. Horrela, begien bistan ez dagoen kume baten laguntza-oihua
entzuten denean, haren ama izaten da erantzuten duena, eta ama “konturatzen” ez
bada, beste amak berari begira jartzen zaizkio (Cheney eta Seyfarth, 1990).
Non daude, beraz, familia-talde horien eta gizakiok eratzen ditugunen arteko
ezberdintasunak? Primateekin orokorrean gertatzen den bezalaxe, gizakiok oso
malguak gara, giro eta eskakizun askotara egokitzeko gaitasuna baitugu; baina
primateak ez bezala, inguru berriak sortzeko gauza gara. Inguru horiek, beste espezietakoak baino portaerako eta gizarte-antolaketako forma askoz artikulatuagoak
sortzera behartzen dute gizakia. Diferentzien gakoa estimulazioaren izaera
soziokulturalean eta giza familiaren bizitza gertatzen deneko habitat ezberdinetan
dago.
Antropologo kulturalak izan dira gai honetan etnozentrismotik atera gaituztenak; izan ere, etnozentrismoaren eraginez, denbora bateko eta leku bateko ezaugarriak, hau da, une historiko jakin bateko eta kultura jakin bateko ezaugarriak
(mendebaldekoak) izaki guztiengana zabaldu baikenituen. Antropologoek amets
unibertsalistetatik atera gintuzten, gureaz oso bestelako kulturen azterketen bidez.
Kultura horietan, hala baliabideen eskuragarritasuna nola gizarte-antolamendua,
sinesmenak, hezkuntza-jokabideak, etab. oso bestelakoak direla erakutsi digute.
Ikuspegi hori jasotzen duen liburu ezagunenetariko bat Whiting eta Whiting-ena
(1975) da. Bertan —azpi-izenburuan adierazten den bezalaxe— azterketa
psiko-kulturala egiten da, hau da, sei kulturetako neska eta mutilen portaeran
hazkuntza- eta hezkuntza-testuinguruek nolako eragina duten. Egile horiek lekueta gizarte-testuinguruan eguneroko portaeren behaketa egin zuten Children of six
cultures izeneko liburuan. Helburua portaeraren deskribapena kultura-testuinguruan egitea zen. Horretarako ezarri zen irizpidea hauxe zen: kultura bakoitzak
antolaketa-mota bat du eta norabide jakin bateko garapena lortzea du helburu. Antolaketa horrek garapen-nitxoaren kontzeptua sorrarazi du (Super eta Harkness,
1986); kultura bakoitzean umeen inguruan dauden testuinguru, praktika eta sinesmenak izendatzeko erabiltzen da, hazkuntza eta hezkuntzaren ingurukoak izendatzeko, alegia.
Giza familian, testuinguru naturalak eraikuntza soziokulturalak dira funtsean:
testuinguruak zentzu bakar batean dira naturalak, hau da, garatzen ari den gizakiari
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bere garabide osoan zehar kultura-baliabideen sorta osoaz baliatzeko aukera ematen
dioten neurrian (Valsiner, 1994). Familiak zeregin erabakigarria du garatzen ari
diren txiki eta gazteei kultura erakustean; izan ere, familia gauzak gertatzen
direneko gune soziokulturala baita, eta, horrez gain, iragazki-lana ere egiten du,
kultura horretakoak diren jarduera eta tresna asko erakusten baitizkie. Jarduera eta
tresna horiek izango dira haurren adimena, sortu direneko kulturaren kutsuaz,
edukiez eta prozedurez jantziko dutenak.
Giza familien berezitasun honek beste berezitasun garrantzitsu batera garamatza, gizakiak ez diren primateen familietatik argi eta garbi bereizita dagoena.
Gurasoen zeregina, seme-alaben biziraupena ziurtatzeaz gain, gizarteratze
soziokulturala izango da lehen aipatu ditugun testuinguru eta habitatetan. Beraz,
elikatzeaz eta seme-alabak fisikoki zaintzeaz gain, gurasoek portaera batzuk
jartzen dituzte abian (Papousek eta Papousek-ek, 1995, aipatzen zuten intuizio-senidetasuna). Aipatutako portaerek elkarrizketarako, sinboloetarako eta hizkuntzarako sarbidea ahalbidetzen diete jaioberriei. Gurasoen portaera elkarreragile
horiek seme-alabekin txiki-txikitatik komunikazio estua lortzera bideraturik daude
—hasieran hitzik gabekoa, eta gero hitzezkoa—. Horrela, jaioberriekiko elkarrekintzaren berezitasunak (sinkronia, erritmotasuna eta elkarreragina) sinbolizazio eta lengoaiaren prozesuen azaleratzean laguntzeko diseinaturik daude
bereziki.
Horrez gain, giza gurasoek hezkuntza-asmoa dute, gizakiez besteko
primateek ez dutena, alegia. Gizarte-taldeari dagozkion portaera eta trebetasunak
ikasteko, txinpantze-kumeek ereduak, apaintze-praktikak (gaur egun ezinbestekotzat jotzen dira estatus-hierarkiaren gizarte-ikasketarako) eta gurasoen gogaindura-erreakzioak beste ikasgairik ez dute jasotzen. Kultura guztietako giza umeek
berekin elkarrekintza fina eta egokitua izaten duten eta trebetasun berrien saio
dorpeetan laguntzeko prest dauden aita- edo ama-irudiak dituzte. Horri hizkuntza
gehitu behar zaio, zeina gizarte-trebetasun eta arau berriak irakasteko baliabide
edo tresna zuzena baita. Gizaki jaioberriak hazteko prozesuak, beste primateena
baino askoz luzeagoa dena, haurrek beren kabuz baliatzeko gaitasuna lortu arteko
arreta eta laguntza eskaintzeko jarrera hori adierazten digu.
Azkenik, menpekotasun-erlazioek denboran oso luze jotzen dutenez,
atxikimendu-loturen intentsitatea, indibidualtzea, eta iraunkortasuna areagotzen
dira gizakion kasuan. Gainera, hori guztia hurrengo hauek kontuan hartuta ulertu
behar dugu: burmuina konplexuagoa daukagu, portaera-eredu artikulatuagoak eta
familiako bizitza berariazko muga espazial batzuetan kokatzen da. Azken horiek
intimitate eta jabego-sentimendu handiagoa sortzen dute, eta sentimendu hori
belaunaldiz gaindikoa da gizakiontzat.
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2. FAMILIAREN IKUSPEGI HISTORIKOA
Historian zehar giza familiaren fenomenoa aldakorra ala iraunkorra izan den galde
dezakegu. Ez dago zalantzarik, familia-antolaketak aldaketa historiko garrantzitsuak izan ditu. Nahikoa da XX. mendearen azken laurdenean familiek taldekatzeko duten berrikuntzen gaineko gogoeta egitea (ikus 4. kapitulua eta Flaquer,
1988).
Ordea, aniztasuna, ezin zaio orainaldiari bakarrik egotzi, lehenaldi osoa
berdina izan delakoan. Reher-ek (1996) familiak Espainian XVII. mendetik XX.
mendearen amaiera bitartean izan duen bilakaerari buruz egin duen azterketak argi
azaltzen du gaur egun familia espainiarrean dagoen aniztasunaren zati batek sustrai
historikoak dituela, azken mendeetan oinarrizko alderdi batzuetan jarraipen argia
ikus daitekeelarik. French-i (1995) kasu egin behar badiogu, gaur egungo mendebaldeko familia-aniztasuna bat dator kristau-aroa baino mende batzuk lehenagoko
Mediterraneoko antzinako kulturen aniztasunarekin, antzinako inperio erromatarrekoarekin batez ere. Antzinako Egipto eta Mesopotamiako familien eta familia-bizimoduen azterketak, baita erromatar eta grekoenak ere, familiaren bizimoduan
pribatutasunari, gizon eta emakumeen arteko rol-banaketari, dibortzio, banaketa
eta adopzio-egoeren arautzeari eta umeen adinaren araberako hezkuntza-arauei beti
garrantzi handia eman zaiela erakusten dute. Aurreko guztiak gaurko egoerarekin
bat ez badatoz, oso antzekoak dira behinik behin. French-ek (1995) erakusten duen
bezala, familia batzuek ahalegin handia egiten zuten eta itxaropen handia jartzen
zuten seme-alabak hezteko garrantzitsutzat zituzten gai batzuetan (orduan, gaur
egun bezala, seme-alaben garapen fisiko, intelektual eta moralean). Bitartean,
beste guraso batzuek seme-alabei tratu txarrak ematen zizkieten, abandonatu ere
egiten zituzten, eta fisikoki eta psikologikoki zigortzen zituzten.
Bestalde, atzera Espainiako familiara itzuliz, XX. mendekora soilik, aldaketa
handiak ez dira gaur egun bakarrik gertatu, baizik eta Reher-ek (1996) erakusten
duenez, faktore batzuetan aldaketak izan diren neurrian, metatu egin dira mendean
zehar. Hiru adibide emango ditugu umeen heriotzarekin, helduen populazioaren
urrakortasunarekin eta lan-mundura heltzeko aukerarekin zerikusia dutenak,
hurrenez hurren:
• 1900. urtean, familiako sei jaiotza behar ziren demografia-ugalketa bermatzeko; gaur egun, espainiar umeen heriotza-tasa munduko baxuenetarikoa da.
• Espainiarren bizi-itxaropena Europako baxuenetarikoa zen —1918. urteko
udazkeneko gripe-epidemiak 265.000 lagun hil zituen—; gaur egun, aldiz,
espainiarren bizi-itxaropena Europako batez bestekoa baino altuagoa da bi
urteko aldeaz.
• Seme-alaben kopuru murritzagoak ahalbidetu du emakumeek etxetik kanpo
lan egitea, eta gazteak lan-mundura heltzeko zailtasunek seme-alaben inde-
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pendentzia ekonomikoa atzeratu dute, eta, ondorioz, beraiek familia
sortzeko aukera.
Bi hamarkadetan Espainiako familiak oso aldaketa handiak jasan ditu, liburu
honen 4. atalean ikus dezakegunez. Aldaketa horiek eragina izan dute bai demografia-alderdietan (seme-alaben kopurua txikitu egin da izugarri; gurasoen bizi-iraupena luzatu egin da; seme-alaben presentzia familiaren etxean eta, ondorioz,
ezkontzak atzeratu egin dira), baita familia-antolaketa moduetan ere (familia anitzeko etxeak gutxitu egin dira; dibortzioa agertu da eta, ondorioz, berriro eratu dira
familiak; guraso bakarreko familiak ugaritu egin dira, baita adostasunezko elkarketak edo ezkontzazkoak ez direnak ere).
Zentzu askotan, Espainiako familia asko modernizatu da azken hogei urteotan, nahiz eta Reher-ek (1996) adierazten duen moduan, antzinakotasun-ezaugarri
asko duen, eta beraz, iparraldeko, Europa erdialdeko eta Estatu Batuetako familietatik asko aldentzen den, orain dela hogeita hamar urte gertatzen zen bezalaxe.
Ezaugarri bereizgarrien artean honako hauek aipa ditzakegu: espainiarren artean
toki-mugikortasuna txikiagoa da (horrek ahalbidetzen du, besteak beste, jatorrizko
familiarekin harreman estuak izaten jarraitzea); Espainian gizon eta emakumeen
arteko rol-banaketa nabarmenagoa da; familiaren laguntza-sarea inportantea da;
eta, azken adibidea, Espainian familia-erlazioak egonkorragoak dira. Reher-ekin
bat eginez (1996), etorkizunak gaur egungo egoera sendotzea ekarriko duela
aurreikus daiteke, eta aldaketak baino gehiago hauxe da gertatuko dena: «modernitatearen mugak zabaldu beharrean, hurrengo urteetan espainiarrek aipatutako
modernitatearen inplikazioak sendotuko dituzte...» (383. or.).
3. XX. MENDE BUKAERAKO FAMILIA KONTZEPTUA MENDEBALDEAN
Aurreko bi ataletan animalien artean familia-antolaketa naturala edo berezkoa dela
ezarri dugu, espezie batetik bestera oso ezaugarri ezberdinak dituen arren. Era
berean, erakutsi dugu giza familiak egituraketa ezberdinak dituela, eta gaur egungo
aniztasunak historian duela jatorria. Azkenik, familia antolatzeko moduetan
malgutasunak errealitate berriak sortzea eta sendotzea ahalbidetu du. Errealitate
horiek, ordea, —berriak edo mendeetakoak izan— askotarikoak eta heterogeneoak
direnez, familia esaten dugunean zentzuzkoa da honako galdera hauek egitea: zer
esan nahi du familiak?; zer da komuna edo erkidea aniztasunean eta heterogeneotasunean? Izan ere, horiek dira giza familien multzoak bereizteko ezaugarriak.
Ohiko familiaren estereotipo-eredua nuklearra edo gunekoa da: ezkontzaz
elkartutako gizon eta emakumeen bikoteak eta horiek izandako seme-alabek osatzen duten familia, guztiek teilatu beraren azpian. Gizonak etxetik kanpo egiten du
lan eta familiarentzako mantenua lortzen du; bitartean, emakumeak seme-alabak
zaintzen ditu etxean. Ohikoagoa da familia oinetxetarra edo askotarikoa (gurasoen
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eta seme-alaben familiak elkarrekin) eta familia zabala (familia oinetxetarra eta
albo-ahaideak). Historia-analisi zenbaitek erakusten dutenez, familia-mota horiek
ez dira berdin hedatu Espainia osoan, alde batzuetan ohikoagoa baita gune-familia
eta beste batzuetan, berriz, familia askotarikoa. Bata ala bestea izateko arrazoi
ugari izan dira: lekuen araberako oinordetza eta ondoretza-sistemak edo txirotasuna dela-eta familia batzuek ezkondutako seme-alabak hartu behar izana,
adibidez.
Aurreko paragrafoan deskribatu dugun gune-familiara itzuliz, oraingo
honetan deseraikuntza-prozesua aplikatuko dugu; hau da, emandako definiziotik
garai batean absolututzat hartzen ziren elementuak, baina gaur egun erlatibotzat
hartzen direnak kenduko ditugu:
– Familiaz hitz egiteko ez da beharrezkoa ezkontzaz hitz egitea. Izan ere,
adostasunezko elkarketek edo ezkondu gabeek ere familia berriak sortzen
baitituzte.
– Gurasoetako baten faltan, bestea seme-alabekin geratuko da; guraso
bakarreko familiak dira horiek, zeinetan askotariko arrazoiak direla-eta
gurasoetako batek (amak, normalean) ondorengoen zaintza bere gain
hartzen baitu.
– Senar-emazteek seme-alabak elkarrekin izaten dituzte, baina hori ez da
oso ezaugarri bereizgarria, umeak adopzioaren bitartez, laguntza bidezko
ugalketa-teknika modernoen bitartez edo aurretik izandako beste bikotekidearekiko harremanen ondorioz etor daitezkeelako.
– Amaren ardura, bai guraso biko familia batean edo guraso batekoan, ez da
seme-alabak zaintzea soilik, etxetik kanpo ere egin dezakeelako lan.
– Bestalde, aita ez da familiaren mantenurako baliabide-sortzailea soilik;
horrez gain, gogotik arduratuko da seme-alaben heziketan eta zainketan.
– Seme-alaben kopurua asko murriztu da; hortaz, familia askotan seme edo
alaba bakarra izaten da.
– Familia-gune batzuk banaketa eta dibortzioa direla-eta desegiten dira, eta
ohikoa izaten da berriro beste kideren batekin elkartzea eta familia-guneak
berregitea.
Azaldutako deseraikuntza hau egin ostean, gure ustez honako hau izango
litzateke familia kontzeptuaren muina: pertsona-elkarketa. Hain zuzen, pertsona
horiek elkarrekiko bizitza-proiektua iraunkorra izatea nahi dute; kidetasun-sentimendu sendoak sortzen dira eta kideen arteko konpromiso pertsonala dago, eta,
intimitate, elkarrekikotasun- eta menpekotasun-erlazio estuak sortzen dira. Hasiera
batean bi pertsona helduak dira, eta bien arteko erlazioak maitasun-, sexu- eta
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erlazio-arloetan gauzatzen dituzte. Familia-gunea konplexuagoa izango da seme-alabak agertzen direnean. Hori gertatzen denean, gurasoak seme-alaben hazkuntzaz
eta gizarteratzeaz arduratzen dira, horretan zerikusia duen pertsona-kopurua eta
elkartzen dituen lotura edozein izanda ere. Gune horretan heldu bat baino gehiago
egotea izaten da arruntena, eta, are arruntagoa, heldu biak gurasoak izatea; hala
ere, nahiz eta egoera horietako bat gertatu ez, familiaz hitz egiten jarraitzen dugu.
Bitxia bada ere, gure ustez, familia kontzeptua definitzen duten irizpide
guztiak “ukiezinak” dira, eta helburu, motibazio eta sentimenduekin daude lotuta.
Familia-bizimoduaren kalitaterako eta kideen arteko erlazioetarako, horiek garrantzitsuagoak dira lege-lotura, odol-ahaidetasuna, kide-kopurua edo rol-banaketa
baino. Funtsezkoak dira, lehendabizi, helduen arteko menpekotasuna, komunikazioa eta intimitatea; bigarrenik, alde batetik hazten eta hezten duenaren eta bestetik, hazten eta hezten denaren arteko menpekotasun egonkorra; eta hirugarrenik,
erlazio hori epe luzerako gurasoen arteko konpromisoan eta gurasoen seme-alabekiko konpromisoan oinarrituta egotea. Azken xehetasun horrek familia kontzeptutik kanpo uzten ditu norberaren familia-bizitzaz gain umeak zaindu eta heztea
lanbide dutenak, premiazko egoeran dauden haurrak babesteko erakundeetan
gertatzen denez.
Aipatu berri dugun familia kontzeptua gure interesen eta liburu honen hariaren
araberakoa da, noski. Beste analisi batzuetatik funtsezkoak izan daitezkeen alderdi
batzuk ez ditugu ezaugarri bereizletzat hartu liburu honetan (familiaren barruko
interdependentzia ekonomikoa, esate baterako). Gure interesa helduak eta seme-alabak garatzeko bidea erraztu eta sustatzen duen gune kontzeptuan datza. Aurreko
paragrafoan egindako ezaugarritze-saioaren arabera, seme-alabarik egon ez arren
ere hitz egin dezakegu familiaz. Dena dela, egile batzuek esan duten moduan
(Aerts, 1993; Popenoe, 1988), helduen arteko edozein erlazio intimo eta egonkorri
baderitzogu familia, beharbada kontzeptu berri bat beharko dugu ugalketarako eta
gizarteratzeko unitateak izendatzeko.
Dena dela, liburu honetan jorratu nahi duguna, seme-alaben presentzia duten
familia-mota konplexuak dira; presentzia horrek familiaren bizitza-proiektuan
hezkuntza-alderdi baten agerpena ekartzeaz gain, are konplexuagoa eta zabalagoa
egiten du familian gertatzen diren pertsonarteko harremanak. Nahikoa da
pentsatzea lau pertsonak (aita, ama eta bi seme-alaba) hiru azpisistema-erlazio
osatzen dituztela: heldua helduarekin (bikotekideen artekoa), heldua umearekin
(guraso baten eta seme-alaben artekoa) eta umea umearekin (neba-arreben artekoa).
Azpisistema horietako bakoitzak ezaugarri bereizleak ditu, eta beste azpisistemekin erlazionaturik dago. Horren guztiaren ondorioz, liburu honetarako interesatzen
zaigun familia-motak erlazio-konplexutasun korapilatua du. Familiak betetzen
dituen funtzioei buruzko gogoetak konplexutasun horren nondik-norakoak hobeto
aztertzen lagunduko digu.
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4. FAMILIAREN FUNTZIOAK
Lehenago aipatu dugun familiaren definizioaren araberakoa izan behar du familiaren funtzioen azterketak. Familian bertan bizi diren seme-alaben ikuspuntutik,
familia, garatzeko eta gizarteratzeko testuingurua da. Gurasoen ikuspuntutik,
ordea, gizaki-heldutasunarekin eta geroko etapekin erlazionatutako garapen eta
errealizazio pertsonalaren testuingurua da. Familiaren testuinguruan heldu
bilakatzeak berekin dakar gutxienez beste pertsona batekin behintzat erlazio intimo
eta pribilegiatuen konpromisoa ezartzea (bikotekidearekin). Harreman honetan badira elementu batzuk gurasoen etxean bizi zen menpekotasunetik bereizten dutenak,
bai eta beste taldekatze-mota batzuetako menpekotasunetik bereizten dutenak ere
(adibidez, bi pertsona edo gehiago etxebizitza berean bizi direnean, baina subjektibitate edo epe luzerako proiektu berak izan gabe). Bi pertsonen artean sortzen
den erlazioa zenbat eta aberatsagoa izan, hainbat eta gehiago eta sakonagoak
izango dira agertuko diren subjektibitate-elementuak. Beraz, ez gara biziraupen eta
ugalketa-unitate bati buruz ari, elkarbizitzako gune bati buruz baizik; komunikaziorako, maitasunerako eta sexu-elkartrukerako gune bati buruz, alegia.
Gurasoak seme-alaben garapenaren sustatzaileak izateaz gain, berek ere
garatzen ari diren subjektuak direla kontuan hartzen badugu, familiaren zenbait
funtzio azaleratzen dira:
1) Pertsona helduak egiten diren testuingurua da. Pertsona heldu horiek
autoestimazioa eta beren buruaren ezagutza jakin bat izango dute.
Eguneroko bizitzan ongizate psikologikoaren maila ona izango dute, arazo
eta estresa sortzen duten egoerei aurre egiteko. Ongizate horren sekretua
txikitatik pertsona helduekin izandako atxikimendu-erlazioetan datza.
Erlazio horietatik beren buruarenganako eta besteenganako segurtasun- eta
konfiantza-mugak sortzen dira, bizitza helduan atxikimendu-erlazioak
ezartzeko lagungarriak izango direnak (ikus 5. kapitulua).
2) Erronkei aurre egiteko eta ardurak eta konpromisoak onartzen ikasteko
prestakuntza-testuingurua da, non helduak dimentsio produktibo baterantz
bideratzen baitira, zeina burutzapen eta proiektuez betea eta gizarte-inguruan barneratua den. Seigarren atalean adierazten denez, familia da heltzeko aukera handiak eta norberaren baliabideak garatzeko aukera mordoa
ematen digun ingurua. Horrela, bizitzak jartzen dizkigun proba eta erronketatik sendoturik ateratzeko oinarriak lortzen ditugu. Era berean, etorkizunari aurre egiteko motibazio-bultzada aurkituko dugu bertan.
3) Belaunaldien arteko topagunea da. Horrela helduek bizitza-ikuspegia
zabaltzen dute lehenaldiranzko (aitona-amonen belaunaldia) eta etorkizuneranzko (seme-alaben belaunaldia) zubi-lana eginez. Hiru belaunaldien
artean loturak eraikitzeko eta loturak bideratzeko bitarteko nagusia maita-

Familia: gizakia garatzeko gunea

35

suna da alde batetik; eta bestetik, familiako kideen bizitza zuzentzen duten
balioak, zeinak, era berean, ekintzetarako eragingarri eta gida baitira.
Horrela, aitona-amonek seme-alabei iloben heziketan lagun diezaiekete
(ikus 9. kapitulua). Baina, horrez gain, aitona-amonak erreferentzia-puntua
izan daitezke seme-alabek eta ilobek munduaren ikuspuntua konparatzeko
eta aitona-amonen jakinduriaz baliatzeko (ikus 6. kapitulua).
4) Helduek egin behar dituzten bizitza-trantsizioetarako gizarte-laguntzarako
sarea da: bikotea, lana, etxebizitza, gizarte-erlazio berriak bilatzea, erretiroa,
zahartzaroa, etab. Familian arazo eta gatazkak sor daitezke, baina laguntza-gunea ere izan daiteke zailtasunak sortzen direnean; familiatik kanpoko
zailtasunak, eta, aldi berean, bere baitan sortutako tentsioak konpontzeko.
Zentzu horretan, dena aldatzen denean eta norberaren jarraitasunaren
zentzua arriskuan dagoenean, familia balio finkoa izan daiteke (6. eta 7.
kapituluak). Era berean laguntza-abagunea izan daiteke ekonomia-arazoak
daudenean, edo gaixotasunak, elbarritasun fisiko zein psikikoak, lan-arazoak, etab. daudenean. Hori guztia dela eta, familia norberarentzako eta
gizartearentzako laguntza-sare garrantzitsua da, eraginkorra eta egoerei
egokitzeko gaitasuna duena.
Liburu honetan, familia seme-alaben hazkuntza eta sozializazio gisa aztertzeko
helburua dugunez, familia-bizitza helduentzat zer den hausnartzeaz gain, aita eta
ama izateak zer esan nahi duen azaltzearekin osatu behar dugu. Gure ustez, funtsean
hiru gauza esan nahi ditu horrek:
– Lehendabizi, aita edo ama bilakatzeak hezkuntzako bizitza-proiektua abian
jarri behar dela esan nahi du. Oso prozesu luzea da: aitatasun eta amatasunerako trantsizioarekin hasten da; seme-alaba txikien hazkuntza eta sozializazioarekin jarraitzen du; gero nerabezaroan seme-alaben mantenu eta
laguntzarekin (eta, beharrezkoa bada, nerabezaroaren ostean); gero seme-alabak etxetik irteten direnean, normalean familia berri bat osatzeko; eta,
azkenik, seme-alabekiko elkarketa berriarekin iloben bitartez.
– Bigarrenik, aita edo ama bilakatzeak inplikazio pertsonal eta emozional
handian sartzea esan nahi du. Berekin dimentsio berria dakar, eta hori
helduen eta umeen gaitasunen arteko simetriarik ez izatetik dator alde
batetik; eta bestetik, aipatu berri dugun hezkuntza-proiektuaren mesedetara
bideratutako ilusio eta ahaleginetatik.
– Hirugarrenik, aita eta ama izateak esan nahi du hezkuntza-proiektu hori
edukiz bete behar dela seme-alaben hazkuntza eta hezkuntza-prozesu osoan.
Lan hori oinarrizko funtzio batzuk kontuan hartuta egiten da; familiak bete
behar dituen umeen hazkuntza eta gizarteratze-funtzioei dagokie, eta funtzio horiek gurasoen esku daude eta beraien erantzukizunekoak dira neurri
handi batean.
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Lau dira, gure ustez, familiaren seme-alabekiko oinarrizko funtzioak, batez
ere seme-alabak familiaren zuzeneko eragina izan gabe garatzeko gai diren arte:
1) Seme-alaben iraupena, hazkuntza eta gizarteratzea ziurtatzea komunikazio,
elkarrizketa eta sinbolizazio-portaera oinarrizkoetan. Funtzio honek, beraz,
biziraupen fisikoa ziurtatzeaz gain, beste alderdi batzuk ere kontuan
hartzen ditu, batez ere lehenengo bi urteetan jokoan sartzen direnak, eta
jaiotzatik biologikoki semea edo alaba zena psikologikoki gizaki egiten dutenak (Papousek eta Papousek-ek (1995) adierazten duten intuiziozko
ahaidetasuna, gorago aipatu duguna).
2) Seme-alabei maitasun- eta laguntza-giroa eskaintzea. Hori egon ezean, ezin
da garapen psikologiko onik izan. Maitasun-giroak atxikimendu-erlazioak
ezartzea inplikatzen du, erlazio pribilegiatua eta emozio-konpromisoaren
sentimendua (Bronferbrenner-ek behin eta berriro errepikatzen zuen aforismo
zaharra: «Ondo garatzeko, edozein umek antzeman behar du berarekin
norbait txora-txora eginda dagoela») (ikus, adibidez, Waters, Vaughn,
Posada, eta Kondo-Ikemura, 1995). Laguntza-giroa esaten dugunean,
honako hau esan nahi dugu: bertan hazten diren neska-mutikoentzako
erreferentzia-puntua da familia; tentsio- edo zailtasun-uneetan laguntza
bilatzea eta familiako beste kideekin komunikatzea, aipatu dugun laguntza
azaltzen duten jokabide-adibideak dira. Gai hauek hurrengo atalean aztertuko ditugu berriz ere.
3) Seme-alabei, ingurune fisiko eta sozialean egokitasunez erlazionatu ahal
izateko estimulazioa ematea, eta baita bizi behar duten mundu honetako
eskari eta exijentziei erantzuteko gaitasuna ematea ere. Estimulazio hori bi
bidetatik heltzen zaie, eta nahiz eta ondo desberdinduta egon, aldi berean
erlazionaturik daude: batetik, umeak hazten diren giroaren egituraketa eta
eguneroko bizitzaren antolaketa; bestetik, gurasoen elkarrekintza zuzenak.
Horien bidez, gurasoek seme-alaben garapena errazten eta suspertzen dute.
Gai horiek berriro aztertuko ditugu geroago.
4) Familiarekin batera umeen hezkuntza-prozesuan parte hartuko duten beste
hezkuntza-testuinguruetara irekitzeko erabakiak hartzea. Badira zenbait
urte Whiting-ek (1974) umeen hezkuntza-lanen profesionalizazioa gizarte
modernoen ezaugarria dela adierazi zuena. Guraso gazteei ezinezkoa
iruditzen zaie zeregin hori beren kabuz bakarrik lortzea; lan korapilatsu
horretarako aurreko belaunaldiaz ere ez dira fidatzen, eta, gainera, gizarte
hauetan derrigorrezkoa da eskolatzea, eta horrek neska-mutikoen (eta nerabeen eta gazteen) gain duen eragina gero eta urte gehiagotan luzatzen ari
da. Espainiako familien garapen historikoaren azterketak erakutsi duenez
(Reher, 1996), familiak hezkuntza-prozesuan duen funtzioa gero eta gehiago
murriztu da denborari eta kalitateari dagokienez. Horrekin batera, familiaz
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kanpoko hezkuntza- eta sozializazio-esparru batzuen gorakada izan da.
Horien artean eskola izan da, bakarra ez den arren, garrantzi nabarmenena
hartu duena. Neurri batean gurasoek aukeratzen dute umeak noiz hasiko diren familiaz kanpoko hezkuntza-testuinguruan, zein testuingurutara joango
diren eta zenbat denbora emango duten bertan. Zentzu horretan familia da
gizarteratzeko beste testuinguru osagarri batzuetarako giltzarria.
5. BABES- ETA ARRISKU-FAKTOREAK FAMILIA-BIZIMODUAN
Ez dugu kapitulu hau bukatu nahi, XX. mende bukaerako familiaren inguruko
tentsio- eta babes-elementuei buruzko aipamena egin gabe. Hori egiteko, bidezkoa
iruditzen zaigu Urie Bronfenbrenner-en (1979) giza garapenaren ekologiari
buruzko analisia erabiltzea (hurrengo kapituluan sakonago aztertuko dugu). Egile
horrek giza garapenaren prozesua eragin-sistemen barruan definitzen du; sistema
horiek gizakiarengandik urrunen daudenetatik gertuen daudenetara doaz, eta
garapen hori gauzatzen den ekologia-ingurunea definitzen dute. Eragin-sistemen
azterketa, beraz, oso baliagarria da familiarentzako babes- eta arrisku-faktoreak
definitzeko, familiaren eta bere kideen gune ekologikoan bateratzen diren eragin-eremu posible guztiak kontuan hartuta.
Brofenbrenner-en ustez, elkarren arteko erlazioa duten lau sistema-mota
daude: makrosistema, exosistema, mesosistema eta mikrosistema. Makrosistema
gizakiarengandik urrunen dagoen sistema da. Gizakia bizi den komunitatearen
balio kulturalak, sinesmenak eta historia-egoera eta gertakizunak hartzen ditu bere
barnean; gainera, beste ekologia-sistemetan eragina eduki dezake (sexu arloko
aurreiritziak, lanaren balorazioa, depresio ekonomikoko garairen bat, etab.).
Exosistemak gizarte-egitura formalak eta informalak hartzen ditu; hauek, nahiz eta
garatzen ari den pertsona kontuan hartu ez, gertuen duen giroa eragiten eta
mugatzen dute (familia hedatua, familiaren eta helduen lan-eskarmentua eta
egoerak, lagunak, auzokideekiko erlazioak, etab.). Mesosistema, garatzen ari den
pertsonak aktiboki parte hartzen duen bi mikrosistema edo gehiagoren arteko
erlazioari deitzen zaio (familiaren eta eskolaren arteko erlazioak, esate baterako).
Azkenik, gertuen dugun ekologia-sistema mikrosistema da, garatzen ari den
pertsonaren eta bizi den giroaren arteko erlazio-multzoa bere gain hartzen baitu
(familiaren mikrosistema eta eskolako mikrosistema, esaterako). Hurrengo
lerrootan, orain deskribatu ditugun lau sistemetan dauden arrisku-faktoreak
aztertuko ditugu, eta geroago familiak dituen babes-faktoreak.
Makrosisteman dauden tentsio- eta arrisku-faktoreak askotarikoak dira.
Horietako asko Garbarino-ren (1995) adierazpenaren bidez labur daitezke; horren
arabera, laurogeita hamarreko hamarkadako umeak eta familiak gizarte-giro
toxikoan bizi dira. Lau dira Garbarino-k aipatzen dituen elementu toxikoak:
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– telebista eta honek indarkeria baliabide gisa transmititzeko eta baloratzeko
duen funtzioa, eta baita etxeko bizitzan duen sarkin-zeregina ere, komunikazioa eta elkarrekin egiteko ekintzak eragozten eta eteten dituelarik.
– batzuek “haurtzaroaren bukaera” deitu izan duten fenomenoa. Horren
bidez, helduen munduaren tentsio eta biolentziak umeen munduan gero eta
eragin handiagoa dutela adierazi nahi dute. Horrez gain, errugabetasun-adinaren topiko zaharretik urruntzen diren forma, hizkuntza eta portaerak
gero eta sartuago daude.
– langabeziarekin eta txirotasunarekin zerikusia duten gizarte- eta ekonomia-tentsioak gizarte banatua sortzen ari dira; hau da, alde batetik asko dutenak
eta bestetik ezer ere ez dutenak. Gizarte-arlo ahulenekin erlazionatutako
txirotasun selektiboa ere badago, gainera.
– komunitatearen zerbitzuen eta laguntzen beherakada, kultura- eta jolas-arloetako gizarte-baliabiderik eza, erlazionatzeko eta jolasteko ondo
babestutako gunerik eza, etab., arazo handiak eragiten dituztenak, auzo
pobreenetan bereziki.
Ez dago zalantzarik mende bukaerako mendebaldeko kultura osatzen duten
fenomeno jakin batzuk antzeman ditzakegula: indarkeriaren gorakada (helduen
artekoa, baina baita haurtzaroaren kontra bideratutakoa ere); gizarteko tentsioak
ugaritzea; familia askok dituzten ekonomia-arloko zailtasunak; drogen mingarritasuna eta horren ondorioz sortzen diren tentsioak. Gainera, arriskuan dauden
taldeek beti ez dute behar adina laguntza-, prebentzio- ezta sendatze-programa ere
aurkitzen. Horren guztiaren konponbidea ezin da norberaren erantzukizun edo
banakako tratamendu-arlora murriztu.
Fenomeno horiei guztiei beste elementu negatibo bat gehitu behar diegu:
erlatibismo postmodernoa; honen arabera, dena da zalantzazkoa, eta ez daude
pentsamenduaren eta gizarte- eta familia-antolamenduaren oinarrizko printzipiotzat
har daitezkeen errealitate edo egiak; familia-giro batean edo bestean haztea gauza
bera izango balitz bezala, familia-egonkortasuna edukitzea edo ez edukitzea berdina
balitz bezala, garapenaren aldetik familian lankidetza eta elkartrukerako jarrerak
ikastea, aurkaritzako eta lehiakortasuneko jarrerak ikastea bezalakoxea balitz bezala.
Zalantzarik gabe, makrosisteman dauden tentsio eta arrisku-faktore asko
exosisteman islatzen dira; hau da, gurasoek parte hartzen duten hainbat sistematan
seme-alabek ez dute esku hartzen, baina familiaren bizitzan eragina dute. Nahikoa
da gurasoek lantokian izan ditzaketen tentsioetan pentsatzea; bertan gero eta denbora eta energia gehiago eman behar izanak eragina izango du familiaren bizitzan
eman beharreko denboran, eta erlaxazioaren kaltetan izango da. Zorionez, giltzatako umeak (“niños del llavero” gaztelaniazko esamoldean) izeneko fenomenoa ez
da oso ohikoa gure artean. Beste herrialdeetan, aldiz, askotan gertatzen da, guraso
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biek lan egiten dutelako, lanaldi osoan eta lan-jardun luzean gainera. Horrez gain,
umeak eskolan ez daudenean, ez dute ordezko zainketarik; beraz, umea goizean
etxetik irteten denean etxea hutsik uzten du, eta eskolatik ateratzen denean, giltzatakoa eskuan, etxera itzuli, mikrouhin-labean janaria berotu eta telebista pizten du.
Mesosistemari dagokionez, gure inguruko arazorik larriena umeek parte
hartzen duten mikrosistemen arteko loturarik eza da, batez ere denbora gehien
ematen dutenen artekoa: familia eta eskola. Hamaseigarren kapituluan erakutsiko
dugunez, gure artean ez dago erantzukidetasun eta komunikazioa elkartrukatzeko
ohiturarik; umea eskolan dagoenean, gurasoek irakasleen esku uzten dituzte beren
funtzioak, eta umea etxean dagoenean, eskola urrun dago, ez balego bezala.
Elkarren lotura-gabezia horretan zaila da onurarik aurkitzea, eta kalteak, berriz,
asko dira, batez ere umearentzat. Mikrosistemen arteko beste lotura-falta batek
familiaren eta seme-alaben lagunen arteko erlazioan du eragina. Gurasoak askotan
kexatzen dira seme-alaben lagunak oso gomendagarriak ez direla pentsatzen
dutelako, eta ez dira konturatzen lagunak aukeratzea familia-giroak baldintzatzen
duela; giro hori seme-alabentzat aurkakoa eta zapuzgarria denean, seme-alabek
familiaren balioen kontrako beste erlazio-testuinguru batzuk bilatzen dituzte, eta
orduan “arazoak” dituzten beste pertsona batzuekin jartzen dira harremanetan,
kasurako, drogekin, kale-indarkeriarekin edo sektekin zerikusia duten pertsonekin.
Azkenik, mikrosistemako arrisku- edo tentsio-faktoreak daude. Gure inguruko
familia-testuinguru askotan dauden elementu batzuk baino ez ditugu aipatuko; izan
ere, nahikoa da aipatzea gurasoek seme-alabekiko eta hezkuntzarekiko dituzten
uste edo sinesmenetan dauden nahaste eta kontraesanak. Eta benetan asko dira.
Gure taldeko ikertzaile batek gure testuinguruan bertan paradoxazko gurasoen —
hau da, guraso kontraesankorren— proportzio handia aurkitu du (Palacios, 1987b).
Bestalde, kontraesan horiek ez dira ideien eremukoak soilik; hezkuntza-portaeretan
ere aurkitzen dira.
Ildo berean jarraituz, gurasoek beren seme-alaben hazkuntza eta hezkuntzarekiko nabari dituzten ezgaitasun- edo ezintasun-sentipenen aipamen berezia egin
behar dugu; sentipen horiek adituek adierazten dituzten mezuek eragindakoak izan
ohi dira batzuetan. Aditu horiek familiak bere ahalmenekiko konfiantza murriztea
eragiten dute, haurrak hazteak sortzen dituen arazoak gainditzeko psikologia
ebolutiboko doktoradutza behar izango balitz bezala. Familia-kontraesanen azken
adibide bat ekarriko dugu orrialde hauetara: familia-tentsio batzuek etxeko bizimodua itogarri bihurtzen dute, edo hankaz gora jartzen dute familia, eta, azkenik,
apurtu egiten dute. Kasu batean zein bestean, umeek bizi dituzten tentsio eta
arazoek berengan eragin handiagoa edo txikiagoa izan dezakete, eta askotan ez epe
laburrean soilik.
Familiaren bizimoduaren tentsio-elementuen artean, lehenago makrosistemari
dagokionez aipatutako tentsio batzuk mikrosistemara itzultzean eratortzen diren
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tentsio-elementu batzuk aipatu behar ditugu; hona hemen zenbait adibide: umeei
eragindako tratu txarrak (19. kapituluan aztertuko ditugu) eta familiak dauzkan
arazoak bertan drogazaleren bat dagoelako (20. kapitulua). Dena dela, mikrosistemaren arazoak beti ez datoz kanpotik; batzuetan bere baitan sortzen dira. Bikotekideen arteko arazoez, eta baita seme edo alabaren baten behar berezi edo ezaugarrietatik sortzen diren tentsioez ari gara. Hona hemen azken horien adibide bat:
ume itsu baten gurasoek (23. kapituluan erakusten den moduan) beren adore eta
hobetzeko gaitasuna muga-mugaraino eramango dituzten kezka eta egoera batzuei
aurre egin behar diete.
Zorionez, aztertu ditugun sistemetako bakoitzean tentsioak babesteko eta
biguntzeko elementuak aurki daitezke, eta horietako batzuk beste batzuk baino
garatuago daude gure gizarte- eta familia-errealitateetan. Kapitulu hau amaitu
baino lehen aipatuko ditugu.
Makrosisteman familiaren eta bere baitako erlazioen babes-faktore garrantzitsu batzuk daude. Hasteko, familiaren eta familia-bizimoduaren aldeko
balorazioa, gure inguruan ezaugarri nabarmena dena. Hirugarren kapituluan
erakusten denez, Espainiako neska-mutilen eguneroko bizitzan familia ezinbestekoa da; gainera, familiaren kideek izugarrizko garrantzia ematen diote. Dudarik
gabe, harreman gogorretan eta aginte-printzipioetan oinarritutako familia-giroak
gainditzen ari dira, eta familia nahiko ondo egokitzen ari da seme-alaba helduek
familiaren barruan ematen dituzten urte luzeen aurrean, ia 30 urte inguru bete
artean bertan geratzen baitira askotan. Bestalde, gure kulturak balio handia ematen
die umeei eta beraiekiko erlazioari; eta egia izan arren gure artean batzuek haurtzaroaren pribatizazioa deitu dutena ikus daitekeela (umeak gurasoen ardurapekoak
dira eta ez erkidegoaren ardurapekoak), ez dago zalantzarik, neurri batean behintzat, umeekiko elkarbanatutako erantzukizun-sentimendua badagoela oraindik ere.
Makrosistemako familia-bizitza eta bere kideentzako babes-elementuen
artean, familiaren egonkortasunaz hitz egin behar dugu, gure testuinguruan
banaketa- eta dibortzio-tasak nahiko baxuak dira eta. Zentzu horretan, gure artean
ezin da aplikatu Papousek eta Papousek-en baieztapena (1995); horren arabera,
gure garaian jaio den ume batek bere gurasoak dibortziatzeko neba/arrebaren bat
edukitzeko baino aukera handiagoa dauka. Zorionez, banatzeko edo dibortziatzeko
aukera dago gauzak ondo ez doazenean, eta familia apurtzen denean, legez ez dago
elkarrekin jarraitzera behartuta. Apurketa hori dela eta, badirudi ona dela gure
gizarteak elkartasun-jarrerak eta elkarri ulertzeko eta onartzeko bideak pixkanaka-pixkanaka garatzea.
Mesosistemari dagokionez, azken urteotan besterik ez bada, umeen hezkuntza-prozesuan familiei laguntzeko zerbitzuak sortu dira. Familientzako aholkularitza-zerbitzuak agertu dira, nahiz eta orokorrak ez izan eta askotan behar dutenengana ez heldu (askotan esaten denez, ongizate-zerbitzuez premiarik txikiena
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dutenak baliatzen dira). Normalean, alde batetik familia-sistemaren eta bestetik
eskola-, osasun-, eta gizarte-zerbitzuen arteko topagunean garatzen dira. Horrexegatik iruditzen zaigu mesosistemaren eremuan sar daitezkeela. Eskura ditugun datu
guztiek erakusten digute ezen, laguntza-zerbitzu guztiak ondo eraturik badaude eta
helburu zehatzak eta lan-metodologia egokia baldin badituzte, eragin ona dutela.
Aukerak asko dira, eta orain dela gutxi ikertzen hasi dira gure artean. Espero dugu
etorkizunean horrelako ekimen gehiago sortzea, batez ere behar bereziak dituzten
seme-alaben familientzat, eta gizartearen sektore batzuentzat, berez zerbitzu horietara helduko ez zirenentzako eta batez ere arrisku-talde espezifikoentzako ekintzak,
populazio osoarentzako prebentzio- eta hezkuntza-lan orokorragoak ahaztu gabe.
Liburu honen zenbait kapitulutan, esku-hartzeko hainbat programa aipatzen
dira; programa horien helburua familia-funtzioak bideratzen laguntzea da,
familiarentzako erakundeek eskaintzen duten laguntza-sarea izanik. Ildo horretatik,
7. kapituluan Andaluzian egiten den aitatasunerako igaroaldian laguntzeko programa aipatzen da; 10. kapituluan, Kanarietako gurasoei gizarteratzeko eginbeharretan laguntzeko programa; 16. kapituluan, familiaren eta eskolaren arteko lankidetza-estrategiak adierazten dira (zoritxarrez, lankidetza oso ahula da gure artean),
etab. Dena dela, liburu honi amaiera emateko, banan-banan aztertuko ditugu gai
horiek guztiak 24. kapituluan.
Exosistemaren elementuetatik, gure artean tentsioetatik babesteko eta horiek
biguntzeko eraginkortasun handiena duena, familiari laguntzeko sare informala da,
familia hedatuak eta lagun- eta auzokide-sareak osatzen dutena, hain zuzen ere.
Hirugarren kapituluan ikusiko dugunez, familiak aitona-amonekin dituen harremanak sarritan eta maiztasunez gertatzen dira, Espainiako familia askoren asteroko
zereginetako bat izateraino, askotan. Harreman horiek bereziki garrantzitsuak dira
aitona-amonak seme-alaba txikiak zaintzeaz eta hezitzeaz arduratzen direnean,
gurasoak etxetik kanpo lanean ari direlako. Laguntza hori ezinbesteko bihurtzen da
familiaren egoerak zailak direnean, nerabeek seme-alabak dituzten kasuetan, esaterako: 7. kapituluan aipatzen dugunez, umeak dituzten ama nerabeen pronostikoa
ama gaztearen gurasoek emandako laguntzaren araberakoa izaten da. Familiaren
laguntza, aitona-amonen laguntza behar duten gurasoentzat garrantzitsua izateaz
gain, garaia iristen denean, aitona-amonentzat ere funtsezkoa da, seme-alaben laguntza beharko baitute gaixotasunaren edo bakardadearen mehatxua iristen denean.
Zentzu horretan, lagunek eta auzokideek osatzen duten laguntza-sarea oso
baliagarria da, familiarentzat sentipenen bitarteko euskarria delako, informazio- eta
ezagutza-iturburua izateaz gain. Egia da laguntza-sare horiek (familia hedatua eta
lagun eta auzokideena) ahuldu egin direla gaurko hirigintzaren eta gizarte-isolamenduaren ondorioz. Era berean, egia da familiaren bizimodua eta seme-alaben
hezkuntza pribatizatu egin direla, eta ez dela lehen bezala gertatzen, orduan taldearen erantzukizuna edo konpartitzen zen erantzukizuna baitzen. Dena dela, gure
herrian ez da oraindik gertatu inguruko beste herrietako molekularizazioa eta
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isolamendua. Espero dugu etorkizunean hori ez gertatzea, jakin badakigulako familiaren arrakasta inguruan dituen laguntza- eta euskarri-sareen sisteman datzala.
Azkenik, familiaren mikrosisteman dauden babes-elementuak aipatu behar
ditugu. Horietako garrantzitsuena, zalantzarik gabe, elkarrekiko atxikimenduaren
bitartez kideak lotzen dituen maitasuna da. Lehen aipatu dugun gure inguruko
familien seme-alaben kopuru-murrizteak esan nahi du ezen, besteak beste, seme-alabak gero eta gutxiagotan izaten direla zoriaren eta ezustekoen ondorio, eta gero
eta gehiagotan desioaren eta planifikazioaren ondorio. Dena dela, ez dugu datu
enpirikorik gurasoek seme-alabak orain lehen baino gehiago maitatzen dituztela
baieztatzeko; gainera, ez dugu uste hala gertatuko denik, adierazle batek ere ez
baitu hori erakusten. Hala ere, gauzak ez dira lehengo modukoak, nerabezaroa heltzen denean; adierazle guztien arabera esan dezakegu ezen, hirurogei, hirurogeita
hamar eta laurogeiko hamarkadetako lehenengo urteetan gurasoen eta seme-alaben
arteko harremanetan gertatzen zen belaunaldien arteko apurketa gaur egun ez dela
gertatzen. Nerabe batzuen portaera arazotsuek gizartean oso oihartzun handia
izanak pentsarazten digu lehen baino arazo gehiago dagoela bizitzaren aldi horretan, baina guzti-guztiak adierazten digu guraso eta seme-alaben arteko erlazioak
inoiz ez direla orain bezain orekatuak izan. Hirugarren kapituluan aurkeztutako
ebidentziek erakusten dutenez, fenomeno horrek bai gurasoengan bai seme-alabengan gertatu diren aldaketekin zerikusia duela. Beraz, gaurko gurasoek seme-alabak
gehiago maitatzen dituztela ezin esan badezakegu ere, gurasoak eta seme-alabak
elkarrekin bizitzen denbora luzeago ematen dutela esan dezakegu, eta haien arteko
harremanak hobeak izaten direla aurreko hamarkadetan gertatzen zenaren aldean.
Familiaren babesa oso garrantzitsua iruditzen zaigu gazteek aurre egin behar dieten
zailtasun zenbait direla eta: etorkizunarekiko ziurgabetasuna eta helduaren gizarte-rolari heltzea.
Oraintxe bertan aipatu duguna berdintasunean eta parte-hartzean oinarritutako
familia-estiloekin lotuta dago, eta agintean eta bereizkerian oinarritutako jarrera
eta portaera alde batera uzten ditu. Nahiz eta emakumeek familiaren bizimoduaren
zamaren zati handi bat beren gain hartu, eta nahiz eta berdintasunaren bidean
oraindik urrats asko falta, eremu horretan aurrerapausoak izan dira.
Lehen aipatu dugun bezala, gure arteko familia-mikrosistema egonkorra dela
ematen du, oro har, eta horrek tentsioetatik babestu eta tirabirak biguntzen ditu.
Egia da, halaber, gero eta gehiagotan besteren esku uzten direla zenbait funtzio eta
eginkizun (eskolaren esku, adibidez). Era berean, egia da familiak oinarrizko erantzukizun-sentimendua izaten jarraitzen duela, eta zalantzarik gabe seme-alabekiko
erlazioan ezinbestekoa dela. Konpromiso hori ez da gertatzen hasierako urteetan
soilik, denboran luzatzen da eta seme-alabekin izateaz gain, aurreko belaunaldiarekin ere (gurasoekin) eta geroagokoekin (ilobekin) zabaltzen da.
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Hortaz, familian eragina duten tentsio eta arriskuak asko badira, asko dira,
halaber, familiaren arriskuak saihesteko eta tentsioa biguntzeko faktoreak. Familia
bakoitzean era batean edo bestean agertuko dira eta izango dute eragina faktore horiek, eta aldi berean honako hauek definituko dituzte: barneko erlazioen kalitatea,
familia-talde osoaren eta kide bakoitzaren etorkizuna, eta familiaren bizimoduaren
barruko eta kanpoko osagai zehatzak. Gai horiek guztiak liburu hau osatzen duten
kapituluetan aztertuko ditugu.

2. Familiaren garapena eta hezkuntza nola
aztertu: kontzeptuak eta dimentsioak
María José Rodrigo eta Jesús Palacios

1. SARRERA
Familia aztertzen hasi aurretik, kontzeptu batzuk argi izan behar ditugu. Bestela,
azaleko analisian eta deskribapen hutsean geratzeko arriskua dugu. Guretzat
familia erakunde hurbila izanik, badirudi gure sena eta bizi izan ditugun gertakariak nahikoak zaizkigula ulertzeko. Baina oker gaude hori uste badugu. Izan ere,
familia aztergai korapilatsua eta aldakorra da, eta horri buruz aurreiritzi ugari
ditugu, azterketa zientifikoa erraztu baino gehiago oztopatu egiten dutenak. Horregatik, aukeratu dugun erakunde hori aztertzeko, hobe dugu urrundik ikustea eta
lanabes teoriko egokiak erabiltzea. Atal honetan familiaren garapena eta hezkuntza
hartuko ditugu kontzeptuen analisia egiteko oinarritzat. Horrela, aipatu ditugun
urruntasuna eta lanabesak izango ditugu.
Garapena eta hezkuntzaren ikuspegia, aurreko atalean ere azaldu genuena, ez
da bakarra. Izan ere, psikologoek hainbat ikuspuntu hartu dituzte familia ikertzeko.
Lehenengo aldiz ikertu zutenak, psikoanalistak eta gizarte-ikaskuntzaren aldeko
psikologoak izan ziren. Horien helburua guztiz txalogarria zen (familiak seme-alaben garapen psikosozialean daukan eragina ulertzea), baina laster geratu ziren
baztertuta, norbanakoaren analisitik ez baitziren ateratzen. Hori ez zen nahikoa
familiaren mundua eta bere kideen arteko harremanak azaltzeko. Berrogeita
hamarreko hamarkadaren ondoren beste ikertzaile batzuk agertu ziren, aurreko
ikuspegiaren akatsak zuzendu zituztenak. Besteak beste, ikertzaile horiek
interakzionismo sinbolikoaren, elkartruke sozialaren teoriaren eta gatazkaren
teorien alde egiten zuten, gaur egunera arte indar handia izan duten teoriak, alegia.
Horien arabera, familia eta gizartea antzeko erakundeak dira. Parekotasun hori
abiapuntutzat hartuta, familiaren ezaugarri garrantzitsu asko antzeman zituzten
ikertzaileek. Hona hemen aztertutako eremuak: talde bakoitzaren kideen arteko
harremanak, elkar hautemateko eta esanahiak emateko prozesuak eta familiako
harremanek trantsizio-aldietan eta krisialdietan izaten dituzten kostuak eta onurak
(Musitu eta Herrero, 1994). Baina hori guztia alde batera utzita, bi teoria klasiko
izan dira familiaren garapenaren eta hezkuntzaren ikuspegian eraginik handiena
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izan dutenak: sistemen teoria orokorra eta eremu-teoria. Aurrerago ikusiko dugunez, bi teoria horiek elkartu zirenean ikuspegi ekologiko-sistemikoa sortu zen,
oraingoz nagusia dena. Baina horretan sakondu baino lehen, ikus ditzagun teoria
biok familiaren azterketarako egin duten ekarpena:
Sistemen teoria orokorraren lehen urratsak von Bertalanffy-k eman zituen
(1968). Teoria hau fenomenoak osotasun gisa eta ez banaka azaltzeko printzipio
baliagarriak azaleratzeko asmoz jaio zen (Musitu, Buelga eta Lila, 1994). Sistemak
ireki edo itxi gisa sailkatzen dira, kanpoaldearekin energia edo informazioa
trukatzen duten ala ez kontuan izanda. Horrela, beraz, izaki bizi guztiak, baita
gizarteko erakundeak ere (hala nola familia), sistema irekiak dira. Familia bere kideen batuketa hutsaren gainetik dagoen sistema modura ikustea aurrerapauso bat
izan zen; Andolfi-k honela deskribatu zuen 1984. urtean: familia multzo antolatua
da, bere kideak elkarren menpean daude, portaera-arauen eta funtzio dinamikoen
bidez lotuta, kideek etengabe eragiten diote elkarri eta kanpoaldearekin etengabeko harremanak izaten dituzte. Horra hor sistemen hiru ezaugarriak: familia
sistema oso bat da, hiru azpisistema dituena (bikotea bera, gurasoak eta neba-arrebak); familia sistema irekia da, bere baitako jarduna elkarreraginaren bidez arautzen
duena; familia etengabe aldatzen den sistema da, beste sistema batzuekiko elkarreraginaren menpean dagoena. Sistemaren ikuspuntutik, familiaren azpisistemen
egitura garrantzitsua da (azpisistemen arteko mugak argiak eta iragazkorrak ote
diren; azpisistema bakoitzean kohesio-harremanik ba ote den, etab.), baina are
garrantzitsuagoa den beste zerbait ere badago: kanpoko eraginak edo aldaketak
sortzen direnean nola egokitzen den familia (erraz egokitu eta malgutasunez
berrantolatzen ote den; ez ote den egokitzen edo desantolatzen den).
Kurt Lewin-en eremu-teoria (1951) ere eraginkorra izan da, psikologia
ekologikoaren abiapuntua izan baitzen. Teoria horren arabera, norbanakoa
ingurutik isolatutako kide gisa harturik egindako ikerketa gainditu behar da:
gizakia eta bere ingurua elkarrekin ikertu behar dira, elkarren menpeko aldagai-multzo bat baitira. Aldagai horiek guztiek eremu bat osatzen dute. Eremu hori
deskribatzeko, bertan parte hartzen duen gizakia da abiapuntua, pertsona bakoitzak
desberdin ikusten baitu eremua. Deskribapen horrek faktore fisiko edo materialak,
gizarteko faktoreak eta faktore psikologikoak hartu behar ditu kontuan. Adibidez,
jolas-egoera batean hainbat gauza deskribatu beharko lirateke: jolasteko materiala,
jolasten ari den umearekin dauden pertsonak eta parte-hartzaile guztien helburu
inplizitu eta esplizituak. Lewin-ek dioenez, eremu psikologikoek hiru ezaugarri
dituzte: indarra (norabide batean aritzeko joera), jarrera (pertsona dagoen lekua,
besteak dauden lekuak kontuan izanda) eta potentzia (eremuko gune batek
besteekin konparatuta daukan pisua). Pertsonak garatzearen ondorioz, bizitzako
eremuak ere garatzen dira. Horrela elkarrengandik desberdintzen dira, hobeto
antolatzen dira eta egokitzeko duten erraztasuna hazten da.
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Deskribapen horretan antzematen da, besteak beste, zergatik izan den hain
egokia eremu-teoria familia aztertzean: kideen bizi-espazioa edo espazio ekologikoa da ardatza. Horren barruan, alde batetik, gizakia dago, eta, bestetik, gizakiak
bere ikuspegitik hautematen duen ingurua. Alvarez-ek eta del Rio-k (1990ean) eta
Lacasa-k (1994an) esan dutenez, ideia hori Barker eta Wright-en (1955) jokabide-ekologiaren abiapuntua izan da, baita Bronfenbrenner-en (1979) garapen-ekologiarena eta Whiting eta Whiting-en (1975) nitxo ekologikoaren ideiarena ere.
Azken kontzeptu hori kulturen arteko psikologiaren eremutik hurbil dago, antropologiaren eraginaren menpean. Bai Bronfenbrenner bai Whiting aurreko atalean
aipatu ditugu, baina beren lanak atal honetan eta aurrerago ere deskribatuko ditugu.
Ikuspegi sistemikoa eta ikuspegi ekologikoa gehitzean, ikuspegi ekologiko-sistemikoa sortu zen. Hori da familiaren garapenaren eta hezkuntzaren ikuspegiaren oinarririk sendoenetako bat. Familia helduak eta umeak garatzeko inguru
gisa aztertu behar badugu, ikuspegi biak beharrezkoak zaizkigu. Bietan oinarrituta
ikasi dugu ezen familia (ez bakarrik “familia nuklearra”, baita gizakiarengandik
urrunago dauden beste eragin-sistema batzuk ere kontuan izanda) ezin dela bere
kideengandik kanpo ulertu. Kide horien ikuspegiak ere gogoan hartu behar dira.
Bestalde, familia-inguruari ezaugarri jakin batzuk ematen dizkioten eraginen
multzoak norbanakoak eratzen laguntzen du, eta funtsezko gakoa da norbanako
horien garapena ulertzeko.
Ikuspegi ekologiko-sistemikotik abiatuta, familiaren azterketaren hiru dimentsioak arakatuko ditugu atal honen azkenaurreko zatian, garapenaren eta hezkuntzaren ikuspegitik. Gurasoen ezagutzek dimentsioetako bat osatzen dute eta dimentsio honek gurasoen pentsamoldea aztertzea du helburu, bilakaera- eta hezkuntza-mailetan, umeak heztean duen eragina eta umeen garapenean dituen ondorioak
ikusiz. Gurasoak “pentsatzaileak” dira, beren umeengan eragina izateko lanari
aurre egiten diotenak. Lan hori aurrera eramateko baliabideak ideia batzuk dira:
herentziak eta inguruneak nolako eragina duten umearen garapenean, zeintzuk diren
bilakaeraren unerik garrantzitsuenak, zein den umeak hazteko modurik egokiena,
zein helburu aukeratu behar den hezterakoan, zein den gurasoen zeregina, etab.
Gurasoen ezagutzak ikertuta, familiako hezkuntza-prozesuak ulertuko ditugu, baita
aurreikusi ere. Familiaren harreman-estiloa beste dimentsio bat da, familiako
kideen arteko harremanak ulertzeko. Hori da familia bestelako gizarte-taldeetatik
bereizten duen ezaugarri nabarmenenetako bat. Bere barnean bi gauza dira aztergai: a) familiaren kideen artean maitasun eta emoziozko loturak sortzen dituzten
harremanak; b) kide gazteei arauak eta balioak irakasteko prozesuan kontrol eta
arauak ezartzea helburu duten harremanak (familiako kide adituek zuzenduak).
Familiaren ingurune hezlea, bestalde, familia-giroaren kalitatea ikertzeko dimentsio bat da, giro horrek estimuluak eta esperientziak egituratzeko daukan ahalmena
neurtzen duena. Ingurune hezlea kulturaren eta hazten ari diren umeen arteko
bitartekaria da. Bi alde ditu: a) hezkuntzako gertalekua edo eszenatokia, umeen
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eguneroko esperientzietan eragina duen inguru soziokulturala; b) gertaleku horretako hezkuntza-elkarreragina, eguneroko gertaeretan gauzatzen dena. Gertaera
horien bidez, familiak (gurasoek batez ere) umeen hazkuntza egituratu eta osatzen
du. Aipatu ditugun hiru dimentsioak atalaren azken zatian aztertuko ditugu,
familiaren garapen-aldaketen ikuspuntutik. Aldaketa horiek familia-bizitzaren
egitura ukitzen dute, baita familiaren harremanak, eragin-motak eta gertaerak ere.
2. FAMILIAREN IKERKETA EKOLOGIKO-SISTEMIKOA
Familia pertsonen arteko harremanen sistema aldakor gisa aztertu nahi badugu, bi
bidaia egin behar ditugu: bata, familiaren barnera; bestea, kanpora, familiatik kanpoko faktoreetara, faktore horiek pertsonen arteko harremanetan garrantzi handia
dutelako. Eman dezagun ume txikiaren eta amaren arteko harremanak aztertu nahi
ditugula. Badakigu ume txikiek amekin atxikimendu egonkorra sortzen dutela,
ama horiek sentikorrak badira eta umeen behar eta eskaerei erantzuten badiete
(Ainsworth, Blehar, Waters eta Wall, 1978). Orduan, ikertzean atera dezakegun
ondorioa hau izan daiteke: amek umeei eskaintzen dieten arretak umeengan afektu-maila bat sortzen duela. Baina amaren portaeran badaude beste faktore batzuk,
hain hurbilak ez direnak, baina atxikimenduan eragina dutenak (Belsky eta
Isabella, 1988). Esaterako, amaren nortasuna, beraren garabidea, amatasunaren
lanek nolako estresa eragiten dioten edo bere bikote-harremanak egokiak diren.
Umearen aldetik ere badaude ezaugarri batzuk, amarekiko atxikimendu-maila
azaltzen dutenak, hala nola bere izaera edo ume goiztiarra edo sasoiz jaiotakoa
izatea. Hori izan da familiaren barnerako bidaia. Azaldu dugunez, hurbilak ez
diren elementu batzuk ere agertu dira, amaren garabidea adibidez. Baina familiaren
kanporako bidaian urrunagoko faktore batzuk gogoan hartu behar ditugu: familiari
eusteko sareak dauden ala ez, familia bizi den auzoa nolakoa den, gurasoen lanen
ezaugarriak, etab. Laburbilduta, Belsky-k dioenez (1984), guraso eta umeen arteko
harremanen nondik norakoak hainbat faktoreren emaitza dira. Faktore horiek
familiaren barnekoak zein kanpokoak izan daitezke, eta familiaren eta bere kide
bakoitzaren ezaugarriekin lotuta egon daitezke, baita familiaren ingurunearekin
ere.
Familiaren ikerketa psikologikoa egiteko, 1. koadroko hiru ikuspegiak erabili
dira: testuingurukoa, transakziokoa eta ekologiko-sistemikoa. Hiru ikuspegi horiek
bateratuta, familia ikusteko modu batera iristen gara: pertsonen arteko harreman-sistema aldakorra da familia, historia eta gizartearen arabera aldatzen diren eragin
askoren menpean bizi dena. Bere kideen arteko harremanak ikertzean, elkarreragin
guztiak uler daitezke (adibidez, umeak jaiotzean bikoteak jasaten dituen aldaketak,
umeak hazteko moduak, gurasoak banatzean edo dibortziatzean umeek nola
erreakzionatzen duten, etab.). Bestalde, familia aldaketa sozial eta historikoen
arabera nola aldatu den ikertzean, familia eta familiaz kanpoko guztiaren arteko
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loturen garrantzia agertzen da (adibidez, familia eta lanaren arteko harremanak,
umeen hazkuntzako arazoak, gazteen kultura nagusia, etab.).
2.1. koadroa: familia-sistema psikologiatik aztertzeko oinarrizko hiru abiapuntu

Kontestualismo ebolutiboa (Lerner, 1986): pertsona bere inguruarekin estu lotuta
dago, eta lotura hori denborarekin aldatzen da.
Transakziokoa (Sameroff, 1983): pertsonen arteko harremanak elkarrekikoak dira (bi
noranzkoetan) eta denborarekin aldatzen dira.
Ekologikoa eta sistemikoa (Bronfenbrenner, 1979): pertsonen arteko harremanak
gizarte, kultura eta historiarekin batera aldatzen diren beste sistema konplexuago
batzuen zati dira.

Familia horrelako ikuspegi korapilatsutik ikertzeak ahalegin eta bizkortasun
metodologiko handia eskatzen du, bi mailatan: datuak biltzeko prozeduraren eta
baliabideen mailan, eta datuak ikertzeko estatistika-tekniken mailan. Datuak biltzeko prozedura eta baliabideak gero aztertuko ditugunez, ikus ditzagun orain estatistika-teknikak. Ikuspegi ekologiko-sistemikoan erabiltzen ditugunak ezin dira geratu
aldagai bakunen lotura sinplean (Luster eta Okagaki, 1993). Hona hiru adibide:
– lehenengoa: fenomeno baten gaineko hainbat faktoreren eragin metagarria
aztertu nahi duguneko egoerak. Esaterako, familiaren arazoak pilatzean
(hezigaitza den umea, aita suminkorra, familiako tentsioak eta diru urria)
umeek tratu txarrak jasotzeko aukerak zenbat ugaltzen diren neurtu nahi
dugunean;
– bigarrena: egoera baten hipotesi kausal batzuk egiaztatzeaz gain, aldagai
moderatzaile edo bitartekarien eragina aztertu nahi dugunean. Tratu txarren
adibidearekin jarraitzeko, gure asmoa tratu txarrak belaunaldiz belaunaldi
transmititzeari buruzko hipotesiren bat egiaztatzea izango da, eta, aldi
berean, atxikimendu-erlazioen kalitateak daukan zeregin moderatzailea
aztertzea.
– hirugarrena: aldagaiak denboran zehar aztertzeko asmoa dugunean. Esaterako, umeak oso txikitan jasandako tratu txarrek gero bere izaeran edo
harremanetan arazoak dakartzaten ala ez ikertu nahi dugunean.
Galdera horiei erantzuteko erregresio-analisiak, bideen analisiak, LISREL
ereduak, datuen denbora-analisiak eta punta-puntako estatistika-baliabideak erabili
ahal izango ditugu, sinpletasunetik urrun dauden fenomenoen azterketa korapilatsua egiteko.
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2.1. Pertsonatik testuingururako harremanak
Familiaren azterketa elkarrenganako eraginen arabera proposatzen dugunean,
familia bere baitako kideengan eragina duen testuingurua dela adierazten dugu,
baina baita kide hauek beren ezaugarrien bidez testuinguru hori eratzen dutela ere.
Transakzioko ikuspegiaren arabera, gizaki bakoitzaren ezaugarriek giroko
esperientziak itxuratzen dituzte, eta, alderantziz, esperientzia horiek gizaki
bakoitzaren ezaugarriak itxuratzen dituzte, denborak aurrera egin ahala (Sameroff,
1983). Adibidez, ume bat bere familiaren testuinguruarekin harremanetan dago, eta
ume horren ezaugarriek gurasoen portaeran eragina dute. Portaera horrek umearen
garapenari eragiten dio, aldi berean. Horrela, beraz, beren gurasoekiko elkarreragineko harremanen bidez, umeek beren garapen-inguru propioak eraikitzen edo
itxuratzen eraginkortasun handiz laguntzen dutela esan genezake (Lerner, 1982).
Thomas eta Chess (1977) eta Lerner eta Lerner (1987) moldaerako ontasunaren ereduaren sortzaileak izan ziren. Eredu horren arabera, testuinguruko eskaerei
ondo erantzuteko ezaugarriak dituzten seme-alabek erantzun positiboa ere jasotzen
dute, eta egokitzapen handiko garapena dute; alderantzizko kasuan, elkarrenganako
eraginen zirkuluak pertsonaren garapenerako emaitza negatiboak sortzen ditu.
Eragin negatibo hauek moldatu gabeko portaera edo harreman gatazkatsua dela eta,
pertsona testuinguru arriskutsuetan sartzen bada, hor portaera edo harremanetako
joera txarrak betikotu egiten direlako da (jarraitasun metatzaile edo jarraitasun
elkarreragilearen efektua).
Ume hiperaktiboei buruzko adibide bat emango dugu aurrekoa argiago
uzteko. Umearen hiperaktibitateak ondorio txarrak ekartzen ditu gurasoentzat:
depresioak, gizarte-isolamendua, bikote barneko arazoak, familiaren estresa, etab.
Guraso batzuek beren sentimendu eta jarrera negatibo eta kritikoak erakusten
dizkiote umeari. Ondorioz, ume horren hiperaktibitatea areagotu egiten da (Chess
eta Thomas, 1984). Gurasoek babesik edo arazoa leuntzeko baliabiderik ez badute,
umearen portaera areagotuak beharbada eskolako zailtasunak ekarriko ditu, edo
umea bere antzekoak diren beste batzuekin ibiltzen hasiko da. Horiek eskolan
jasotzen dituzten emaitzak txarrak direnez eta gizartean moldatzen ez direnez, lan
txarragoak eskuratuko dituzte, lanez aldatzeko joera handiagoa izango dute, besteekiko harremanetan zailtasunak izango dituzte, etab. Horren guztiaren ondorioz,
helduak direnean kultura- eta gizarte-giro marjinaletan edo baztertuetan ibiltzeko
aukerak areagotzen dira.
2.2. Testuingurutik pertsonarako harremanak
Familiako kide bakoitzaren berezitasunek testuingurua egokitzen dute. Baina
testuinguruek ere pertsonengan eta harremanetan ere eragina izaten dute, jakina.
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Eragin-mota hori deskribatu eta aztertzeko, Bronfenbrenner-ek (1979, 1983) giza
garapenaren ekologiaren eredua sortu du, giza garapena ikertu nahi duten guztientzako erreferentzia bihurtu dena. Aurreko atalean ikusi genuenez eta hemen sakonago aztertuko dugunez, eredu hori bata bestearen barruan dauden sistema batzuek
osatzen dute: mikrosistema, mesosistema, exosistema eta makrosistema (2.1.
irudia).
Mikrosistema: garatzen ari den pertsona eta bere inguru hurbila. Pertsonaren
bizitzako urte askotan familia da mikrosistemarik garrantzitsuena. Hiru azpisistema ditu: bikotea, guraso eta seme-alabak eta neba-arrebak. Hiru horien artean hierarkia bat dago, eta, esaterako, bikotearen azpisistema hondatzen denean, beste
biek ere ondorio txarrak jasotzen dituzte. Umeek beste mikrosistema batzuetan ere
parte hartzen dute, hala nola eskolan. Eskolan, umeak irakasle eta kideekin trebatzen ditu harremanak. Beste mikrosistema bat jolas-taldeak dira; hor ere elkarreraginak sortzen dira ume parte-hartzaileen artean.
Mesosistema: hemen, bizitzako une zehatz bat hartuta, pertsona bat partaidea
den mikrosistema guztien elkarreragina agertzen da. Esaterako, familiaren baitako
gertaerak (hizkera, sustatzen dituen jarrerak edo irakasten dituen trebeziak) umeari
eskolan gertatzen zaionarekin lotuta daude, eta gurasoekin trebatutako harremanen
atxikimenduak badu eragina umeak bere adinekoekin trebatzen dituen
harremanetan. Mesosistema, ondorioz, pertsonaren mikrosistemen arteko loturak,
nahasketak eta eraginak dira.
Gainera, mikrosistemaren barruan sortzen diren harremanek bertatik kanpoko
sistemen eragina jasotzen dute, hots, haurrak parte hartzen ez dueneko sistemen
eragina. Exosistemaz ari gara, zeinak hainbat egitura sozial formal eta informal
baitauzka, eta egitura horiek garatzen ari den pertsona bere baitan ez badute ere,
bere hurbileneko giroan gertatzen dena eragiten eta mugatzen dute. Exosistemaren
adibide gisa honako hauek aipa ditzakegu: familia zabala (aitona-amonak, osaba-izebak, lehengusu-lehengusinak, etab.), gurasoen lana eta lagunak, auzo-elkarteak,
udal gizarte-zerbitzuak, etab. Familia batzuentzat arazo larria da exosistema urriak
edukitzea; horiek bakarrean eta laguntza gutxirekin hazi behar dituzte umeak.
Azkenik, makrosistema, gainerako sistema ekologikoetan eragina izan
dezaketen kultura-balioez, sinesmenez, gizarte-egoerez eta erkidegoak ezagutu
dituen gertakari historikoez dago osatuta. Esaterako, gizarte baten balio edo sinesmenak zehaztu gabeko gauzak direla badirudi ere, beren eragin zuzena jasotzen
duten fenomenoak asko dira: neska jaioberriek bizirauteko dituzten aukerak,
umeak txiki-txikitatik eskolara bidaltzeko ohitura, umeaz aita ere arduratzea, etab.
Deskribatu ditugun sistemak aldatu egiten dira denborarekin, bai denbora
ontologikoa (norbanakoaren historia) bai historikoa ere (giza taldearen historia)
kontuan izanda. Ideia hori aurreko atalean ere aipatu dugu, historiaren eraginak
azaltzean: familiak osatzeko moduei eragiten die historiak, baita ahaideen arteko
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harremanei ere, etab. Bertan ere esan dugunez, denborak aurrera egin ahala
aldaketak izaten dira, zereginak, funtzioak eta aukerak berritu egiten dira eta.
Lehen deskribatu dugun ikuspegi hirukoitzak (bilakaera eta testuingurukoa,
transakziokoa eta, ekologiko-sistemikoa gehitzean osatzen denak) sistema anitzetako
familia aurkezten digu. Familia horren funtzionamendua integratua da eta etengabe
aldatzen da. Ikuspegi hirukoitzak ikertzeko modu zaharrak kritikatzen ditu, horien
abiapuntua familia murriztua, norbanakoa eta aldagaitza delako. Testuingurua eta
aldaketak abiapuntutzat hartzeak abantailak dituen arren, baditu bere zailtasunak
ere, metodologiaren aldetik (Lerner, Castellino, Terry, Villarruel eta McKinney,
1995). Azken finean, aukeratu duguna ikuspuntu konplexua da, baina analisiak
egiteko oso baliagarria, baita familiaren terapiarako ere (sistema-terapiarako, adibidez). Ikuspuntu sistemikorik ez badago, familian gertatzen dena modu sinplean
azaltzeko joera dago, ustezko jatorritik ondoriora lerro zuzenean joanez, biktima
eta errudunen nobela txarretan bezala (esaterako, semeak droga hartzen du eta
horren erruduna ama da; bikotea haustearen errua senarrarena da, etab.). Baina
sistema osoan oinarritutako ikuspegian kausaltasuna elkarrenganakoa da, eta,
gainera, sistema zabalagoen eragina ere gogoan hartu behar da (adibidez, gurasoen
edo bikotearen azpisisteman harreman desegokiak daude; familia zabalarekin ere
ez dute harreman onik, ezta euskarririk ere, eta falta horrek eragina du azpisisteman). Beraz, familiaren edozein egoera baloratzeko eta konpontzeko familia
osoaren egitura eta funtzionamendua aztertu behar dira.
3. GARAPENAREN ETA HEZKUNTZAREN IKUSPEGIA: FAMILIA
AZTERTZEKO DIMENTSIOAK
Behin kontzeptu batzuk argituta, eta gero aipatuko ditugun teoria batzuetan oinarrituta, iritsi da familiaren garapenaren eta hezkuntzaren analisiak eskatzen dituen
hiru dimentsioak proposatzeko unea: umeen garapenaz eta hezkuntzaz gurasoek
dituzten ezagutzak, familia barruko pertsonen artean dauden harremanak, eta
familia barruan dagoen hezkuntza-ingurunea.
Orain hasiko dugun azterketa edozein familiarentzat da egokia; berdin dio
nola antolatzen den eta nolakoak diren bere kideak. Hala ere, aztertuko ditugun dimentsioak aukeratutako familiaren ezaugarrien menpean daude. Azpimarratzekoa
da familia batzuetan ezaugarri bereziak dituzten umeak daudela, adimena, sentimena edo mugimena nolabait murriztuta dituzten umeak (adimen-akatsak dituztenak,
ume itsuak...). Baina guk ez ditugu arazo horiek orokorrean ikusiko, alde bakar
batetik baizik: bilakaeraren eta hezkuntzaren aldetik. Hau da, arazo horiek nolako
eragina duten gurasoen eta umearen arteko harremanetan, nola egokitzen den umeak
hezteko modua kasu berezi horretan. Esaterako, egoera horietan gurasoen eskariak,
inguruaren antolaketa eta harremanak aldatuko dira. Liburuko 21, 22 eta 23. kapituluetan, ezagutza- eta sentimen-ezaugarri eta behar bereziko haurrak dauzkaten familiek gainditu behar dituzten bilakaera- eta hezkuntza-alderdiak aztertuko ditugu.
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3.1. Gurasoen ezagutzen azterketa
Familiaren elkarreraginetan, gehienetan, gurasoek ez dute edonola erreakzionatzen umearen portaera ikusita. Hautatu egiten dute erreakzioa nolabait, aldez
aurretik egin duten aukera-zerrenda batetik. Zerrenda hori egiteko, umeen garapenari eta hezkuntzari buruzko ezagutzan oinarritzen dira. Gurasoak adimen aktiboko
pertsonatzat hartzeak ikertzeko eremu garrantzitsu bat sortu du. Horren emaitzak
1985etik aurrera agertu dira (Sigel, 1985; Rodrigo, 1985; Palacios, 1987; Goodnow
eta Collins, 1990). Azken urteotan, gurasoen ezagutzen ikerketak bere alde erabili
ditu psikologiaren aurrerapenak. Nahiz eta psikologiaren aztergaia askotan
norbanakoa den, ahalegin handiak egiten ari dira gizakiak gizartean duen portaera
azaltzeko. Ikertzaileek gizarte-psikologiaren kontzeptu batzuk erabiltzen dituzte,
hala nola jarrerak, igurikapenak, atribuzioak, hautemateak eta sinesmenak. Gero
gizarte-arloko informazio-prozesaketako kontzeptu batzuk ere gehitu dira: gizarte-kategoriak, eskemak, irudiak, ideiak edo gizarte-irudikapenak. Bestalde, Bruner
eta Tagiuri-k 1954an sen oneko psikologia izenekoa sortu zuten. Psikologia horren
arabera, gizaki arruntak bere teoriak eraikitzen ditu, berezkoak, intuiziozkoak edo
inplizituak, errealitate fisiko eta soziala ulertu ahal izateko eta horri dagozkion
planak eta estrategiak egin ahal izateko. Azkenik, gurasoen ezagutzak ikertzeko
erabili diren analisi antropologiko eta soziohistorikoak norbanakoa aztertzeko joera
sobera gainditzen ari dira, eta beste kontzeptu interesgarri asko sortzen ari dira:
herriaren jakintza, etnoteoriak, familien ideologiak eta beste. Horrez gero, badugu
kontzeptu-bilduma handia gurasoen adimeneko edukiak eta prozesuak sailkatzeko,
eta hezkuntzako egoera bakoitzean zer pentsatzen duten eta, ondorioz, zer egiten
duten hobeto ulertzeko.
Ikuspuntu horien guztien oinarrian gurasoen beharrizan bat dago. Gurasoek
familiaren errealitatea irudikatzeko beharra dute, adimeneko hainbat prozesu egin
ahal izateko: gertaerak ulertu eta azaltzeko, gero gertatuko dena aurreikusteko,
portaera planifikatzeko eta egin beharrekoa antolatzeko. Irudikatzea ezinbestekoa
da umeak hazi eta hezteko; bestela, gurasoek ez lukete izango familiako gertaerak
beren ikuspuntu berezitik aztertzerik. Gauzak “hau” edo “bestea” izango lirateke,
ausaz, antza. Guraso horiek ezingo lituzkete esperientzia zaharrak berriekin lotu,
ez lukete jakingo beren ekintzak nola antolatu, adimen eta emoziozko oinarrien
faltagatik, eta inguruko pertsonak ez lirateke beren jokabidea aurreikusteko gauza
izango (Rodrigo, Rodríguez eta Marrero, 1993).
Gurasoen ikusmoldeen ezaugarri batek ikerketa oztopatzen du: inplizituak eta
kontzientziara iristeko zailak izateak. Ikusmolde horiek ez dira munduari buruzko
hipotesiak eta gurasoek ez dituzte egiaztatzen, berentzako ez baitira teoria
zientifikoak: sinesmenak dira, hau da, gurasoek “egiatzat” hartzen dituzten eta
errealitatea deskribatzeko erabiltzen dituzten printzipioak (ikus zein egokiro
bereizi zituen Ortega y Gasset-ek ideiak eta sinesmenak, 1964). Sinesmenak ez
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dira esplizituak; maila inplizitu batean gurasoek pentsatzen eta egiten duten
guztiaren oinarria dira. Hori dela eta, gurasoen pentsamoldea, —garapenaren eta
hezkuntzaren ingurukoa— ez da inola ere erraz ulertzen. Ikertzaileek autoinformeak erabiltzen dituzte, hau da, elkarrizketa egituratuak edo galdera-sortak.
Baliabide horiek badituzte akatsak: elkarrizketetako galderak modu batean ala
bestean egiten badira, erantzunak ezberdinak izan daitezke, subjektiboak; galdera-sortetan, bestalde, adierazpen orokorrak agertzen dira, eta gurasoak gizarteak
eskatzen duen irudia ematen saiatzen dira askotan. Elkarrizketak eta galdera-sortak
ulertzeko zailak izan daitezke, eta gainera guraso batzuentzat ez da erraza beren
ideiak adieraztea... Horregatik, sinesmenak ezagutzeko zeharkako baliabideak
erabiltzen dira: adibidez, egoera hipotetiko bat marrazkien bidez adierazten da eta
gurasoei erakusten zaie, ea zer esaten duten; edo guraso eta umeek batera parte
hartzen duten egoera gutxi gorabehera naturalak aztertzen dira: ariketa batzuk nola
egiten dituzten, nola jolasten diren, zer irakurtzen duten, gai batzuei buruz zer
esaten duten... Saio horien guztien helburua ez da gurasoek beren sinesmenak
hitzez adieraztea; gizarteari buruzko iritzietan, balioes-penetan eta elkarrekiko
portaeretan nola proiektatzen diren aztertzea da kontua. Komenigarriena baliabide
zuzenak eta zeharkakoak batera erabiltzea da, neurketak eraginkorrak eta
independenteak izan daitezen.
3.1.1. Gurasoen teorien edo ideien funtzioa
Gurasoek umeei buruz sortzen dituzten teoria inplizituen funtzioa ulertzeko bi
ikuspegi daude, oso ezberdinak izan arren euskarri enpiriko egokidunak. Batek
bitartekaritzako ereduari jarraitzen dio. Teoria horiek bitarteko maila bat dira,
egoera zehatzaren eta gurasoen egoera zehatz horretako jokabidearen arteko maila,
alegia. Besteak gidako ereduari jarraitzen dio, eta berarentzat hazkuntzari eta hezkuntzari buruzko ideiak ez daude semearen portaeraren (estimulua) eta gurasoen
jokabidearen (erantzuna) artean, aurreko adimen-une batean baizik, gurasoek
egoeren hautemateak, esperientziak eta jokabideak kokatzen dituzten unean hain
zuzen. Hori hobeto ikusten da 2.2. irudian:
2.2. irudia. Bitartekaritzako eta gidako ereduak gurasoen ezagutzan.

Bitartekaritzako eredua
Hezkuntzako egoera

Gurasoen ezagutza

Gurasoen jokabidea

Gidako eredua
Gurasoen ezagutza

Gurasoen jokabidea

Ondorioak umeen garapenean
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Esan bezala, bitartekaritzako ereduen arabera, gurasoen ezagutza hezkuntzako
egoeraren eta gurasoen jokabidearen arteko maila da. Adibidez, gurasoen ezagutzaren arabera umearen portaeraren arrazoia hau edo bestea bada (umearen trebezia-falta, umearen asmo txarra, etab.), emango dioten erantzuna gogorra edo ez hain
gogorra izango da (Dix eta Grusec, 1985; Dix, Ruble eta Zambarano, 1989). Era
berean, gurasoek informazioa lantzen dute umeen portaeraren aldeak balioesteko,
umeak gizarteratzeko aukeratu dituzten helburuekin konparatzen dute, eta, ondorioz, jokabidea aukeratzen dute (Mills eta Rubin, 1990). Bestalde, hezkuntzako
estrategia bat ala bestea aukeratzea gurasoek egoera jakin batean jasaten duten
emozioaren araberakoa izango da. Gurasoen erantzuna latzagoa izango da baldin
eta alabaren portaera txarra aita-amak mintzeko dela uste badute (afektu negatiboa),
alaba nekatuta edo gaixorik dagoela uste badute baino (afektu positiboa).
Gidako ereduetako abiapuntua beste bat da: portaera bati dagokion erantzuna
aukeratzeko, gurasoak aldez aurretik seme-alabekin eta beste helduekin izandako
harremanetan oinarritzen dira. Gurasotasuneko esperientziak erabiltzen dituzte
umeen hazkuntzari eta hezkuntzari buruzko ideiak eraikitzeko, eta ideia horiek
gero erabakiak hartzeko gida izango dira, gero azalduko dugunez, ama edo aita
bihurtzeko bideari buruzko atalean. Erabakiek ondorioak izaten dituzte umeengan,
adimenaren garapenean eta gizarteratzeko prozesuetan hain zuzen ere. Alderantzizko norabidean, umeen garapena-aurrerapenek gurasoen ezagutzak aldatzen
dituzte, aldaketa-prozesuak bultzatuz. Dena dela, eredu honetako hainbat bertsio
daude, ikertzaile batzuentzat garrantzizkoena norbanakoen esperientziak direlako;
beste batzuentzat, ordea, kulturaren eragina delako... Hori geroago hobeto eta
sakonago azalduko dugu, familiaren ideologiei buruzko atalean (ikus Triana ere,
1991). Sameroff eta Feil-en (1985) ustez, eta baita Dekovic eta Gerris-en (1992)
ustez ere, gurasoen pentsamoldea konplexutasun sozio-kognitiboko mailetan
antolatzen da, gurasoek hartzen duten ikuspuntuaren arabera (egozentrikoa, arauan
oinarritua, umearengan oinarritua edo elkarrekiko ikuspegien koordinazioan oinarritua). Mailak Piaget-en estadioen antzekoak dira, eta gurasoen eta umeen arteko harremanei buruzko hausnarketa egiteko moduekin lotzen dira. Sigel-en (1985) edo
McGillicuddy-Delisi-ren (1992) iritziz, gurasoen sinesmenak umeekin izandako
esperientziak oinarritzat hartuta eraikitzen dira, eta umea hazi ahala edo kontrako
informazioa agertzean aldatzen dira. Bai gurasoen arrazonamenduari buruzko
ikerketetan, bai sinesmenei buruzkoetan, kultura oso garrantzitsua da, nahiz eta
protagonista ez izan. Hala ere, beste ikertzaile batzuek diotenez, pentsamoldea
eraikitzeko prozesua gizabanakoaren eta kulturaren arteko harreman dialektikoan
datza (Palacios, 1987; 1990; Triana eta Rodrigo, 1985; Rodrigo eta Triana, 1996;
Valsiner, 1989; Harkness eta Super, 1996). Gurasoek familiako ideologiak, teoria
inplizituak eta etnoteoriak berreraikitzen dituzte, belaunaldi askok aldez aurretik
berenak eraiki ondoren, beren eta besteen esperientzia soziokulturalak erabilita,
ikurren bidez ikasitakoak batzuetan, kulturak gurasotasunari lotzen dizkion
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praktikak egiteko. Ideia horiek eduki arautu samarra daukate eta aldagaitzak dira,
komunitateko balio, sen on eta kultura-jakintzarekin lotuta daude eta.
3.1.2. Ezagutza/ekintza bikotea
Gurasoen ezagutza ikertzea erakargarria da, besteak beste hezkuntza-jokabideak aurreikusteko balio duelako. Hala ere, azken hamarkada honetako ikerketa
guzti-guztiek ez dute horretarako balio izan (Sigel, 1992). Ondorioz, ikertzaileak
arreta handiagoz ibiltzen hasi dira. Ezagutza/jokabidea binomioak ez dakar bion
arteko elkarreragin zuzena, sarritan hori gertatzen bada ere. Gurasoen ezagutzek
ekintzak zuzentzen dituzte, modu malgu batean, hezkuntza-egoera nolakoa den
arabera. Malgutasunik ezean, jokabideak batzuetan adaptaziorako desegokiak
izango lirateke. Bateratasun handiagoa izango da, adibidez, ezagutza eta kognizioa
eremu berekoak badira, berdin eremu hori soziala, morala, fisikoa edo norberari
buruzkoa bada. Horrez gain, ikertzaileek kontuz ibili behar dute, gurasoei nolako
galderak egiten dizkieten; ez da gauza bera, adibidez, norbaiti umeek nola ikasten
duten matematika galdetzea edo bere umeak batuketak egiten nola ikasten duen
galdetzea. Kasu bakoitzean gurasoek irudikatzen dutena ezberdina da: batzuetan,
ezagutza semantiko-abstraktuan oinarritzen dira (funtzionamendu deduktibista);
besteetan, noizbehinkako esperientzietatik datorren ezagutzan (funtzionamendu
induktibista) (Rodrigo eta Triana, 1996; Valsiner eta Litvinovic, 1996). Egoerari
egokitzen zaizkion ezagutzak (eremu zehatzari edo egoera zehatzari buruzkoak)
eta jokabideak errazago elkartzen dira, ezagutza orokor egokitu gabeak eta jokabideak baino.
Gurasoek seme-alaben garapenari eta hezkuntzari buruz pentsatzen dutela
onartu denez, adituek familian esku hartzeko aukera berriak dituzte; bereziki,
gurasoak hezteko programak aurrera eramateko garaian. Orain badakigu gurasoen
portaera betiko aldatzea nahi badugu, eguneroko gertaeretatik ateratako ezagutza
zehatzak ere aldatu behar direla. Baina ezagutza horiek kanporatu eta azaldu behar
dira, eta beste gurasoek adierazitakoekin konparatu. Hori da bide bakarra gurasoek
beren ideien berri izateko, besteenak ezagutzeko eta, behar izatekotan, ideia
okerrak aldatzeko.
3.2. Familiaren harreman-estiloa
Gurasoen ezagutzak alde batera utzita, familia ikertzeko beste dimentsio bat
bere kideen arteko harremanak arakatzea da. Umeak hazi eta heztean pertsonen
arteko harremanak sortzen dira, eta harreman horiek gurasoen eta seme-alaben
arteko konpromisoan eta emoziozko loturan oinarritzen dira. Konpromisoak eta
loturak familiaren afektu eta emozioak sortu eta egokitzen dituzte. Badaude, gainera, beste harreman batzuk, umeak gizarteratzearekin zerikusia dutenak: gurasoek
kultura-inguruak eskatutako arauak eta balioak irakatsi behar dizkiete seme-alabei.
Hurrengo bi puntuetan familiako harremanen bi alde horiek aztertuko ditugu.
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3.2.1. Harreman afektiboak
Aurreko atalean esan genuenez, familiaren ezaugarri nagusi bat kideen arteko
konpromiso pertsonal egonkorra da. Konpromiso hori umeek gurasoengana garatzen duten atxikimenduan islatzen da. Horri esker, umeek gurasoekin oinarrizko
konfiantza eta segurtasuneko sentimendua garatzen dute. Erikson-ek (1950)
aspaldi antzeman zuenez, umearen lehenengo urtean sortzen den konfiantza hori
funtsezkoa da geroko garapenerako. Izan ere, Bowlby-k (1958), Ainsworth-ek
(1973) eta korronte bereko beste askok frogatu dutenez, gurasoekiko segurtasunari
eta konfiantzari esker umeak behar duen lasaitasuna izango du inguru hurbila arakatzen hasteko, eta gero inguru urrunean sartzeko. Azkenik, behin segurtasun hori
barneratuta eta adimeneko eredu bihurtuta, umeak prest egongo dira gurasoengandik aldizka urruntzeko, esaterako, eguneroko eginkizunek horixe eskatzen
dietenean, edo familiatik kanpoko lekuren batean hazi eta hezi behar direnean.
Bestalde, aipatutako ikertzaileek eta ondorengoek frogatu dutenez, deskribatu
dugun eredu mentala benetan oso garrantzitsua da, antza; adimeneko eredu horren
arabera, umeek beren harreman sozial eta afektiboetan gurasoekin garatutako lehen
harremanaren elementu eta ezaugarri asko proiektatuko dituzte. Eredua ez da aldaezina, eta etorkizuneko harreman horiek ez ditu nahitaez baldintzatzen, baina bere
eragina haurtzaro osoan eta ondoren ere nabaritzen da (Waters eta beste, 1995).
Familia eta bere baitako harremanak eredu hori osatzen deneko ingurua dira.
Gehienetan, gurasoek umeenganako atxikimendu sakona garatzen dute
hasieratik, eta atxikimendu berbera garatzen dute umeek gurasoengana, bizitzako
lehen urtean. Baina guraso batzuen sentimenduak handiagoak eta argiagoak izan
daitezke eta beste batzuenak, berriz, zalantzagarriagoak, eta beharbada gaitzespenekoak ere bai. Gurasoek bezala, umeek ere atxikimendu-maila desberdinak izaten
dituzte. Hala ere, umeek askotariko atxikimenduak sortzen dituzte; ez daukate
emoziozko erreferente sendo eta egonkor bakarra. Oro har, emoziozko lehen lotura
gurasoekin sortu ohi da, baina aitona-amona, neba-arreba eta adinkideekin ere
atxikimendua sumatzen da maiz. Lopez-ek (1990) esan duenez, lotura anitz horiek
oso garrantzitsuak eta oso baliagarriak dira, besteak beste umearen bizitza afektiboa aberastu egiten dutelako, eta, horrez gain, guraso bat desagertzen bada,
umearentzako babesgarri suertatzen direlako.
Gune-familiaren barnean gertatzen denaz haraindi, atxikimenduak arbasoak
eta ondorengoak lotzeko zeregina du: umearen gurasoak eta umearen aitonaamonak; aitona-amonak, beren seme-alabak eta iloba; lehenik heldu eta gero
guraso bihurtzen den umea bere gurasoekin eta bere seme-alabekin, etab. Atxikimendua familiaren harremanetako osagairik funtsezkoenetakoa da, zalantzarik
gabe. Familiaren historia ehuntzeko haria da, historia hori sendotu eta errealitate
bihurtzen duena.
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Jakina, ikertzaileek zorrotz ibili behar izan dute atxikimendua eta horren inguruko harremanak bezalako hain gauza pertsonala aztertzeko moduak sortzerakoan. Ikertzeko modurik zabalduenak behaketa eta galdetegiak eta elkarrizketak
dira. Batzuetan, inguru naturaletan egiten da behaketa; besteetan, inguru estandarizatuetan. Azken horietako tipikoena arrotzaren egoera da: umea eta bere ama
beste inor ez dagoen gela batean sartzen dira; bat-batean ezezagun bat sartzen da;
gero, ama gelatik ateratzen da eta umea eta ezezaguna bakarrik geratzen dira;
azkenik, ama gelara itzultzen da. Pauso bakoitzean, umearen erreakzioak aztertzen
ditu ikertzaileak. Elkarrizketak eta galdetegiak sentimenduak eta harremanak ikertzeko erabiltzen dira, iraganekoak zein gaurkoak. Oro har, tresna horiek guztiek
beren mugak dituzte, baina eremu zail eta labainkorretan barrena ibiltzeko baliagarriak direla frogatu da.
Puntu honetan aipatu ditugun gaiak eta antzekoak liburu honetako beste
kapitulu batzuetan sakonago arakatuko ditugu; batez ere, 5. kapituluan, familiako
harremanen afektu-loturen bilakaera aztertzean. Ondoren, 6.ean, helduak hartu dira
familiako harremanak azaltzeko ikuspuntutzat. Beste hiru kapituluren gai nagusia
ez da atxikimendua, baina harremanen osagai garrantzitsua denez gero, berriro
agertzen da: 11.ean, neba-arreben arteko harremanak deskribatzean, 18.ean, dibortzioaz eta bere ondorioez mintzatzean eta 19.ean, umeek jasandako tratu txarrez
aritzean.
3.2.2. Gizarteratze-estiloak
Guraso izatea umeekiko zerbait sentitzea da, lehenengo eta behin. Gehienetan,
sentimendu hori sakona da, positiboa, atxikimendua deitu duguna. Baina guraso
izatea beste zerbait ere bada: seme-alaben portaera bide batetik eramatea, modu
batean jokatzen ez dutela ziurtatzea, beren nahiak mugatzea, noizbait beren gogoak
betetzea, noizbait frustrazioak jasatera behartzea. Jokabide horiek gizarteratzeko
estrategiak deitzen dira, beren helburua gurasoentzat egokiak diren portaerak
lantzea delako, hezkuntzaren bidez, umeak pertsonak direnez garatzeko eta
gizarteko partaide bihurtzeko. Gizarteratzea atxikimendua sortu ostean hasten da.
Atxikimenduak berez behar ez zituen erabakiak, portaerak eta tentsioak eskatzen
dizkie gurasoei. Gizarteratzeko estrategiekin hainbat gauza daude lotuta: harreman-mota, komunikazioaren maila, afektua adierazteko modu zehatzak, etab.
Gizarteratzeko moduak gurasoen eta umeen arteko harremanak trebatzeko moduak
dira, baina ez dira afektuaren eremu hutsean geratzen; komunikazio eta portaerarekin ere badute zerikusia.
Lehen unetik, ikertzaileak ados egon dira gizarteratzeko moduak ikertzeko
ahalegina dimentsio anitzeko eraikuntza dela esatean. Darling eta Steinberg-ek
(1993) esan dutenez, gizarteratzeko moduen kontzeptua ikertzeko abiapuntutzat
har daiteke, oso korronte desberdinetako zientzialari askok oso antzera definitu
dutelako. Egotzi dizkioten ezaugarrien artean beti bi agertzen dira: bata, harreman
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eta komunikazioaren emozio-motari lotua (onarpena/arbuioa, berotasuna/hoztasuna, maitasuna/areriotasuna, hurbiltasuna/urruntasuna); bestea, umearen portaera
bideratzeko jokabideei lotua (autonomia/kontrola, malgutasuna/zurruntasuna,
baimentzeko joera/debekatzeko joera). Dimentsio ugari daudela inoiz eztabaidatu
ez denez, gizarteratzeko moduen tipologiak egitea izan da asmoa urte askotan. Tipologia bakoitzeko elementuak maila batean ala bestean agertzen dira (esaterako,
gizarteratzeko modu batean afektibitate handia eta oso kontrol txikia sumatzen
dira). Baumrind-en (1971) tipologiak, gero McCoby eta Martin-ek (1983) landu
zituztenak, oso ezagunak dira, baita oso eragin handikoak ere, eta arlo honetako
ikerkuntza zuzentzeko gauza dira, eta baita gizarteratzeko modu batzuk bultzatu
edo atzera botatzeko ere. Beraz, gai hori ez da oinarrizko ikerkuntzan geratzen;
garapenaren psikologian ere sartzen da, eta hortik adituek gurasoei eta gizarte
osoari ezagutarazten diete.
Gizarteratzeko moduak aztertzean, berehala iristen gara beren eraginkortasuna eta ondorioak neurtzera, ikertzaileek urte asko eman baitituzte modu horiek
gizabanakoaren garapenarekin eta portaera sozialarekin dituzten harremanak
arakatzen. Hasieratik konturatu ziren gauza batzuez: adibidez, gurasoak oso
agintezaleak badira, umeak ez ditu ezarritako arau asko barneratuko. Gainera,
ikerketa ugarik frogatu duenez, gizarteratzeko modu askoren eragina ez da epe
laburrean bakarrik nabaritzen; urte asko igarota ere portaeran eta adierazpen
psikologikoetan sumatzen da. Aurreko adibidearekin jarraitzeko, oraindik eskolan
hasi ez den umea agintekeriaren menpean badago, arauak barneratzeko arazoak
izan ditzake, baina nerabea denean ere portaerako arazoak eta sintoma klinikoak
izan ditzake agintekeria horren ondorioz (Ge, Best, Conger eta Simons, 1996).
Umeak pertsona gisa eta gizarte-mailan garatzeko, oso garrantzitsua da orain
arte azaldutakoa, jakina. Baina arlo horietan orokorrean hitz egiteko eta guztia
berdintzat jotzeko arrisku handia dago. Hori ez da inola ere gure asmoa izan.
Familia aztertzeko eredua proposatzean (testuingurukoa, transakziokoa, ekologikosistemikoa), ez zen gure helburua hezteko eta gizarteratzeko moduak lerro zuzenean, mekanikoki, tratatzea. Modu horiek testuinguruaren barruan baino ezin dira
ulertu: kultura eta historiaren barruan, gizarteko aldaketen eta balio nagusiekin batera, familia bakoitzaren baitan eta familiako kide bakoitzaren ezaugarriak kontuan
izanda, eta, azkenik, gizarteratu nahi den umea bere garapenaren zein unetan dagoen gogoan hartuta. Baliteke eredu sinpleak oso erakargarriak izatea —sinpleak
izateagatik hain zuzen ere—, baina hobe dugu analisi zailagoak, zehatzagoak
erabiltzea, gaia ere zaila baita. Horrela, umeak hezteko eta gizarteratzeko aholkuak
egokiagoak izango dira.
Aurreko puntuko gaiekin gertatu zaigun bezalaxe, gizarteratzeko moduak
aztertzerakoan ere metodologia-arazoak topatzen ditugu. Horiek saihesteko,
behaketa eta elkarrizketak eta galdetegiak ere erabiltzen dira. Arlo horretan ez
dugu baliabide askorik, baina eskala batzuk eraiki dira (gurasoentzako galdetegiak
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egiteko erabili direnak), ikuspuntu multidimentsionaletik umeak gizarteratzeko
modu eta estrategiak definitzen saiatzeko, familia zehatzetatik abiatuta.
Gizarteratzeko moduak behin eta berriro ikusiko ditugu hurrengo kapituluetan, oinarrizko gaia direlako: 3. kapituluan, Espainiako familien eguneroko esperientziak deskribatzean; 8.ean, umeen hazkuntza, hezkuntza eta garapenari buruz
gurasoek dauzkaten ideiak, sinesmenak eta teoriak aztertzean; eta batez ere 10.ean,
bertako gai nagusia gizarteratzeko helburuak eta estrategiak baitira. Beste kapitulu
batzuetan, 14.ean adibidez, familiaren irudikapenekin lotzen dira, 17.ean adopziozko familiarekin eta 19.ean umeek jasandako tratu txarrekin.
3.3. Familia hezkuntza-ingurua denez
Umeak garatzeko prozesua bultzatzeko baliabidea denez, nolako ezaugarriak
eta kalitate-maila ditu hezkuntza-inguruneak? Bronfenbrenner eta Crouter-en
(1983) gizarte-erreferentziazko ereduak zahartuta daude, garapenaren eta gizarte
eta demografiako ezaugarrien (gizarte-maila, bizilekua eta beste askoren) arteko
loturak zehaztu baino ez zutelako egiten. Benetako arazoa, hasieratik argi geratu
zenez, diferentziak sortzen dituzten faktore zehatzak aurkitzea zen. Umeek familian jasotzen dituzten estimuluak aztertzeko iritziak bi tradizioren fruitu dira: bata,
umeak hazten diren hezkuntza-inguruak behatu eta deskribatzen dituena; bestea,
guraso eta umeen arteko harremanen ezaugarririk xeheenak aztertzen dituena,
mikroskopioz ikusiko balitu bezala, estimulatzeko gaitasuna nolabait neurtzeko.
3.3.1. Eguneroko hezkuntza-gertalekua
Lehen tradizioa garapenaren psikologiaren ikuspegi ekologikoarekin batera
hasi zen (ikus kapitulu honen hasiera). Ikuspegi ekologikoak ahalegin handiak egin
zituen hainbat gauza behatu eta deskribatzeko: portaeraren testuinguruak, testuinguru horietako jarduerak, testuinguruetako pertsonen arteko harremanak, etab.
Ikuspegi horrek hezkuntza-gertalekuko aldeak desberdindu zituen eta horietan guztietan familiak zeregin nagusia duela esan zuen. Hemen hiru alde aipatuko ditugu:
objektu eta estimuluak, estimulazioaren antolaketa eta jarduerak eta harremanak.
Ikerkuntzako tradizio zahar batek erakutsi duenez, umeek eta eskala zoologikoan beherako dauden animaliek haurtzaroan zehar inguruan dituzten objektuek estimulazio-zeregin erabakigarria betetzen dute. Tradizio horren oinarri izan
ziren ikerketetan frogatu zenez, animaliak hazten diren inguruan estimulu ugari eta
desberdin asko badaude, animalia horien burmuina konplexuagoa izango da. Gaur
badakigu ugaritasuna bera bakarrik ez dela hain garrantzitsua; hobe da objektuak
ugariak eta erregularrak izatea eta umearen ezaugarri, aukera eta interesekin batera
etortzea (Wachs, 1992). Objektuak asko badira, baina denak nahastuta badaude eta
umearen interes eta aukeretatik kanpo badaude, estimulua hutsaren hurrengoa da.
Objektuak ez dira gauzak bakarrik; umearen egoerak, esperientziak eta testuin-
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guruak ere badira, besteak beste. Alde batetik, familia esperientziak izateko
testuinguru bat da, bertan objektuak eta egoerak daudela. Bestetik, filtroa edo
iragazkia ere bada, beste objektu eta egoeretarako bidea zabaldu ala ixten duena.
Beraz, familia ondo ezagutzeko, estimuluen ezaugarriak ikertu behar dira.
Aurreko paragrafoan ulertzera eman dugunez, objektuak, estimuluak eta
esperientziak bezain garrantzitsua da horiek antolatzen diren modua. Familiaren
egitura aztertzen aritu diren ikertzaile askok ikertu dutena, familiak ezarritako
arauak dira: familiak objektuak, gertaerak, arauak eta gizarteko esperientziak nola
antolatzen dituen. Denborak aurrera egin ahala eta egoeren arabera ere aldatzen da
antolaketa (Bradley eta Caldwell, 1995). Hori guztia dela eta, umeek familian
izaten dituzten esperientzien balioa ikusteko, estimuluen erregulartasuna eta
antolaketa interesgarriagoa da, estimuluak berak baino.
Bukatzeko, ingurunea modu zehatz batean antolatutako objektu- eta esperientzia-multzoa da, bai, baina baita —eta batez ere— inguruan bertan sustatzen diren
jarduerak eta harremanak ere. Jardueretako asko errepikatzen dira umeen bizitzan;
ondorioz, bizitza izan ohi da analisiaren aztergaia, ekintza eta esperientzia tipiko
horiek, alegia. Bereziki interesgarria da jardueretan giza esku-hartzaileak agertzen
direnean, hain zuzen ere, objektu edo egoeraren inguruan izaten diren harreman eta
elkarreraginak objektu edo egoera hori baino interesgarriagoak direlako. Batez ere
oso ume txikien kasuan gertatzen da hori, gurasoak derrigorrezko esku-hartzaileak
izaten dira eta. Urte batzuk igaro ondoren ere, helduen laguntza beharrezkoa izaten
zaio umeari, gizartean dituen esperientziak eta harremanak mota askotakoak,
estimulatzaileak, eragingarriak eta elkarrekikoak izan daitezen.
Ingurua, bere estimuluak, antolaketa, sortzen dituzten jarduerak eta harremanak aztertzeko, lan-tresna batzuk garatu behar izan ditugu. Behaketa izan da,
zalantzarik gabe, familiaren eguneroko esperientziak aztertzeko tresnarik onena,
inguru horretan hazi eta hezten direnen ikuspuntutik abiatuta. Aurreko gomendioei
jarraituz, behaketak ez ditu hain kontuan hartu objektu zehatzak, oro har; horien
antolaketa eta egitura izan dira aztergai nagusiak (Palacios, Lera eta Moreno, 1994).
Baina beste mota bateko tresnak ere beharrezkoak zaizkio ikertzaileari familia
zehatzetan sartu eta umeen estimuluak aztertzeko: elkarrizketak, galdetegiak eta
egunkariak.
Liburu honetako 12. kapituluan sakonduko dugu orain arte gainetik aipatu
ditugun gaietan. Kapitulu horretan, izenburuak dioen bezala, familiaren testuingurua
eta hezkuntza-curriculuma aztertzen dira. Hala ere, beste kapitulu batzuetan ere gai
horiek aipatzen dira, nahiz eta modu orokorrago batean tratatu (ikus 3. kapitulua)
edo, alderantziz, nahiz eta tratatzeko modua zehatzagoa izan (15. kapitulua: familia
umearentzat ikus-entzunezko pantaila askoko ingurua den edo ez aztertzen da).
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3.3.2. Familiaren hezkuntza-elkarreragina
Gizakien inguru ekologikoan beste gizaki batzuk agertzen badira, inguru hori
soziokultural bihurtzen da. Lehenengo atalean esan genuenez, antropologoei esker
piztu zen umeak hazteko testuinguruak eta jarduerak kultura-mailan aztertzeko
nahia. Azken urteotan interes hori handitu egin da, Vygotski-ren ikuspuntu soziokulturalagatik eta Vygotski-ren jarraitzaileek garapenaren psikologian izandako
eraginagatik. Historia, gizarte eta kulturako faktoreek ezagutza-prozesuetan nolako
eragina duten ikertu dute psikologo horiek. Antropologoen eta Vygotski-ren
ondorengoen arteko aldea handia da, antropologia hutsaren tresna nagusia analisi
etnografikoa baita: umeak hazteko ingurua nola antolatzen den deskribatzea,
kulturak bultzatu, eskatu edo debekatzen dituen jarduerak deskribatzea eta,
azkenik, kulturak bideratzen duen umeen garapena kultura horren estandarrei
egokitzeko moduak deskribatzea. Vygotski eta bere ondorengoen ikuspuntutik,
beste modu desberdin batean aztertzen da gurasoek umeen garapena bultzatzeko
modua; aztergaia elkarreragin-prozesuak dira, gaitasunak, ezagutzak eta
estrategiak ezagutzen dituzten pertsona batzuek (gurasoek, normalean) nola
irakasten dizkieten ikasteko prozesuan daudenei (umeei).
Vygotski-ren planteamenduen arrastoan kokatutako ekarpenetako askok
frogatu dutenez, kultura-gertaleku eta tresnez baldintzatutako jarduketek hizkuntza
eta arrazonamendua bezalako prozesuak itxuratzen dituzte (esaterako, Tulviste,
1991). Non kokatu umearen garapena bultzatzen duen kultura-bitartekotza hori?
Vygotski-ren ustez, umeen eta gurasoen arteko hezkuntza-elkarreraginetan.
Vygotski-ren planteamenduen bi hastapen nagusiak (garapen-gune hurbilaren
kontzeptua eta eremu interpsikologikotik intrapsikologikora pasatzeko modua, hau
da, goi mailako funtzio psikologikoen jatorri bikoitzaren legea deitu dena) eta
beste ideia batzuk (formatuaren eta aldamioaren kontzeptuak) oso baliagarriak izan
dira umeen eta helduen arteko elkarreraginak aztertzerakoan. Elkarreragin horien
muina umearentzat ezinezkoa den eginkizun bat izaten da; hau da, umeak ezin du
hori bakarrik egin eta helduen laguntza behar du. Helduek zuzendu behar dute
elkarreragina, umearekin adostuta (González eta Palacios, 1990). Eginkizuna
burutzen ari den bitartean, analisia merezi duten prozesu interesgarri asko suertatu
ohi dira: helduak egoera eta helburuak zehazten ditu, eta egoeraren esanahia aurkitzen saiatzen da, berarentzat eta umearentzat ere asegarria den esanahia. Horretarako, helduak eta umeak ados jarri behar dira. Eginkizunak eskatzen duenaren
arabera, helduak umeari euskarriak, aldamioak ematen dizkio, umeak arrakasta
izateko. Elkarreraginean zehar, helduak euskarriak emateko prozesua mailakatu eta
umearentzat jasangarria den kontrola ezartzen du. Analisi horiei esker ikasi dugu
zein garrantzitsua den familiako ingurua: hezkuntza-elkarreragin asko hor izaten
dira, eta, horien bidez, familiak (gurasoek, bereziki) umea garatzeko euskarriak
sortzen ditu eta umearen garapena sendotzen du.
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Gai horiek guztiak 13. kapituluan azalduko ditugu sakonago, Vygotski-ren
teoriei eta beste teoria batzuei jarraituz.
4. ALDAKETAK FAMILIAREN GARAPENEAN
Egiten ari garen analisian, kontuan izan beharreko osagaia da denbora, zeren bestela familia aztergai aldaezina dela irudituko baitzaigu, eta hori ez da egia; alderantziz: familiak aldaketa ebolutibo handiak jasaten ditu, bere kideak eta horien
arteko harremanak ere bilakatzen direlako, eta noizbehinka eragin handiko gertakariak izaten direlako. Familiaren bilakaeran hiru eremu daude: gurasoen arteko
harremanak, familiaren antolamendua eta seme-alaben garapena.
Has gaitezen, bada, lehenengo eremua aztertzen, gurasoen arteko harremanak, alegia (ikus Cowan eta Hetherington, 1991). Bikotea nola osatzen den eta
bi kideen arteko harremanak nola sortu eta mantentzen diren, horiek garapenarekin
zerikusia duten gauzak dira. Izatez, gorago aipatu ditugun barneko harremanereduekin lotuta daude, baita gizarteratzeko eta nortasuna eraikitzeko prozesuekin.
Bikotea sortzen den unetik desegiten den arte, urte asko iragan ohi dira, eta denbora
horretan bere kide bakoitzak edo bikote osoak bilakaera-arazoak jasaten dituzte.
Adibidez, bizitzaren erdiko krisia lehenengo kasuan, eta harremanen kalitatea eta
krisiak bigarrenean. Arazo horien ondorioak familiak jasango ditu, bere zoriontasunean, tentsioetan eta tentsioen aurkako babesean. Esan genuenez, 5. kapituluan
arazo horietako batzuk agertzen dira, familiako atxikimenduaren loturen bilakaera
azaltzean.
Bigarren eremua familiaren antolamendua da. Une nagusia bikotea guraso
bihurtzen denekoa da. Izan ere, umeen garapena zuzenduko duten arau nagusiak
lehen haurdunaldia baino lehenago hasten dira eraikitzen. Seme-alaben inguruan
bikoteak bere balioak, helburuak, iritziak eta sinesmenak ditu. Horrez gain, bikotea
umeak garatuko diren testuingurua da eta umeentzako ekintzak eta ohiturak
antolatzen ditu, umeek parte hartuko duten gizarte-harremanak egokitzen ditu,
etab. Beraz, lehen umea bere barnean hartzen duen ingurua ez dago hutsik. Umea
jaio aurretiko egoera ez da desagertzen; aurreko harremanak aldatzen dira, besterik
ez. Jakina berrikuntza bat dagoela: umea iristen den unetik aurrera bizitza-estiloa,
lehentasunak, kezkak eta harremanak ez dira lehen bezala geratuko (Cowan eta
Cowan, 1992). Guraso bihurtzearekin lotutako guztia 7. kapituluan ikusiko dugu,
bihurtzeko modurik zabalduenei dagokienez; beste moduak beste atal batzuetan
aztertuko ditugu (esate baterako, 17.ean adopziozko gurasotasunaz arituko gara).
Beste ume bat jaiotzean, familiaren egitura berriro aldatzen da; ez bakarrik
gurasoek beste seme edo alaba bat dutelako, baizik eta, horrez gain, baita lehenago
bakarrik zegoen umeak orain anaia edo arreba bat (edo ahizpa edo neba bat) daukalako ere. Familiak osatzen zuen sarea berrantolatzen da, harremanak egokitu
egiten dira, eta, hein batean, aldatu egiten dira, familia transakziozko sistema siste-
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mikoa baita. Baina, batez ere, dinamika berria sortzen da: neba-arreben arteko
harremanak, adostasunak eta gatazkak (Dunn eta Plomin, 1990). Neba-arreben
arteko arazoak 11. kapituluan ikusiko ditugu.
Logikoa denez, umeak jaiotzean aldatzen den egitura berriro aldatzen da ume
horiek independente bihurtzeko familiatik aldentzen direnean. Ikusi dugunez, hori
gertatzen den unea familiatik kanpoko faktoreen ondorioa da. Familiaren egiturak
jasaten duen aldaketa horrek bere kide guztiengan du eragina: alde batetik, beste
testuinguru batean bizitzera joaten den seme edo alabarengan; bestetik, “habia
hutsaren” fenomenoari aurre egin behar dioten gurasoengan. Aldaketa horiek 6.
kapituluan arakatuko ditugu, familiaren baitan heldu bihurtzea zer den eta horren
ondorioak nortzuk jasaten dituzten aztertzen dugunean.
Gurasoak banatu edo dibortziatzean ere aldatzen da familiaren egitura
(Hetherington eta Stanley-Hagan, 1995). Hori gertatzean ere, dinamikak elkartzen
dira: bikotearen kideena (beren arrazoiak, sentimenduak, erreakzioak) eta testuinguru berriari aurre egiten dioten seme-alabena. Liburu honetako 18. kapituluan
aztertuko ditugu gai horiek, bertan dibortzioaren arazoak eta ondorioak eta familia
berriak nola osatzen diren ikustean. Bestalde, 14. kapituluan erakutsiko dugunez,
umea bizi den familia-mota eta familiaren kideen arteko harremanak funtsezkoak
dira ume horrek familiari eta familia-harremanei buruz daukan irudia sortzeko.
Familiaren garapenaren hirugarren eremua seme-alabena da. Atal honetan
behin baino gehiagotan aipatu dugu eta ez dugu horretan sakonduko. Umearen
garapenaren ondorioz, familiaren baitako harremanak ere garatzen dira. Hau da,
umearen garapena zein unetan dagoen, hazkuntza modu batera ala bestera
egokituko da, baita garapenetik espero dena, atribuzioak, gizarteratzeko estrategiak,
elkarreraginaren arauak, etab. ere. Familia-sistema aldakorra da, besteak beste
umeengan izaten diren aldaketa etengabeek horixe eskatzen dutelako. Baliteke
garai batean harreman-mota batzuk oso baliagarriak izatea, baina seme-alaben
beharrizan eta aukeretara egokitu behar dira.
Umeen garapenaren ondorioz izaten diren aldaketen berri orrialde askotan
emango dugu, baina oraingoz nahikoa da 10. kapitulua aipatzea: hor diogunez,
gizarteratzeko estrategiak eta arauak umeak dauden garapen-unera egokitu behar
dira. Adin bateko ume zehatz batentzat oso aproposekoa jotzen den dimentsioa
erabat desegokia izan daiteke beste adin batean.
Bukatzeko, zerbait azpimarratu behar dugu: familia eta bere kideen arteko
harremanen fenomenoen analisia garapenarekin lotu behar da. Lehen kapituluaren
hasieran adierazi genuenez, liburu honetan ikuspegi psikologikoarekin erabat lotuta gaude, garapenaren aldea abiapuntutzat hartuta. Horrela —eta ez bestela— egin
ahal izango dugu familiaren analisia, giza garapenaren testuingurua denez, horixe
baita liburu honen xedea. Lehenengo bi kapitulu hauek ondorengoen laburpena
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dira, eta, oinarrizko kontzeptuak azaldu ondoren, hurrengo orrialdeetan oraingoz
gain-gainetik ikusi ditugun gaiez sakonago eta zehatzago arituko gara.

3. Familia eta eguneroko bizimodua*
Jesús Palacios, María Victoria Hidalgo eta
María del Carmen Moreno

Psikologia ebolutiboan aspaldidanik oso joera nabarmena egon da, gizakiaren
garapenean oso garrantzi handikoak eta erabakigarriak diren gertaera-uneak aztertzekoa. Eta horri buruz esamolde eta kontzeptu asko erabili izan dira: aldi kritikoak, garrantzi handiko gertaerak, garapen-trantsizioak... Beraz, psikologo ebolutiboen iritziz, betidanik oso aintzakotzat hartzeko modukoak izan dira gizakiak bizi
izaten dituen gertaera eta garai berezi horiek, esaterako, garapen-bide horretan
eragin erabakigarriren bat gertatzen denean edo gizakiaren norabidea bat-batean
erabat aldatzen denean. Baina ez; kapitulu honetan beste muturrera joango gara,
eta ez gara arduratuko berebiziko eta aparteko gertaera berezi horietaz. Hain zuzen
ere, alderantzizkoa egingo dugu: familiaren eta bere kideen ohiko bizimodua
aztertuko dugu, egunero-eguneroko martxa, betiko ohiturak. Ikuspegi hau askoz
berriagoa da, lehen aipatutako une eta gertaera erabakigarri eta bereziak luzaroan
aztertu baitituzte. Psikologo ebolutiboak, beraz, ikuspuntu ekologiko batetik begiratzen hasi dira, eta orain badakite eguneroko bizimodua, eguneroko jarduna eta
egunerokotasuna bera oso-oso interesgarriak direla psikologia-ikuspuntutik begiratuta, eta, batez ere, eboluzio-ikuspuntutik begiratuta. Eguneroko bizimodua oso
mosaiko korapilotsua da; hortxe biltzen eta nahasten dira etenik gabe egoerak,
ohiturak, harremanak, eraginak, lanak, pozak eta tentsioak; eguneroko bizimodua
egonkorra da, etenik gabe eragiten duena, behin eta berriro errepikatzen dena;
eguneroko bizimoduak ez du bat-bateko astinaldirik ematen, baina eragin handia
du gertaera txikiak eta arruntak behin eta berriro etengabe gertatzen direlako.
Beraz, garrantzi handia ematen diogu eguneroko bizitzari, hor gertatzen
baitira elkarren arteko harreman eta eragin gehienak, eta horrexegatik eskaini
dizkiogu gai honi bi kapitulu: bata, honako hau, batez ere gaiari hurbildu eta
nondik-norako nagusiak azaltzeko; bigarrena, berriz, hamabigarrena; hor, seme-alabentzako heziketa-curriculum modura hartuta aztertuko dugu familiaren
eguneroko bizimodua. Kapitulu honetan, horrenbestez, guraso eta seme-alabentzat
Kapitulu honetan agertzen diren datuetako batzuk DGICYTren (Ikerketa, Zientzia eta
Teknologiako Zuzendaritza Nagusia) bitartez (PB 90-0978) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak
diruz lagundutako ikerketatik datoz.
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eguneroko bizimodu hori nolakoa den azalduko dugu, aztertutako lan-esparrua
Espainiar estatua izanik.
Gai honi buruz ez da orain arte asko idatzi, neurri handi batean oraintsuko
ikerketa-gaia delako, lehen esan dugunez. Gainera, idatzitakoa era askotakoa da
jatorriari eta edukiari begiratzen badiegu; eskuetan darabilgun informazioa iturri
askotatik heldu zaigu; esaterako, datuetako batzuk batez ere soziologian oinarritutako lanetatik datozkigu; beste batzuk, erakunde publikoek ad hoc egindako
analisiak dira, interesatzen zaien alderdi jakin bati buruz informazioa lortzeko
egindakoak; edo, azkenik, psikologian oinarritutako lanak ere badira, eta, horietan,
adin jakin bateko neska-mutilak zein testuingurutan hazi eta garatzen diren aztertzen da, edo testuinguru horietan gertatzen diren harremanak eta eraginak begiratzen
dira. Argi dagoenez, ikerketa horietatik sortzen diren datuak erabat ezberdinak dira
euren artean; horrez gainera, ikertutako gai batzuei buruz nahikoa informazio
badago ere, beste batzuei buruz ezer gutxi; arlo asko eta askotan, beraz, oso gutxi
dakigu oraindik. Kapitulu hau irakurtzen duenak, beraz, kontuan hartu behar du
esku artean darabilgun informazioa mugaturik dagoela, esandako arrazoiak direla
eta. Ikerketa-datu batzuk, gainera, ez dira inon argitaratuak izan; gure taldeak jasotako datuak dira, laurogeiko hamarkadaren azken urteetatik aurrera nazioarteko
ikerketan parte hartu izan baitugu; ikerketa horietan gure umeen eguneroko bizimodua aztertu nahi izan dugu, eta inguruko herrialdeetako umeen bizimoduarekin
konparatu. Aitortu beharra dago ezen informazio horietako asko oraindik antolatu,
osatu eta landu gabe dagoela, hein batean oraindik jasotzen ari garelako; baina,
hala ere, ahalik eta gehien aprobetxatuko ditugu eskura ditugun datu guztiak.
1. HELDUAK FAMILIAN
Egia da familiak era askotakoak direla bakoitzaren kultura- eta gizarte-motari
begiratuz gero; baina familia denetan bada oinarrizko ezaugarri bat: familian beti
izaten dira pertsona nagusi bat edo batzuk eta familiako bizimoduaren ardura
nagusia pertsona horiena izaten da. Aurreko kapituluan erakutsi dugun moduan,
emakumea (ama) eta gizona (aita) izaten dira gehienetan familian diharduten heldu
horiek; beraz, gaur egun eta hemen behintzat, familia-errealitate hori bikote
heterosexualak eta bere ondorengoek osatzen dute normalean. Gauzak horrela,
gure gizartean aita eta ama izaten dira familia-arduradunak; beren esku dago,
horrenbestez, familiaren ekonomiari eustea, eguneroko jarduna bideratzea eta
seme-alabak zaindu eta heztea. Bestalde, gurasoek seme-alabengan duten ardura
oso garrantzi handikoa da, eta ez umeak txikiak direnean bakarrik, geroago ere bai,
luzaro; horixe da behintzat gai horri buruz estatu espainiarrean zabalduen dagoen
iritzia. Hortaz, Aguinaga eta Comas-en (1991) datuen arabera, batzuen ustez,
seme-alabek 16 edo 18 urte izan arte arduratu behar dute gurasoek seme-alabez
(erantzunen %3 eta %25, hurrenez hurren) edo, bestela, seme-alabek ikasketak
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bukatu arte (%6); beste batzuen ustez, aldiz, ardura hori betiko da, biziartekoa
(%25), edo, gutxienez, seme-alabak beren kabuz bizitzera joan bitartekoa (%23);
eta gainerakoek uste dute ardura horrek irauten duela semea edo alaba ezkontzen
den arte edo lana aurkitzen duen arte (%15).
Esku artean darabiltzagun soziologia-datu guztiek erakusten dutenez, familia
oso balio inportantea da espainiarren iritziz; gainera, poztasun-iturria da. Alberdi,
Dominguez, Flaquer, Iglesias de Ussel eta Lozares-ek (1995) egindako inkesten
arabera, jende gehienak (%93) esaten du beren familia-giroa ona dela edo oso ona
dela. Gure artean familiak eta familiako harremanek duten garrantzia ikusteko,
ikerketa horretan bertan agertutako beste datu bat ikusiko dugu: jende askok (%64)
egunero ikusten dituzte etxean bertan bizi ez diren familiakoak, edo astean behin
behintzat. Jende helduak batez ere etxekoekin ematen du denbora guztia aisialdian,
eta, are gehiago, ikerketaren arabera, denbora libre gehiago izanez gero, familian
emango lukete denbora hori ere. Aurrerago zehaztu eta osatuko ditugu datu horiek.
Horren aurretik, ordea, komenigarri iruditzen zaigu labur-labur bi gai aipatzea, familiako helduen ezaugarriak osatzearren. Lehendabizi, gurasoek sumatzen
dituzten hutsuneak aipatuko ditugu, alegia, zer ondasun edo zerbitzu eskatzen
dituzten; bigarren gaiari dagokionez, berriz, seme-alabak direla-eta gurasoek
nolako ardurak eta kezkak dituzten ikusiko dugu.
Lehenengo gaiari helduta, nolako beharrizanak sumatzen dituzte gurasoek?
Erantzuna, jakina, era bateko edo bestekoa izan daiteke, gurasoek dituzten umeen
adina kontuan hartuta. Umea jaio eta lehendabiziko urteetan, baita lehenagotik ere,
gurasoek uste dute prestakuntza handiagoa beharko luketela; Aguinaga eta
Comas-en (1991) datuen arabera, jende askok (%62) uste du gurasoak ez daudela
aita edo ama izateko behar bezala prestatuta lehenengo umea izaten dutenean.
Hurrengo beharrizana hauxe da: ume txikientzako lekuak eta ekipamenduak ez
dira behar bestekoak eta behar bezalakoak. Guraso espainiarren erdiak baino
gehiagok (%50-%60) esan dute umeak jolasteko leku aproposik ez dagoela. Amak
etxetik kanpo lan egiten badu, hutsunea sumatzen dute gizarte- eta lan-antolaketan;
esaterako, ordutegi malguak, denbora partzialeko lana eta antzeko neurriak eskatzen
dituzte, horrelako erraztasunik gabe zaila baita lana eta etxeko bizimodua uztartzea, edo lanorduetan umea kalitate oneko leku batean ondo zainduta egotea. Ama
askok (%64) gustura bidaliko lituzkete ume txikiak (urte eta erdi / hiru urte bitartekoak) hezkuntza-zentro batera egun osorako, baina, tamalez, ez dago nahikoa
ikastetxe edo haurtzaindegi hiru urtetik beherakoentzat. Gehienetan, umea horrelako
hezkuntza-zentroren batera bidaltzen denean, zentro hori aukeratzeko irizpidea
hauxe izaten da: etxetik gertu egotea (kasuen %60). Umeak nagusiagoak direnean
eta eskolako martxan erabat sartuta daudenean, gurasoek eskaintza ugariagoa eta
hobea eskatzen dute umeen aisialdirako; gurasoen erdiak baino gehiagok (%60tik
gora) uste dute eskaintza hori ez dela nahikoa. Lehen esan dugunez, guraso askok
(%50-60) jakinarazi dute etxetik gertu ez dagoela parkerik; bada, portzentaje hori
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%70era igotzen da auzoan kultura-zentrorik ezta kiroldegirik ere ez dutela esaten
denean (Aguinaga eta Comas, 1991; Delgado, 1994).
Bigarren gaiari helduta, seme-alaben adina nolakoa, gurasoen kezkak halakoak. Umeak txikiak direnean, kezka nagusiak hezkuntzari eta osasunari dagozkie. Geroago ikusiko dugunez, gehienetan umeek haurtzaroa “kontrolatutako”
leku eta inguruetan ematen dute (familian eta eskolan, batez ere), eta, beraz, gurasoek ez dute arriskurik ikusten, ez dira kezkatuta egoten ea umea zertan dabilen.
Baina seme-alabak nerabezaroan sartzeko daudela edo garai horretan sartzen
direnean, kezka bat nagusitzen da guraso askoren artean: droga. Gurasoen erdiak
baino gehiagok (%60) esaten du horixe dela arazorik kezkagarriena. Badira beste
kezka batzuk ere, baina droga-arazoaren atzetik, nahiko atzetik (erantzunen
%10-20): gurasoen iritziz egokiak ez diren adiskideak izatea, trafiko-istripuren bat
gertatzea eta alkohol gehiegi edatea (Aguinaga eta Comas, 1991).
1.1. Gurasoen arteko rol-banaketa
Aitak eta amak familian betetzen dituzten rolak ezinbestekoak eta oinarrizkoak dira, batarenak zein bestearenak; baina rol horiek erabat ezberdinak dira.
Egia da orain arte ezagutu diren rolak, ohikoak (gizonak mantenua ekarri; emakumeak, berriz, etxeko lanak egin eta umeak zaindu), aldatuz joan direla, eta gero eta
antzekoagoak direla; baina, dirudienez, aldaketa hori gehiago ikusten da jarreretan
jokaeretan baino (Iglesias de Ussel, 1994).
Lehengo ohituretan gertatu den aldaketarik handiena ondokoa izan da, alegia,
emakumea etxetik kanpo lan egiten hasi dela eta joera hori gorantz doala. Oraindik
baina, estatuko biztanleria aktiboari buruzko tasak ikusita, lan-arlo honetan alde
handia dago batzuen eta besteen artean: 16 urtetik gorako emakumeetan %33
inguruk du ordaindutako lana; gizonezkoetan, berriz, ia %70ekoa da lanean dihardutenen kopurua (Alberdi, 1994).
Etxean ume txikiak daudenean, emakumea arduratzen da gehienetan etxeko
lanaz eta seme-alabez. Horrela, datu batzuen arabera (Delgado, 1994; Emakunde,
1990), sei urtetik beherako umeak zituzten emakume asko (%40-46) ez zeuden
etxetik kanpo lanean ikerketa egin zenean, baina lan egiten zuten umea izan baino
lehenago; kasu askotan (ia %70) emakumeek lan egiteari utzi zioten familia arloko
arrazoiak zirela eta, batez ere, ama izateari lotutako-arrazoiak zirela eta. Datuok
argi eta garbi erakusten dute familia askok zailtasun handiak dituztela guraso biek
etxetik kanpo lan egin eta aldi berean seme-alabak zaintzeko, batez ere umeak
txikiak direnean. Beraz, agerian geratu da familian gaur egun guraso biek lan
egiteko eta etxeko lanak zein etxetik kanpokoak uztartzeko aldaketak gertatu behar
direla, bai gizarte osoaren pentsamoldean, bai politikagintzan (Alberdi, 1995).
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Emakume askorentzat zaila izaten da etxeko lanak eta etxetik kanpokoak
bateratzea, eta hori zergatik gertatzen den erraz ulertuko dugu etxeko lanak nola
banatzen diren ikusten dugunean. Carrascosa-k (1991) egindako ikerketak erakusten duenez, oro har, emakumeak egiten ditu etxeko lanen %66,3; gizonezkoak,
aldiz, %17,8. Ildo beretik, Durán-en (1988) datuak ditugu; etxeko lanak sailkatu
eta 32 zeregin jaso zituen zerrenda batean: zeregin horietatik 28 emakumeak egiten
ditu gehienbat; gizonezkoak, berriz, bi baino ez ditu egiten normalean (autoa gidatu
eta autoaren mantenimenduaz arduratu). Umeak zaintzeko orduan ere antzeko
lan-antolaketa ikusten dugu: hamar emakumetik batek banatzen du senarrarekin
erdi-bana seme-alabak zaintzeko lana egunero (Instituto de la mujer, 1990). Datu
orokor horietatik bi alderdi nabarmendu behar ditugu. Lehenik eta behin, oso kontuan hartu behar da ea amak etxetik kanpo lan egiten duen ala ez, horren arabera
alde handia baitago jokaeretan: lan egiten duten bost emakumetik bik (%40) bikotekidearekin edo beste heldu batzuekin banatzen dute umeak zaintzeko lana; etxetik
kanpo lan egin ezean, aldiz, %4k besterik ez du horrelakorik egiten (Bustelo, 1992).
Bigarrenik, emakumeak etxetik kanpo lan egiten duen kasuan, gurasoek zenbat eta
ikasketa-maila handiagoa izan, umeak zaintzeko lanak orduan eta banatuagoak
dira, konpartituagoak (Alberdi, 1994).
Datu horiek erakusten dutenez, beraz, gizon eta emakumeen artean berdintasuna lortzeko bidean aldaketak izan dira, bai, baina ez erabatekoak; emakumeak
parte-hartze handiagoa du etxetik kanpoko lanetan, baina gizonak ez du lehen
baino askoz ere lan handiagoa egiten etxeko lanetan. Alberdik eta bestek (1995)
emandako datuen arabera, emakumeak gizonak baino lanordu gehiago egiten ditu
guztira, etxetik kanpo lan egin zein ez; edo beste era batera esanda, batez beste,
gizonezkoak emakumeak baino bi ordu gehiago ditu aisialdirako egunero. Gainera,
emakumeak familian bertan edo familia inguruan ematen du gehienetan atsedenaldia; gizonezkoak, aldiz, sarri lagunekin eta etxetik kanpo ematen du aisialdia, bai
lanegunetan bai asteburuetan.
1.2. Heziketa-estiloak eta familia-giroa
Gurasoek, familia antolatzeaz gain, erabateko zeregina eta oinarrizko
eginkizuna dituzte eguneroko bizimodua eratzeko orduan, oso-oso garrantzi
handikoa baita seme-alabekin zein eratako harremanak dituzten eta familia barruan
zein giro sorrarazten duten. Seme-alabak nola hezten diren aztertzerakoan, oro har,
bi ildo nagusi hartu izan dira oinarritzat: lehenengoan, umearen beharrizanak
gurasoek nola sentitzen dituzten ikusten da, beren indibidualtasuna nola onartzen
duten eta umeari maitasuna nola erakusten dioten; bigarrenean, berriz, gurasoek
erabilitako diziplina-motak eta umeak kontrolatzeko estrategiak ikusten dira
(Palacios eta Moreno, 1994). Bi ikuspegi horietatik ateratzen diren datuak batuta,
familietan umeak hezteko hainbat modu dagoela ikusten da, eta liburuetan
heziketa-eredu horiek honela agertzen dira sailkatuta: eredu demokratikoa,
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autoritarioa, permisiboa eta axolagabea (horri buruz gehiago jakiteko, jo 10. kapitulura).
Esku artean ditugun datuen arabera, eredu demokratikoa da hedatuena
Espainiako familietan. Hain zuzen ere, Santa Maria Fundazioan egindako azterketa
bateko datuen arabera (Pérez, Marín eta Vázquez, 1993) agerian geratzen da
guraso eta seme-alaben arteko erlazioak oso demokratizaturik daudela (8 eta 13
urte bitartekoekin), Espainiako hiri-esparruetan behinik behin. Familian giro
demokratikoa dagoela ikusten da argi, batez ere, bi arrazoi hauengatik: batetik,
komunikazio-maila oso altua delako (inkestatuen %85ek uste dute umeei zerbait
ulertarazteko biderik onena elkarrizketa dela); eta, bestetik, gurasoak umeen
iritziak ulertzen eta onartzen saiatzen direlako (umeen %68k adierazi du gurasoek
errespetatu egiten dituztela beren iritziak, nahiz eta desberdinak izan). Seme-alabak
nerabeak direnean ere komunikazioa eta elkarrizketa funtsezkoak izaten dira
familia-giroan. Ildo horretatik, Zarraga-k (1989, Iglesias de Ussel-ek aipatua,
1994) zenbait datu azaldu ditu, eta horien bidez ikusten da gurasoen eta gazteen
arteko komunikazioa areagotu egin dela asko laurogeiko hamarkadaren hasieratik
bukaerara bitartean; esaterako, 1988an hiru gaztetik bik adierazi zuten gurasoekin
komunikazio nahiko ona edo oso ona zutela.
Torres, Alvira, Blanco eta Sandi-k (1994) emandako datuetan antzeko joera
ikusten da. Autore horien arabera, estatuko familietan ikusten den harreman-eredurik hedatuenak honako ezaugarri hauexek ditu: gurasoek sentsibilitate handia
dute seme-alaben beharrizanei dagokienez, familiaren bizimodua antolatzeko arauak
daude, familiako kide guztiek adosten/eztabaidatzen dituzte arau horiek, gurasoek
behar diren bitarteko guztiak eskaintzen dizkiete seme-alabei, eta, batez ere,
laguntza positiboa ematen zaie umeei jarrerak aldatzeko (laudorioak eta sariak),
eta ez horrenbeste zigorrak. Estatu espainiarreko familiek elkarrizketetan eta erantzunetan erakutsi dutenez, familien %40 orain azaldu berri dugun familia-eredu
horretan sartzen dira. Ondoren, %20k eredu autoritarioari jarraitzen diote, eta, %7k,
berriz, eredu permisiboari. Gainontzekoak (%30 inguru) ez dira eredu argi eta
zehatz baten barruan sartzen, eta aurreko ereduetako ezaugarriak nahasten dituzte.
Badirudi, gurasoek duten ikasketa-mailak baduela zerikusia eredu horietan: zenbat
eta ikasketa-maila altuagoa izan, orduan eta autoritarismo gutxiago.
Aguinaga eta Comas-en (1991) lanetik hartu dugun taulan ikus dezakegu nola
garatu diren Espainian hezkuntza-jarrerak seme edo alaba izatetik ama edo aita
izatera pasa den denbora-tartean, eta ikus daiteke, halaber, jarrera zorrotz-zorrotza
beherantz doala.
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3.1. taula. Aiten edo amen zorroztasun-maila.

Oso zorrotzak
Nahiko zorrotzak
Ez oso zorrotzak
Inola ere ez zorrotzak
Ez daki, erantzunik ez
GUZTIRA

Gurasoak zurekin

Zu zeure umeekin

23,6
34,0
35,8
4,3
2,3

2,8
20,7
60,5
13,4
2,6

100,0

100,0

ITURRIA: Aguinaga eta Comas (1991).

Autore horiek beste galdera bati ere erantzun nahi izan diote azken urteotan
izan diren aldaketak argitzeko: zeintzuk dira gurasoek seme-alabei irakatsi nahi
dizkieten balioak eta jarraibideak? Gehien aipatzen direnak honako hauek dira:
ondo hezita egotea, gauzez arduratzea, zintzo, garbi eta tolerantea izatea, eta
besteekiko begirunea izatea. Balio horietatik inkestatuen %60k ondo hezita egoteari ematen diote lehentasuna; arduratsu izateari ematen diote %13k garrantzirik
handiena; eta %7k, berriz, zintzotasunari. Beste balio batzuk, orain arte ohikoak
zirenak, atzerago daude; esaterako, esanekoa izatea, pazientzia izatea eta erlijio-fedea edo aurrezteko ohitura izatea; horietako batzuk oso gutxitan aipatu dituzte
(obeditzea %2) edo ia batere ez (erlijio-fedea, %1etik behera) (Aguinaga eta
Comas, 1991).
Azkenik, beste ikuspuntu bat ere badago familia-giroaren demokratizazio-maila neurtzeko, alegia, ea familian erabakiak hartu behar direnean kide guztiek
parte hartzen duten ala ez. Alberdik (1995) emandako datuen arabera, askotan
aitaren eta amaren artean hartzen dira familian eragina izango dituzten erabakiak
(%64,5), eta baita seme-alabengan eragina izango dutenak ere (%81,1). Bigarren
kasu horretan, seme-alabengan eragina duten gaiak direnean alegia, seme-alabek
berek ere hartzen dute parte erabakia hartzeko momentuan (%88). Beraz, oraingoan
ere berriz ikusi dugu gure inguruko familietan giro demokratikoa dagoela oro har,
edo, behintzat, familiak berak bere buruaz iritzi hori eman duela inkesten bidez.
1.3. Familiaren gizarte-sareak
Gizarte-sareak aztertuta, familiako kideek dituzten gizarte-harremanak nolakoak diren jakingo dugu; alegia, harreman horien egitura, edukia eta hedapena.
Familiaren gizarte-sarea osatzen duten pertsonak era askotakoak izan daitezke:
familiakoak, lagunartekoak, auzokoak, lanekoak, etab; horiek guztiek badute,
ordea, zerbait bateragarri: guretzat esanguratsuak dira, eta era bateko zein besteko
harremanen bat dute gurekin edo, bestela, jardueraren bat egiten dute gurekin
batera. Era berean, familia bakoitzak bere beharrizanak, bere gorabeherak, bere
itxaropenak eta bere baliabideak ditu, eta horren arabera asko aldatzen dira batetik
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bestera gizarte-harreman horien funtzioa eta esanahia (Cochran eta Niego, 1995).
Dena den, nahiz eta harremanak era eta modu askotakoak izan, badirudi funtzio
nagusi bat betetzen dutela gehienetan, gizarte-harremanen sare hori oso lagungarri
eta mesedegarria izan baitaiteke umeak zaindu eta umeak gizarteratzeko orduan.
Gizarte-harremanak ohikoak, ugariak eta sakonak dira estatu espainiarreko
gizartean, eta hori ez da herrialde guztietan horrela izaten (Iglesias de Ussel,
1994). CIRESen ikerketen arabera (1993), elkarrizketatuen heren bat egunero egoten da harremanetan familiakoekin, eta ia erdiek egunero ikusten dituzte lagunak
eta auzokideak. Gainerakoen ia %40k astero izaten ditu harreman horiek, eta gutxi
batzuek hilabetean behin edo gutxiagotan. Datu orokorrak gaindituta, beste
ezaugarri batzuk ere ikus ditzakegu: alde batetik, lehen komentatu dugun moduan,
zenbat eta maila sozioekonomiko handiagoa, orduan eta joera txikiagoa familiakoekin egoteko, eta hainbat eta joera handiagoa lagunekin egoteko; edo, alderantziz
esanda, zenbat eta maila sozioekonomiko txikiagoa, hainbat eta harreman handiagoa familia eta auzoekin, eta orduan eta lagun-sare txikiagoa. Bestalde, lehen
komentatu dugunez, gizonezkoak harreman handiagoa du lagunekin, eta emakumeak, aldiz, familiakoekin eta auzokideekin. Azkenik, nerabeek eta gazteek erakusten dute familiartekoak ez diren pertsonekin erlazioak izateko joerarik nagusiena.
Oro har, Iglesias de Ussel-ek adierazten duenez, estatuko gizarte-sareak
aldatu egin dira azken urteotan, 1985etik 1990era bitartean behintzat: lagunarteko
harremanak areagotu egin dira, eta familiartekoak, berriz, gutxitu. Dena dela,
familia-harremanak oso garrantzi handikoak dira oraindik estatuko familiarik
gehienentzat, eta, esaterako, jende asko (%60) guraso eta aita-amaginarrebengandik hurbil bizi da. Datu hori oso esanguratsua da, besteak beste, estatistiken
arabera argi ikusten delako lotuta daudela amak lan egitea eta gurasoak edo aitaamaginarrebak gertu bizitzea; beraz, etxetik kanpo lan egiten duten amek gertuago
izaten dituzte gehienetan familiako horiek (Delgado, 1994). Ikerketa beraren beste
datuen arabera, gurasoak eta aita-amaginarrebak gertu egoteaz gain, laguntzeko
eskatzen zaie askotan (%54), edo noizbehinka (%25).
Eta orain, arestian esandakoa osatzearren, familiek aisialdian egiten dutena
aztertuko dugu, eta arlo horretan ere ikusiko dugu gizarte-harremanak oso
garrantzi handikoak direla estatu-mailan. Aisialdiaz gozatzeko moduak aldatzen
ari dira erabat, eta gero eta gehiago etxean bertan hartzen da atseden (Ruiz, 1994);
dena den, horrek ez du esan nahi gizarte-sarea hausten denik, familiarik gehienetan
ohikoa izaten baita lagunekin kalera edo tabernetara joatea, lagunak etxera
ekartzea edo inoren etxera joatea bisitan. Foessa-k 1993an egindako inkestak
erakusten duen moduan (Ruiz, 1994), estatuko familiarik gehienetan telebista
ikusten eta familiakoekin zein lagunekin egoten ematen dute aisialdia. Hori bai,
kontuan izan behar dira beti adina eta ikasketa-maila, horien arabera aldatu egiten
baita aisialdiaz gozatzeko modua: adindunek eta ikasketa-maila txikia dutenek
etxean bertan ematen dute denbora hori, gehienetan telebista ikusten edo irratia
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entzuten; gaztea eta ikasia izanda, berriz, etxetik kanpo jarduteko joera handiagoa
izaten da: lagunekin ibili, ikuskizunetara joan, turismoa egin... Hurrengo atalean
aztertuko dugu umetxoek zertan ematen duten denbora.
2. UMEEN EGUNEROKO BIZIMODUA
Zabalean begiratuta, esan daiteke muga bat ikusten dela argi eta garbi umeen
bizimoduan: eskolan hastea. Batetik, umeak etxean eta etxean bakarrik ematen
duen garaia dugu; eta, bestetik, etxetik kanpo bere adineko beste ume batzuekin
egunero denbora ematen duen garaia. Jakina denez, muga hori adinaren araberakoa
izaten da. Oro har, lau urteko umerik gehienak eskolan hasita daude estatu espainiarrean. Autonomia-erkidego batzuetan, ordea, hiru urterekin hasten dira (gaur
egun, kopuru osoaren %50etik gora), eta joera hori gorantz doa gainera.
Lehen eta behin, ikusiko dugu ea zer gertatzen den umeak 3-4 urte izan
aurretik, hau da, haur-hezkuntzan hasi aurretik. Gure taldeak datu batzuk jaso
zituen laurogeiko hamarkadaren bukaeran, eta horien bitartez gaur egungo joerak
aztertzen ahaleginduko gara, gure ustez ordutik hona ez baitira gauzak gehiegi
aldatu funtsean. Estatu osoko 320 ume hartu genituen aztergai, 2-3 urtekoak, eta
taldeka sailkatu genituen. Hona hemen azterketaren ondoren osatutako hiru
taldeak:
– Ia egun osoan etxean amaren ardurapean egoten diren umeak. Beste
pertsona batzuk ere ager daitezke noizean behin inguruan, baina ez dute ia
garrantzirik; beraz, hauxe izan liteke talde honen izena: umeak etxean,
amaren ardurapean. Aztertutako laginetik ia erdia zen talde honetakoa.
– Ia egun osoan etxean egoten diren umeak, batez ere amaren ardurapean,
baina aita ere egunero denbora luzean egonda bertan umeak zaintzen
(gehienetan, arratsalde osoan); horrelakoetan, gainera, harreman estua
izaten da lagunekin eta auzokoekin, eta, beraz, umeak ere egunero edo ia
egunero izaten du harremana haiekin ordubetez edo bi orduz. Talde honen
izena: umeak etxean, guraso bien ardurapean eta gizarte-harreman
gehiago dituztela. Aztertuko laginetik herena gutxi gorabehera.
– Denbora luzea haurtzaindegian edo antzekoetan etxetik kanpo ematen duten
umeak (goiz osoa, normalean). Etxean daudenean, umeez ama arduratzen
da batez ere, baina aitak ere laguntzen du horretan; aitak duen inplikazioa
bigarren taldekoa baino txikiagoa da, baina lehenengokoa baino handiagoa.
Talde honen izena honako hau izan daiteke: umeak etxean (ia amarekin
bakarrik), eta haurtzaindegian ere bai, ordu batzuk aitona-amonekin
ematen dituztela. Aztertutako laginetik talde hau laurdena baino apur bat
txikiagoa da.
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Beste ume-multzo bat ere aztertu zen, 480 neska-mutil, 4 urtekoak, eta oso
antzeko datuak eskuratu ziren; ezberdintasun bakarra, multzo hau sailkatzerakoan
hiru beharrean lau talde ikusi genituela. Laugarren talde hori honelakoa zen:
umeak, gutxi gorabehera, denbora bera ematen du etxean zein etxetik kanpora;
etxean dagoenean batez ere amarekin egoten da, eta kanpoan, berriz, hezitzaileekin
ematen du denbora osoa. Horrela bizi zen hamar umetik hiru laurogeiko hamarkadaren bukaeran 4 urteko umeen artean, eta gaur egun hiru urteko ume asko ere
seguru asko antzeko egoeran bizi dira, arestian aipatu ditugun arrazoiak direla eta.
Zer dela-eta egoten da umea talde batean ala bestean? Arrazoi bat baino
gehiago izaten dira tartean, eta elkarri estu lotutakoak. Esaterako, gehienetan, hiru-lau urtetik beherako umeak (haur-hezkuntzan noiz hasten den) ia egun osoa etxean
ematen duenean, horrek esan nahi du amak ez duela etxetik kanpo lan egiten;
umea denbora luzean kanpoan egoten denean, berriz, amak etxetik kanpo egiten du
lan gehienetan. Emakumeak herri handi eta hirietan errazago aurkitzen du
ordaindutako lana; herri txiki eta baserri-inguruetan, berriz, zailagoa izaten da hori.
Horren arabera, lehen multzoan sartutako umeak ugariagoak dira herri txiki eta
baserri-inguruetan, eta bigarrenekoak, berriz, normalagoak herri handi eta hirietan.
Gurasoen ikasketa-mailak ere badu zerikusirik gai honetan; ikasketa-maila
behekoa (lehen mailako ikasketak edo gutxiago) edo erdikoa (bigarren mailako
ikasketak) bada, etxean amarekin egoten diren umeak izeneko taldea da gehien
azaltzen dena, eta beste taldeetan, ordea, ez da ia agertu ere egiten. Hezkuntza-maila handia (unibertsitate-ikasketak) bada, aldiz, oso banaketa homogeneoa
ikusten da sailkatutako taldeetan.
2.1. Etxeko bizimodua
Neska-mutilek, eskola-orduak kenduta, ez dute denbora luzerik ematen etxetik
kanpo; hori gero ere ikusiko dugu estatuko umeen aisialdiaz hitz egiterakoan.
Gainera, etxean ematen duten denboraren zati handi bat bakarkako ekintzetan
ematen dute, askotan eta askotan telebista aurrean bakarrik. Otorduak ere ez dira
elkarrekin egoteko uneak; salbuespena, 46 urtetik gorako gurasoen familiak eta
herri txiki zein baserri-ingurukoak, horrelakoetan otorduak elkarrekin egitea
normalagoa izaten baita. Orokorrean, kopuru hauek eman daitezke: aiten %24k eta
amen %48k egunero gosaltzen dute seme-alabekin; amen %62k eta aiten %38k
beti bazkaltzen dute seme-alabekin, eta amen %73k eta aiten %56k egunero
afaltzen dute umeekin (Torres et al., 1994). Baina Del Río eta Álvarez-en (1992)
datuen arabera, egia da afarietan etxeko guztiak elkartzeko joera handiagoa dela;
baina, tamalez, familia askorentzat azkar hartzen den afariusia izaten da, eta,
gainera, telebistaren itzalpean egindakoa.
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Beraz, mahaiaren inguruan elkartzeko ohitura galtzear dago, eta, horrez
gainera, dirudienez, janari-kontuei lotutako beste jarrera batzuk ere ari dira
aldatzen. Lehen umeek denetarik jaten zuten, eta platerean ateratako guztia bukatu
behar zuten. Gaur egun, berriz, Torres eta bestek (1994) adierazten duten moduan,
guraso espainiarren %26 baino ez dira jarrera horri eusten diotenak; gehienek,
gurasoen %40ek, umeek platereko guztia amaitu gabe uztea onartzen dute, eta
%25 hitz eginez eta arrazoiak emanez saiatzen dira arazoa konpontzen.
Etxean dauden bitartean, dirudienez, umeek ez dute ia parte hartzen etxeko
lanetan. Ama gehienek uste dute ezin dela onartu seme-alabek etxeko lan asko
egitea. Beraz, hamarretik batek (%10) uste du ezin dela onartu umeek mandatuak
egitea edo mahaia atontzen laguntzea; bostetik batek (%20) uste du ez dela onargarria umeek mahaia jaso eta zaborra ateratzea; bostetik birentzat (%40) ez dago
ondo umeek hautsa garbitzea eta neba-arrebak edo aitona-amonak zaintzea; eta
beste askok, bostetik hiruk (%60) uste du ez dela onargarri umeek sukaldea
jasotzen, harrikoa egiten edo ohea egiten laguntzea. Dena den, gainerako amek lan
horiek umeen esku uztea onargarria dela uste izan arren, horrek ez du esan nahi
umeek egunero horietan parte hartzen dutenik (Del Río eta Álvarez, 1992).
Eskolako lanak etxean egiteko ordua, horixe izan ohi zen gurasoak eta seme-alabak elkartzeko topagunea. Torres eta besteren (1994) datuen arabera, jardun
hori txikiagoa da orain, eta, arraroa badirudi ere, umeen eta gurasoen iritziak ez
datoz bat arlo honetan: gurasoen %31k esaten du umeei eskolako lanak egiten
laguntzen diela egunero, eta %11k esaten du seme-alabek eskatutakoan laguntzen
dietela; seme-alaben aburuz, berriz, ume gutxik (%11) jasotzen du egunero
laguntza hori, eta beste askok (%43) eskatutakoan edo galdetutakoan bakarrik.
2.2. Eskola
Umeak eskolako eguneroko martxan sartzen direnean gauzak erabat aldatzen
dira. Gure inguruko hainbat herrialdetan umeak bost bat urte dituztela hasten dira
gehienak eskolan, eta, adin hori bete baino lehenago eskolatzen baldin badituzte,
prozesua poliki eta pixkanaka izaten da (astean egun batzuetan eta ordu batzuetan
joaten hasten dira, eta gero ordu- eta egun-kopurua gehitzen da gutxika). Espainian
eskolatzea gogorragoa izaten da: umea familiaz kanpoko inguru batera joan
(haurtzaindegira, haur-eskolara edo ikastetxera) eta bat-batean hasten da astelehenetik ostiralera eta egunero bost orduz, gutxi gorabehera. Gainerako denbora
amaren edo guraso bien ardurapean ematen du, eta gutxi batzuek aitona-amonekin
ere bai.
Del Río eta Álvarez-en (1992) datuen arabera, ume espainiarren %60 oinez
joaten da eskolara, eta %75ek baino apur bat gehiagok ez du ikastetxean
bazkaltzen. Horrek esan nahi du gehienak etxera itzultzen direla bazkaltzera.
Horren ondoren, batzuek gainerako orduak etxean bertan ematen dituzte (eskola-
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-jardunaldia goizez soilik, trinkoa bada) eta, beste batzuk, berriz, eskolara itzultzen
dira berriro (eskola-jardunaldia goizez eta arratsaldez banaturik badago).
Zer egiten dute estatu espainiarreko umeek eskolan? Gure ikerketen arabera,
ikasgeletako bizimoduak oso joera akademikoa du umeak 3-4 urte dituenetik
aurrera. Jolasean edo bestelako jardunetan (planifikatu eta egituratu gabeko
ekintzetan) oso denbora laburra ematen dute umeek, papera eta arkatza erabilita
egiten diren ekintzekin alderatuta. Umeak irakaslearekin egoten dira ikasgelan
eserita talde txikietan. Irakasleak talde osoari hitz egiten dio egin beharreko lana
azaltzeko; eta gero banan-banan aztertzen ditu ikasleek egindako lanak; gehienetan
horrelako lanak “fitxetan” egiten dira: hizkuntza lantzeko fitxak, logiko-matematikoak, sormena lantzekoak... Eta hori guztia eskola-jardunaldi luzean: edo goiz
osoa hartuta, edo goizeko zati handi bat eta arratsaldeko ordu batzuk hartuta. Eta
umeak sei urte betetzen dituenetik aurrera, berdin antzera; edo okerrago, eskolako
jarduna gero eta akademikoagoa izaten baita urteek aurrera egin ahala.
Vazquez-en (1993) datuen arabera, estatu espainiarreko ume gehienek iritzi
ona zuten eskolari buruz, eta iritzi on hori ez zen aldatzen nahitaezko eskolatze-garai osoan, hau da, ikerketa egin zeneko plangintzan OHO amaitu arte (14 urte).
Eskolan oso lagun onak egiten dira, eta horixe da, hain zuzen, umeek eskolari
buruz iritzi ona izateko arrazoi nagusia.
2.3. Aisialdia
Umeak esna ematen duen gainerako denbora aisialdia da. Aisialdi hori, gure
datuen arabera eta beste iturrien arabera (Pérez, 1993, esaterako), egoneko eta
bakarkako ekintzek osatzen dute. Daturik esanguratsuena, hauxe: ume gehienek
(%80-90 inguruan) telebista ikusten dutela egunero. Iglesias de Ussel, García eta
Trinidad-ek (1995) erakusten duten moduan, jendea era mekanikoan esertzen da
telebistaren aurrean, eguneko edozein momentutan, eta bertan jarraitzen du era
pasiboan. Ikertzaile horien datuen arabera, 4 eta 12 urte bitarteko umeek, batez
beste, bi ordu eta erdi baino apur bat gehiago ematen dute egunero telebistaren
aurrean, eta, beste iturri batzuen arabera, berriz, hiru ordu baino gehiago.
Umeak eskolaurrean dauden bitartean, zenbait ekintza egiten dituzte egunero:
saltoka ibili, korrika egin, edo trizikloan ibili; edo margotu, moztu, modelatu, etab.
(%70-80k egunero egiten ditu horrelako gauzak). Ume horien %90ek egunero
ikusten du telebista, eta %40ri gurasoek egunero irakurtzen diete ipuin bat. Pérez-en
(1993) datuen arabera, 8 eta13 urte bitarteko umeei dagokienez, ume askok
egunero ikusten dute telebista (%80) edo egunero entzuten dute musika (%50);
beste batzuek, berriz, egunero irakurtzen du bere gozamenerako (%36,5) edo
astero idazten du zertxobait (%18). Ia lau umetik bat (%24) ez da inoiz joaten zinemara edo ia inoiz, eta umeen %39 urtean behin edo birritan joaten da. Ia herenak
(%30) musika-tresnaren bat jotzen du, astean behin gutxienez. Beste ikuspuntu
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batetik begiratuta, umeen erdiak (%50) ez dira inoiz mezatara joaten, edo urtean
behin edo birritan joaten dira.
Del Río eta Álvarez-en (1992) datuen arabera, Espainiako umeen heren batek
baino gehiagok eskolaz kanpoko ekintzak egiten ditu arratsaldeetan. Horietarik
laurdenak, eskolako ikasgaietan laguntza jasotzeko edo errekuperatzeko dabiltza
eskolaz kanpoko ekintzetan. Gainerakoak, batez ere, honako arlo hauetan ari dira:
kirola, hizkuntzak, informatika edo musika.
Gorago esan dugu eskolaz kanpoko denbora gehiena egoneko eta bakarkako
ekintzetan doakiela umeei. Eta hala da; arratsaldeetan neska-mutilek ez dute
harreman handirik izaten jendearekin. Pérez-en (1993) datuen arabera, 8 eta 13
urte bitarteko umeen %13 soilik jolasten da egunero lagunekin etxetik kanpo, eta
%4k soilik egiten du gauza bera baina etxean bertan. Hilean behin edo gehiagotan,
bai, ia herena (%30) jolasten da etxean bertan zein etxetik kanpo. Eskolaz kanpo
beste umeekin dituzten harremanak hain urriak izanda, ez da harritzekoa umeek
eskola harreman-unetzat hartzea, hau da, umeentzako eskola izatea lagunekin eta
adiskideekin elkartzeko leku ia bakarra.
3. NERABEEN ETA GAZTEEN EGUNEROKO BIZIMODUA
Nahitaezko eskolatze-garaia gero eta zabalagoa da, eta, beraz, umeek gero eta adin
handiagoarekin uzten dute eskola. Adibidez, 1970. urteko hezkuntza-erreformaren
arabera, neska-mutilek gutxienez 14 urte bete arte egon behar zuten derrigorrez
eskolan, eta, 1990. urteko erreformari jarraituta, berriz, 16 urte bete arte egon
behar dute orain. Gainera, era bakar bateko irakaskuntza ematen zaie guztiei, hau
da, neska-mutil guztiek egon behar dute sistema beraren barruan aipatutako adina
bete arte. Ondoren, 16 urte betez gero, gazte batzuek ikasteari uzten diote; beste
batzuek lanbide-heziketa aukeratzen dute, eta beste batzuek batxilergoa. Kapitulu
honetan lantzen ari garen gaietarako interesgarriena hauxe da: eskolak eguneroko
bizitzaren zati esanguratsua izaten jarraitzen du nerabe eta gazteentzat. Alde batetik, adin horretan eskola-jardunaldiak luzeagoak izaten dira, gaztetxoagoenekin
konparatuta; eta, bestetik, eskolara joaten ematen duten denbora ere luzeagoa
izaten da, ikastetxeak familiaren bizitokitik urrunago baitaude; hala ere, gehienak
oinez joan daitezke institutura. Eskola-jardunaldia luzeagoa denez eta ikastetxera
joateko denbora luzeagoa behar dutenez, gazte hauek ohetik goizago altxatu behar
dute, eta, horrez gain, normalean umetan baino beranduago oheratzen dira. Beraz,
nerabe eta gazteek loaldia murrizten dute hazi ahala, eta, horrekin batera, nekadura-sentsazioa ere gero eta handiagoa da denbora aurrera joan ahala.
Orain aztergai dugun adin-taldean ere, beraz, eskolak bizimodua antolatzen
jarraitzen du, oro har. Jarraian, horrenbestez, txikien kasuan egin dugun moduan,
beste bi ikuspuntutatik aztertuko dugu gaztetxo hauen eguneroko bizimodua:
bizimodua familian eta aisialdia.
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3.1. Bizimodua etxean
Orain dela urte batzuk, gazte askoren helburu nagusia etxetik alde egitea zen,
familiatik kanpo bizitzea, independentea izatea. Mendebaldeko hainbat herritan ia
arautzat jo daiteke gazteak 18 urte inguru dituela etxetik alde egitea, eta noizean
behin familiarengana joatea bolada luzeagoak edo motzagoak pasatzera. Hemen
gaur egun ez dago horrelako pentsamolderik; gazteek ez dute nahi guraso eta neba-arrebekin duten lotura erabat eta egun batetik bestera hautsi, eta familia-gunetik
alde egiteko sasoia ez da nerabezaroa bukatutakoan etortzen. Aldiz, seme-alabek
gero eta beranduagora arte irauten dute etxean bizitzen, eta gero eta denbora
luzeagoa pasatzen da etxeko habia hutsik ikusi arte. Horrek, alde batetik, egoera
ekonomikoarekin du lotura zuzena, gazteen artean langabezia handia izanik, arazo
larriak izaten baitituzte diru aldetik burujabe izateko. Gainera, bestalde, etxean bizitzea lehen baino askoz ere erosoagoa eta errazagoa da, tartean arrazoi erromantikoak eta pragmatikoak direla; batetik, gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak onak izaten dira, eta, bestetik, gazteek etxean erosotasuna eta kontsumo-ondasunak dituzte, etxetik kanpo nekez izango lituzketenak; gainera, mutilen kasuan bereziki, etxeko lanak egiten ematen duten laguntza ez da oso handia izaten.
Izan ere, Espainiako gazteei buruzko txosten batean (Navarro eta Mateo,
1993) erakusten denez, nerabeak eta gazteak oso gustura bizi dira familia-giroan.
Gehienek, %90k baino gehiagok, esaten dute pozik daudela, eta familia-bizitza
jartzen dute aurretik, beste arlo batzuk atzean utzita, esaterako, sexu-harremanak,
ikasketak, ekonomia-egoera eta lana. Eta aldeko iritzi hori ez da gurasoei buruz
bakarrik, neba-arrebei buruz ere iritzi berbera baitute; iritzi horretan ez du zerikusirik adinak, sexuak edo familien estatus sozioekonomikoak. Azken hamabost
urteotako datuek erakusten dute Espainiako joera koherentea dela eta norabide
horretan jarraitzen duela.
Nerabe eta gazteen %81k adierazten du erraza edo oso erraza dela amarekin
hitz egitea; txikiagoa da baina (%60), neba-arrebekin edo aitarekin modu berean
hitz egiten dutenen portzentajea. Aita-amen estatusa zenbat eta altuagoa izan,
orduan eta errazago da seme-alabek gurasoekin komunikazio egokiagoa izatea.
Adinari begiratuta, berriz, zenbat eta zaharrago, hainbat eta gaitzago elkarren
arteko komunikazioa lortzea. Aldi berean, gero eta inportanteagoa da lagunekin eta
adiskideekin komunikazio ona izatea.
Dirudienez, orduan, Martín Serrano-k (1991) dioen moduan, egia da gaur
eguneko nerabe eta gazteek aurreko belaunaldikoek baino jarrera positiboagoa dutela. Baina zenbait ikertzaileren ustez, harmonia hori arazoak eta auziak saihestearren lortzen da gehienbat, eta ez horrenbeste komunikazioan eta elkarrenganako
konfiantzan oinarrituta. Familiako elkarrizketetan gai batzuk oso gutxitan izaten
dira hizpide, erlijioa, politika edo sexualitatea, esaterako. Beraz, horrek erakusten
du familiakideek elkarrekin bakean bizi nahi dutela, eta sarri harremanetan ez dela
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asko sakontzen (Conde, 1985). Familiako kideak elkarrekin bizitzea errazagoa da
orain; alde batetik, gurasoak irekiagoak dira eta gauzak hobeto ulertzen eta onartzen
dituzte; gainera, hezitzeko moduak ere lasaiagoak eta malguagoak dira, orain dela
hamarkada batzuetakoekin konparatuta. Beste alde batetik, kontuan hartu behar da
nerabe eta gazteak ere moldakorragoak direla, hau da, erraz egokitzen direla ondo
doakien egoera batera, are gehiago egoera hori urteetan luza litekeela jakinda.
Horrez gain, pentsamoldeari dagokionez ere elkarrengandik lehen baino
askoz ere hurbilago daude gurasoak eta seme-alabak, aurreko belaunaldietan
tartean zegoen amildegia berdinduta-edo. Nerabe eta gazte gehienek diotenez,
nahiko ados daude gurasoen ideiekin, eta gutxi batzuek (%18), berriz, esaten dute
gai bakar batean ere ez datozela bat gurasoen ideiekin. Adostasun-maila nahiko
altua da familiarekin eta lanarekin zerikusia duten gaietan, eta pixka bat txikiagoa
politika-, erlijio- eta diru-kontuetan dihardutenean. Adostasun-maila txikiena, gai
hauek direla-eta azaltzen da: emakumearen eginkizunak, dibertimendua eta sexuzein bikote-harremanak (Del Valle, 1994). Ikertzaile horrek berak adierazi duenez,
egonkortasunari eta pragmatismoari lotutako kontuetan elkarrekiko egokitasuna
dago pentsamoldeari dagokionez (lana-familia-dirua); horren atzetik, ideologiari
eta sinesmenei lotutako gaiak datoz (erlijioa eta politika), eta desadostasunik
handienak gazteen harreman-kodeari dagozkio (bikote-harremanak, sexu-bizitza,
dibertimendua, emakumearen eginkizunak).
Aurrekoaren ildo beretik, guraso eta seme-alaben arteko auziak eta liskarrak
datoz. Zer dela-eta sortzen dira auzi eta arazo horiek? Eztabaidan hasteko arrazoi
nagusia gauez berandu heltzea izaten da; hurrengo auzi-gaiak hauexek dira: etxeko
lanetan parte hartzea, ikasketak, nahi dutenean ohetik altxatzea, eta dirua. Gauez
heltzeko ordua dela eta, neska-mutilen %60k izaten ditu auziak eta sesioak 15-17
urte bitartean; ikasketak eta etxeko lanak direla eta, gutxiago eztabaidatzen da
(%40-50). Gainerako gaiak direla eta, gutxiago eztabaidatzen dute aipatutako adin
horretako neska-mutilek, gazte horien %30ek edo gutxiagok izaten baitituzte
horrelako auziak (Del Valle, 1994).
3.2. Aisialdia
Hainbat ikuspuntu erabilita azter daiteke estatu espainiarreko nerabe eta
gazteen aisialdia, baina edozein erabilita ere, bereizketa gurutzatua agertzen zaigu,
alde batetik astean eta asteburuetan gertatzen dena aztertzen dugunean, eta,
bestetik, etxean eta etxetik kanpo gertatzen dena. Lanegunetan nerabe eta gazteek
aisialdirako sei ordu dituzte gutxi gorabehera. Horietatik erdia-edo etxean ematen
dute, eta bestea, etxetik kanpo. Etxean emandako denborari dagokionez, zati handi
bat telebistak menderatzen du, telebista ikusten ematen den batezbestekoa bi ordukoa baita. Horiei bideoak eta ordenagailu-jokoak gehitu behar zaizkie, horietan Espainiako nerabe eta gazteek duten aisialdiaren erdia ematen baitute. Zehazki zenbat
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ordu ematen duten ekintza bakoitzean heziketa-mailaren arabera izaten da (heziketa-maila apala duten etxeetan telebista ikusten ordu gehiago ematen dute, eta lanbide-heziketako ikasleek ordu gehiago ematen dute batxilergokoek baino), nekazariedo hiri-habitatekoak izatearen arabera (nekazari-habitatekoek bideoak ikusten
denbora gutxiago ematen dute) eta generoaren arabera (neskek ez dute hainbeste
ordenagailu-joko erabiltzen). Etxean ematen duten aisialdiaren beste zati bat irratia
entzuten, irakurtzen, familiarekin hizketan, eta abarretan pasatzen dute. Datuok
Navarro eta Mateo-ren lanetik (1993) hartutako 3.1. irudian irudikatzen dira.
3.1. irudia. Estatu espainiarreko nerabe eta gazteek
15-24 urte bitartean zer egiten duten aisialdian (%)

Gazteentzako zentroetara joan
Mahaiko jokoetan aritu
Kultura-jardunetara joan
Kirol-ikuskizunetara joan
Zinemara/antzerkira joan
Beren gustuko jardunak (pintura, argazkigintza)
Kirol egin
Aldizkariak/komikiak irakurri
Egunkariak irakurri
Diskoteka/pub/tabernetara joan
Familiarekin hitz egin
Irratia entzun
Telebista/bideoak ikusi
Lagunekin hitz egin
0

10 20 30

40 50 60 70

ITURRIA: Navarro eta Mateo (1993).
3.2. taula. Neska-mutilek (15-19 urtekoek) azken asteburuan zer egin zuten (%)

Politika-, elkarte- edo aldarrikapen-ekintzetan parte hartu
Lan egin
Ikasi
Mendira joan
Kirolen bat egin
Kopak hartzera atera
Familiarekin lasai-lasai egon
Telebista ikusi nahiko denboraz
Musika entzutera eta dantzan egitera joan

15-16 urte

17-19 urte

2,3
5,8
10,1
17,1
36,4
36,4
45,7
46,5
60,5

1,7
15,6
11,7
12,3
28,2
59,8
40,5
39,9
63,7

ITURRIA: Navarro eta Mateo (1993) eta Aguinaga (1996).
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Grafikoak erakusten duen moduan (3.1. irudia), aisialdiaren zati bat ematen
dute kirolen bat egiten. Horri dagokionez, interesgarria da generoarekin zerikusia
duen diferentzia: neskek denbora gutxiago ematen dute kirol egiten, eta egiten
dutenean beste kirol batzuk aukeratzen dituzte. Beraz, mutilek talde-jokoak aukeratzen dituzten bitartean, neskek bakarka egiten diren kirolak nahiago dituzte (igeriketa, gimnasia), gazteenek izan ezik, horiek saskibaloi-zaletasuna erakusten baitute
(Aguinaga, 1996).
Gauzak oso bestelakoak izaten dira asteburuetan. Orduan etxea ez da testuingururik nagusiena, batez ere mutilen kasuan. Hain zuzen, 3.2. taulak erakusten du
lortutako informazioa, hots 15-19 urte bitarteko neska-mutilei azken asteburuan zer
egin zuten galdetuz lorturikoa. Generoarekin zerikusia duten desberdintasunak ez
dira oso handiak, bi edukitan izan ezik: kirolak (oraintxe bertan esan dugun bezala,
mutilengan ohikoagoak) eta familiarekin lasai-lasai geratzea (neskengan ohikoagoa).
Nerabe eta gazteen artean asteburuetan “gaueko kultura” ezarri da arian-arian.
Erritmo eta erritu bereziak ditu, eta interesgarria da, besteak beste alkohola
edatearekin erlazionaturik dagoelako. Datuek erakusten dutenez, etxetik kanpo
neska-mutilek zenbat eta ordu gehiago pasatu eta beranduago heldu, hainbat eta
alkohol gehiago hartzen dute. Elzo eta Laespada-ren (1996) datuen arabera, eskola-gazteen %51,1 bizitzan behin mozkortu da, %43 azken urtean behin eta %26,5
azken hilabetean. Alkoholaren kontsumoa dela eta, interesgarria da nabarmentzea
ezen, Aguinaga-k adierazten duen moduan (1996), neskek astegunetan mutilek
baino lau aldiz alkohol gutxiago hartzen badute ere, asteburuetan alde hori gutxitu
egiten dela, batez ere larunbatetan, egun horretan erdia behintzat hartzen baitute.
Bestalde, nahiz eta nerabezarora heldu baino lehen kopuru txikia izan (batzuen
ustez, %6), alkohol asko hartzen dute asteburuetan eta herri-jaietan; 19 urte baino
gehiago dutenen artean abstemioak oso gutxi dira.
Dena dela, nerabeen etxetik kanpoko aisialdia arriskuekin erlazionatzea ez da
zuzena. Zalantzarik gabe arriskuak egon badaude, baina horiekin batera aukera on
asko daude: gizartean erlazionatzeko, iritziak eta ikuspuntuak elkartrukatzeko,
maitasunezko erlazioak ezartzeko, zaletasunak eta interesak konpartitzeko, eskola
eta etxeko giroan sortuko ez ziren erlazio- eta adierazpen-gaitasunak garatzeko.
Izan ere, nerabe eta gazteek elkartruke- eta komunikazio-gune horri garrantzi
handia ematen diote, beraientzat gizarteratzeko eta dibertitzeko gunea baita. Del
Valle-k (1994) emandako datuen arabera, gazte espainiarren %94k uste du etxetik
kanpo emandako denboraz asko gozatzen duela. Tarte horretan, eta datu berberen
arabera, %71k lagunekin egon nahiago du (gainerakoek, %27k bikotekidearekin
egon nahiago du). Horrela, etxean dauden bitartean nerabe eta gazteek bakarrik
egoteko aldia nahi dute, eta etxetik kanpo daudenean lagunekin edo bikotekidearekin egoten saiatzen dira. Horrez gain, neska-mutilentzat lagunek duten garrantzia
ez dugu kuantitatiboki baloratu behar soilik elkarrekin ematen duten denbora dela
eta; kualitatiboki ere baloratu behar dugu, erlazio horiei ematen dieten garrantzia
dela eta.

84

Familia eta giza garapena

Gazte-kultura deitutakoak ondo islatu ditu gizarteen lorpen eta mugak. Kultura
horretan ikusten diren argi eta itzalak gizarte-antolakuntza jakin baten, iragandako
historiaren, gaurko errealitatearen eta etorkizunerako itxaropenen ondorioak baino
ez dira. Familian izandako esperientziek eta gurasoen heziketa-estiloek zerikusi
handia dute horretan; halaber, gizarteak eskaintzen dituen aukerekin eta masa-komunikabideek sustatu eta akuilatzen dutenarekin. Hori guztia dela eta, nerabe
eta gazteen eguneroko bizitza familia-bizitzaren garrantziaren eta bertan
gertatutako eta gertatzen denaren adierazpen paregabea da. Aldi berean, adierazten
du zein neurritaraino dagoen prest familia kanpoan gertatzen diren eta kide
bakoitzarengan eragina duten prozesuak jasotzeko.
4. EGUNEROKO FAMILIA-BIZITZA ETA BERONEN KIDEEI BURUZKO
IKERKETA GEHIAGO EGIN BEHAR IZANA
Kapitulu honen hasieran, kapituluaren xedea funtsean deskripzioa egitea zela
esaten genuen. Orduan ere iragartzen genuen deskripzio hori ez zela orekatua
izango, gaiari buruzko ikerketa sistematikoa izan beharrean, hona ikerketa-multzo
heterogeneoa ekarri behar genuelako, bai orientabide-ikuspuntutik bai eduki-ikuspuntutik. Hala ere, gure ustez, nahiz eta muga horiek izan, kapituluan emandako datu guztiek bide eman dute ezagutzeko Espainiako familien eguneroko
bizimodua heldu, ume eta nerabeen ikuspuntuetatik. Hori horrela izanez gero,
kapituluaren helburua beteta egongo litzateke.
Aurreko orrialdeetan agerian utzi dugunez, aztertu diren gaiei buruzko ikerketek ez dute psikologia-jatorririk. Bide horretatik lortutako datuek interes handia
izan arren, zalantzarik gabe, psikologia-ikuspuntua —eta, zehazki, ikuspuntu
ebolutiboa— oinarri duten eguneroko bizimoduari buruzko ikerketa gehiago falta
dira. Hau da, ikerketa horiek honako honi erantzuteko balio digute: aztertutako
ekintzek zein neurritan duten eragin psikologikoa familia-bizitzarako eta beronen
kideentzat. Ikerketa horiek zuzeneko behaketa eta zeharkako teknikak, galdetegiak
eta inkestak uztartzen jakin behar dute. Horrez gain, ez dute pasadizozko izaerakoak
izan behar (galdera jakin bati erantzutekoak), sistematikoak baizik (eguneroko
familia-bizitzaren alderdi askori buruzko oinarrizko galdera-multzo bati erantzutekoak). Kapitulu honetan informazio guztiak aztertuta, ez dugu zalantzarik beharrezkoak diren ikerketek ikuspuntu psikologiko soila gainditu behar dutela eta gertaeren
eta gizarte-ekintzen ikuspuntu zabalagoa izan behar dutela. Zein pertsona-portzentajek egiten duen gauza jakin bat eta beste portzentaje batek beste hura egiten duen
zehaztea guretzat gutxi bada, eta horrez gain jakin nahi badugu zergatik egiten den,
zein zentzu duen, garapen-psikologiaren ikuspuntutik zeintzuk diren ondorioak,
etab., agerian da oinarrizko galderak eboluzio-ikuspuntutik egin beharko ditugula.
Dena dela, ekologia-kezka azken hamarkadetako planteamendu ebolutiboa
gero eta errotuagoa dagoen neurrian, liburu honetako hainbat kapitulutan Espainiako
eguneroko bizimodua agertuko zaigu gai askori buruzko azterketek ekarria. Informazio guzti horri erreferentzia egingo diogu hemen bukatzen den kapitulu hau osatzeko.

4. Espainiako familiak Europan
Julio Iglesias de Ussel

1. ANIZTASUNA AITORTZEA
Espainian ugariak izan dira 1975etik hona gertatu diren aldaketak. Aldaketa horien
artean politika-mailakoak izan dira garrantzitsuenak, baina beste batzuk ere aintzat
hartzekoak dira. Politikako gertaerek bultzatutako mugimendu horietan gizarte
osoak hartu du esku, bai, baina erregimen-motaz gain beste erakunde batzuk ere
berritu dira: familia, esaterako. Trantsizioak betiko familia-eredua ezabatu zuen.
Eredu hori artean legeetan agertzen zena zen, baina gizartea aurrerago zebilen legeak baino. Betiko familia hori 1975era arte babesten zuten arauak ordenamendutik
desagertu ziren, Konstituzioa onartu baino lehen ere (Iglesias de Ussel, 1990).
Familiaren aldaketa horrek berezitasun bat izan zuen: Espainian Europako
beste herrialde batzuetan baino beranduago hasi zela. Hala ere, politikako trantsizioa baino lehenago hasi zen, beharbada 60ko hamarkadan, oso motel, eta
diktadura bukatzean bizkortu egin zen. Une horretan, aurrerapena Europako beste
herrialde batzuetan baino azkarragoa izan zen. Horietan lehenago hasi ziren
mugimenduak, baina astiroago joan ziren, urte askotan zehar. Baina betiko familia
ezin da, besterik gabe, aldaketarik ezarekin lotu. Egokitu eta bilakatzeko gaitasun
itzela erakutsi du familiak historian zehar. Salustiano del Campo-k (1982) XX.
mendeko familia aztertu du bere historia-ikerketetan, eta Reher-ek (1996) ere mota
horretako lanak egin ditu. Aditu bien arabera, betiko familia espainiarra uste baino
gehiago aldatu da; jadanik ez da karikaturetan agertzen dena.
Aldaketak oso bizkor doazenean, familiak beste modu batean kokatzen dira
gizartean. Espainian izandako berezitasuna ez da aldaketen norabidea (Europakoak
ildo beretik joanak ziren), bizkortasuna baizik: zabalak eta oso sakonak izan dira.
Bizkortasun horren ondorioz, arazo larri batzuk ez dira orain gutxira arte nabariak
izan, eta oraindik erantzunik gabe daude: ekipamenduak eta zerbitzuak falta dira,
baita kultura-definizio eraginkorrak ere. Adibidez, bikote hautsien kasuan, dibortziatuen arteko harreman-arazo asko ez ote dira suertatzen Espainiako gizartean
dibortziatuaren eginkizuna ondo zehazturik ez dagoelako, dibortzioa oso berandu
arautu delako?
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Baina badago aldaketak laburbiltzen dituen zerbait, batez ere familia espainiarraren irudi soziala azaltzen duen zerbait: familia-eredu askotarikoak familia-eredu bakarra ordeztu duela. Azken urteotan familiari lotutako hainbat gai eztabaidatu dira: izatezko bikoteak eta bikote ezkonduak, ezkontzan edo ezkontzatik
kanpo jaiotako umeak, bikote homosexualen tratamendua legeetan eta abar. Aniztasun horrek gizartearen onespena behar du, eta, batzuetan, lege berriak ere bai.
Aniztasuna onartzearekin batera, gizartea familia-eredu bakarra baztertzen ari
da. Legeek eta gizarteak ere (hein batean) zorrotz babesten zuten eredu zaharra, eta
horrekin bat ez zetozen guztiak legez kanpo kokatzen zituen; askotan, zigortu ere
bai. Aldaketen ondorioz, familia-sistemari buruzko arauak inguruko herrialdeen
mailara iritsi dira. Beste gauza bat da gizarteak nola erantzun duen.
Izan ere, gizartearen erantzunak eta legeen aldaketak ez dira beti parekoak
izaten. Orokorrean ezin da hitz egin, baina badirudi aniztasuna onartu denetik
portaera batzuen aurkako bazterketa eta zigorrak desagertu direla. Bikotearen
baitako eta belaunaldien arteko harremanak ere hobetu dira. Hala ere, kultura-mailan familiaren oinarrizko ezaugarriak gutxi aldatu dira, antza. Horixe agertzen
da gazteei buruzko ikerketetan, gazteek oraindik ere familiak osatzeko joera
baitute; ez dute erakunde hori hondamenak jotako egituratzat hartzen.
2. FAMILIAREN ALDAKETEN TESTUINGURUA
2.1. Emakumeen lana
Emakumeak etxetik kanpo lanean hastea izan da familiaren aldaketa nagusienetako bat, nahiz eta emakumeak lan-munduan betidanik egon diren. Lanpostua
duten emakumeen kopurua baino garrantzitsuagoa izan da lanpostua eskuratzeko
modua: emakumeak adinez helduagoak dira, beren ikasketa-maila ona da, baita
prestakuntza ere. Gainera, gero eta soldata eta kategoria handiagoak dituzten
postuak eskuratzen ari dira. Motibazioa ere aldatu da: lehen, emakumezkoek
soldata urriko lana egiten zuten, beren etxean diru premia zegoelako. Gaur egun,
ordea, emakumeen nortasuna eraikitzeko funtsezko osagaia da lana, beren
biografiaren zati nagusietako bat. Horra berrikuntza: emakumeak lan-munduan
sartzen dira, baina ez dira hortik ateratzen. Behin lanpostua eskuratuta, ez dute
lehen bezala lagatzen, ezkondu edo umeak izateagatik. Beraz, egoera berriari
eusteko politika eraginkorrik ez badago (eta orain arte ez da horrelakorik egon),
agian jaiotza-tasen beherakada oso gogorra izango da (Iglesias de Ussel, 1997).
Emakumeak lanean hasteak ondorio handiak ekarri dizkio familia-sistemari.
Botereen oreka indartzen ari da (legeetatik errealitatera pasatuz), etxeko lanak
banatzen hasi dira eta. Bikoteak osatzeko eta hausteko (dibortzio edo banantzearen
bidez) benetako aukerak daude. Familiako testuingurua erabat aldatuta dago
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emakumeak eta gizonak elkarren parean lan egiten hasi direnetik hona. Familiaren
bizitzan, bizitza arruntean esku hartzen dutenek nabaritu dituzte aldaketa sakon
horiek. Eta azpimarratzekoa da testuinguru berriko emakumeak ez diola ezkontzari
uko egiten, eta Espainiako dibortzio-tasak ez direla oraingoz oso handiak.
2.2. Mugimendu feminista
Testuinguru berriko beste osagai bat mugimendu feminista da. Emakumeek
uko egin diote gizonaren inguruan antolaturiko familiari, eta beren kritiken bidez
legeak eta gizartearen ohiturak aldatu dituzte. Gaur egun, familia ikusteko modua
oso kritikoa da, mugimendu feminista abiapuntutzat duela. Espainiako gizartean
fenomeno berri samarra da hori; orain gutxira arte horrelako ikuspegiak ez ziren
onartzen (zentsuragatik, besteak beste). Salbuespena II. Errepublika izan zen.
Baina talde feminista batzuen helburua familiaren beraren aurka joatea bada ere,
lortu duten benetako ondorioa bestelakoa izan da: sexuaren arabera, eta, hain
neurri handian ez bada ere, adinaren arabera egiten zen lanen eta erantzukizunen
banaketa orekatzea bultzatzen da orain bikoteetan eta familietan; eta, beraz,
bikotea eta familia gehiago sendotzea ekarri du horrek.
2.3. Lege-aldaketen erritmoa
Familiari buruzko legeak apurka-apurka aldatu dira. Beraz, familiaren alde
juridikoa ere berritu da. Aldaketa horiek, batera eta orokorrean gertatu ez direnez,
familia gauza aldakortzat jotzea ekarri dute; familia gai ireki, arazotsua dela
iruditzen zaigu. Ez da inolako egiturarik hautsi, gauzak ez dira guztiz eta batera
aldatu, eta mailaka aldatzeak gizarteko eztabaidak ekarri ditu. Eztabaidak sortzen
direnez, badirudi familiaren inguruko portaera sozialak etengabe aldatzen ari direla
eta gizarte osoak eztabaidatzen duen gauza dela familia.
Aldaketak mailaka egin direnez, batzuek uste dute familia zalantza-egoeran
dagoela. Ez aldaketen edukiengatik, baizik eta pixkanaka gertatu direlako, ondo
zehaztu ez den ordena batean, familiaren ustezko krisi bati edo gizarteko portaeren
aldaketa sakon bati emandako erantzuna dela dirudiena.
2.4. Familia aldaketaren ikurra denez
Familia politika egiteko erabilia izan da 1975etik hona. Familiaren arauetako
aldaketak beste aldaketa sakon bat adierazi nahian erabili dira, baina benetan ez da
halako aldaketa sakonik izan (Iglesias de Ussel, 1990). Europan oso sartuta dagoen
gizarte batean errazagoa da (baita merkeagoa ere) ohiturak berritzea, gizarte horren
erakunde edo ekonomiako botereak berritzea baino.
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3. ALDAKETA GARRANTZITSU BATZUK
3.1. Familien egitura
Espainiako familiak gero eta txikiagoak dira. Batez beste, 1970ean 3,81 kide
izaten zituzten; 1991n, ordea, 3,28 kide. Beherakada hori bateratu diren bi joeraren
ondorioa da: alde batetik, kide bakarreko familiak ugaritu dira; bestetik, bost kide
edo gehiagokoak urritu dira (ikus 4.1. taula).
Kide bakarreko familiak ugaritu egin dira, gizartea zahartu delako, oro har,
batez ere landa-ingurunean, eta ezkongabeko helduak ere ugaritu direlako.
Familia-mota horiek beste asko baino azkarrago hazten ari dira; eta, zahartzen hasi
direnez, orain osasun, arreta eta bakardadeko arazo asko sortzen ari dira. Arazo
horien aurkako baliabideak ez dira asko gure gizartean. Kide bakarreko familiak
oso azkar hazten ari den talde bat dira. Hona orain gutxiko kalkulu bat:
«Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, kide bakarreko familiak milioi bat-edo
ziren 1981ean, baina 1.462.000 ziren 1993an. Hurrengo urteetan goranzko joera
horrek bere horretan hazten jarraituko duela uste dugu» (Espainiako Kontseilu
Ekonomiko eta Soziala, 1994, 162. or.).
4.1. taula. Familiak osatzen dituzten kideak (%)

1970 (Errolda)
Kide bakarrekoak
2-4 kide bitartekoak
5 kide edo gehiagokoak

7,5
59,0
33,5

1980 (Errolda)
10,2
63,4
26,4

1991 (ESD)
13,4
66,4
20,2

ITURRIA: INE, 1994, 96. or.; 1991ko datuak INEren (Estatistika Institutu Nazionala) Inkesta Soziodemografikotik (ESD) hartu dira; aurrekoak erroldakoak dira.

Bost kide edo gehiagoko familiak urritu egin dira, orain ume gutxiago jaiotzen baitira. Zehatzago esanda, jaiotza-lerrun bakoitzeko ume kopurutik ateratzen
dira oraingo tasak. Bikoteen lehendabiziko seme-alabak gero eta gehiago dira
ugalkortasun orokorrean, baita bigarrenak ere (baina ez hainbeste). Hirugarren eta
ondorengo lerrunetan jaiotakoak gero eta gutxiago dira. Bilakaera hori kulturan oso
errotuta dauden jarrerekin bat dator: inkestetan agertu denez, guraso espainiarrek
bi ume baino ez dute nahi.
3.2. Ezkontza
Ezkontza-kopuruan, 1975etik hona, beherakada handia izan da. Urte horretan
hasitako joera horrek ez du esan nahi biztanleriak ezkontzeari uko egiten dionik;
izan ere, hor zeresanik handiena dutenek, gazteek alegia, ezkontzeko nahia era-

Espainiako familiak Europan

89

kusten dute argi eta garbi inkestetan. Beherakadaren arrazoiak beste nonbait daude.
Badirudi ekonomia eta lanaren egoera direla bilakaera horren eragileak. Izatez,
gazte askok ez dute lanik edo iraungo ez duten lanak dituzte, baldintza txarretan
maiz. Horrez gain, etxebizitzak ez dira batere merkeak, eta bultzatu dena, bestalde,
etxea erostea izan da, ez alokairuan hartzea. Ezkontzak epe luzeko betebeharrak
ezartzen ditu, hasieran behintzat, eta hainbeste zailtasunekin erraz ulertzen da gazteak zergatik ez diren ezkontzen edo, oro har, zergatik ez diren beren kabuz bizi.
Ekonomiaren aldetik, oparoaldietan ezkontza-tasak igo egiten dira; krisialdietan, ordea, jaitsi egiten dira. Ezkontza eta guraso bihurtzea etorkizunerako erabakiak dira. Beraz, norberaren eta besteen etorkizuna ikusteko moduak eragin handia
du gizarte osoaren jarreran eta portaeran. Lana eta ekonomia egonkorrak ez direnean, behin betiko konpromisoak, ezkontzea edo umeak izatea adibidez, ez dira
hartzen edo gerorako uzten dira (hasiera batean behintzat). Horixe gertatu da gizarte espainiarrean; ikusi bestela zein zaila den lehen lana aurkitzea. Jakina, ezkontzen ez direnetatik batzuk izatezko bikoteak dira (fenomeno hori gero aztertuko
dugu). Baina, oro har, ezkontzaren beherakadaren atzetik egoera ekonomikoa eta
soziala dago, ezkondu gabeko bikoteak baino gehiago.
Datuen iturriaren arabera, beherakada handiagoa edo txikiagoa dela pentsa
dezakegu. Baina orain ez gara iturrien zehaztasuna aztertzen hasiko; nahikoa da
1975etik hona beherakada handia izan dela jakitea. Biztanleriaren Berezko Mugimenduaren datuek ere horixe erakusten dute (Estatistikaren Institutu Nazionala,
1993, 74. or.). Azken hamarkada honetan, Espainiako datuak Europako batezbestekoaren azpitik daude, 4.2. taulak erakusten duenez.
4.2. taula. Ezkontza-tasa (ezkontzak 1.000 biztanleko)

1960
1970
1975
1980
1985
1990

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,88
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,55

ITURRIA: INE (1994, 100. or.).

Beherakadaren zenbatekoa ez da eztabaidatu den gai bakarra; horren zergatietan ere ez dago adostasunik. Batzuentzat behin betiko gauza da, besteentzat, atzerapen bat baino ez. Joeraren arrazoiak ere ez daude argi. Badirudi ezkontzeko
asmoa atzeratu egin dela; ez, falta dela. Jakina, izatezko bikoteak eta ezkontzaren
ukoa aurreko hamarkadetan baino ugariagoak dira orain, baina fenomeno horiek ez
dute pisu handirik ezkontza-tasan, edo ez, behintzat, ekonomiak adina pisu (Iglesias
de Ussel, 1994, 433-436 orr.).
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3.3. Bizikidetza
Hasteko, kontzeptu hori definitzea ere ez da erraza. Izatezko bikotetzat hartzeko, zenbat denbora bizi behar dute bikoteko bi pertsonek elkarrekin? Bizikidetza
hori gauza ezaguna izatea ezinbestekoa ote da? Arauz kanpoko edo ezkutuko bizikidetza (gazteen artean hain ugaria dena) hemen sartzen al da? Noraino bateratu
behar dira bi pertsonen bizitzak (alde ekonomikotik, adibidez) izatezko bikotea
direla esan ahal izateko? Guraso bihurtzeko asmorik ez duten bikoteak non jarri
behar dira? Eta etorkizunean ezkontzeko asmoa izanik batera bizi izaten hasten
direnak? Ezkondu aurreko bizikidetza hori eta ezkontzaren ordez aukeratutakoa
gauza bera al dira?
Izatezko bikote espainiarrak ere nolabait bereziak dira. Europako iparraldean,
ezkondu gabeko bikoteak eta ezkondutakoak oso antzekoak dira, batez ere behin
umeak jaiota. Paperik gabe bizi dira, baina ezkonduta baleude bezala. Baina
Espainian ez da hori gertatzen; gizarteak ez du oso gogokoa izatezko bikoteek
umeak izatea. Bestalde, bizikidetza ez da gaztetan eta ezkondu baino lehen ikusten
den fenomenoa; ezkondu ondoren hasten den gauza da, batez ere dibortziatu eta
bananduen artean. Beharbada Espainiaren eta beste herrialdeen arteko ezberdintasuna, arlo honetan ere, jaiotza-tasetan datza. Europako iparraldean izatezko bikoteek
bikote ezkonduek adina ume izaten dituzte; Espainian, ordea, izatezkoek ume
gutxiago izaten dituzte.
Izatezko bikoteak zenbat diren jakitea ez da batere erraza. Estatistikaren Institutu Nazionalak kontatzeko saio on bat egin zuen 1993ko Inkesta Soziodemografikoan. Kontuan hartutako bikoteak hauexek izan ziren: gutxienez hamabi
hilabetez etxe-bizitza berean bizi izandakoak (salbuespena: kideetako bat epe hori
bete baino lehen hil denean). Horrela behin edo gehiagotan bizi izan direnak laginaren %1,1 ziren (hamar urte edo gehiago dituzten pertsonak izan dira kontuan).
Ezkondu gabeko bikote gehiago izaten dira metropolietan (Bartzelonan eta
Madrilen batez ere) bestelako hirietan edo herrietan baino. Landa-ingurunean, izan
ere, oso gutxi izan ohi dira (Iglesias de Ussel, 1994, 516. or.).
Europarekin alderatuta, bizikidetza Espainian beste herrialde batzuetan baino
gutxiago hedatu dela dirudi. Baina gure bizitza-arlo honetan ere baliteke benetako
errealitatearen zati bat “ezkutatuta” egotea. Gizarte-jarreretan izan den aldaketa
sakonak gizarte-zentsurak murriztu ditu, eta jokabide hauek klandestinitate
egoeratik ateratzea ahalbidetu du. Horren ondorioz, izan den gehikuntzak benetan
gertatutakoa baino handiagoa dela dirudi. Baina ezin dugu zentsura eta presio
guztiak desagertu direla pentsatu, gazteei zuzendutakoak bereziki. Eta ezkontzea
oztopatzen duten zirkunstantzia berak dira bizikidetza ere oztopatzen dutenak.
Horrek guztiak bitarteko egoeretara eraman dezake; estatistiketan islatzen ez diren
eta bizikidetzaren eta bizikidetzarik ezaren bitartean daudenez ari gara: asteburuko
bizikidetza, eskola-garaiko bizikidetza, etab.
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Hala ere, bizikideak direnen arteko dinamikak dira hobeto ezagutu behar
ditugunak: zehazki, zertan dira ezberdinak ezkondu gabeko bizikideak eta bikote
ezkonduak? Bizikidetzako mailetan aurrera egin ahala, zeintzuk dira irauten
dutenak: umerik gabekoak, ume txikiak dituztenak, seme-alaba helduak edo
independenteak dituztenak...?
Ikerketa batzuen arabera, alde handiak daude izatezko bikoteen eta ezkondutakoen artean, eguneroko harremanetan eta ondarearen kudeaketan (adibidez, ikus
Cabre et al., 1988). Izatezko bikoteetan berdintasun handiagoa dago familiaren
antolamenduan eta etxeko lanak banatzeko moduan, baina ez dakigu zergatik ote
den, bizikidetzagatik ala bizikideen ikasketa-maila handiagoa izateagatik, esaterako. Baliteke familiaren antolamenduko aldaketak ezkontzatik kanpo hastea
—ezkondu gabeko bikoteetan alegia—, gero ezkonduen artean zabaltzeko. Hori
horrela bada, denbora luzea beharko dugu ezkondu gabeko bizikidetzaren ondorioak
egiaztatzeko.
3.4. Ezkontzeko adina
Ezkontzeko adin-mota bat baino gehiago dira ikergaitzat har ditzakegunak.
Gauza bat da legeak ezartzen duena (ezkontzeko gutxieneko adina), beste bat
gizarteko talde bakoitzak eskatzen duena (sexua, ikasketak, gizarte-klasea, etab.
ikusita); horrela, herritarren jarrerak eta jokabideak baldintzatzen dituzten osagai
kulturalak eta eragin sozialak sortzen dira. Kultura guztiek epe bat ezartzen dute
pubertaroaren eta ezkontzaren artean, luzeegia izan ohi ez dena. Europan, ordea, ez
da horrela: ezkontzak berandu gauzatzen dira, eta behin betiko ezkongabe ugari
daude. Hajnal-ek (1965) dioenez, hori ez da XX. mendea hasi baino lehen ikusi, ez
Ekialdeko Europan ezta gizarterik gehienetan ere. Egoera hori naturaren kontra
doa, pertsonaren instintuaren eta familiaren instituzioaren arteko tartea zabaltzen
baitu. Hori da XX. mendeko Espainian gertatutakoa; gainera, ezkontzeko adina
Europako beste herrialderik gehienetan baino gehiago geroratu baita, ia salbuespenik gabe (Iglesias de Ussel, 1987).
Badirudi ezkontzeko adinaren ezaugarri bat orokorra dela, lehenengo ezkontzetan bereziki: senarra emaztea baino zaharragoa izaten da. Lau ezkontzatatik
hirutan horrela da: %76,6. Emakumea gizona baino zaharragoa den bikoteak askoz
urriagoak dira: %13,0. Baina are gutxiagotan izaten dira adin berekoak: %10,4
(EIN, 1994, 87. or.). Gizona zaharragoa izateko joera oso errotuta dagoela dirudi.
Aldatuko ote da joera hori? Seguru asko, adinak gero eta berdinagoak izango dira;
eta gazteak adin bereko taldeetan elkartzeko joerak areagotu egin dezake
berdintze-prozesua. Gauza bera gerta daiteke bigarren aldiz ezkontzen direnen
kasuan edota emakumeak lanera gero eta gehiago joatearen ondorioz.
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Espainian ezkontzeko batez besteko adina igo da, baina ez Europan gertatu
denaren antzera. Mendebaldeko herrialdeetan, 70eko hamarkadara arte, bikoteak
gero eta gazteago ezkontzen ziren. Hamarkada horretan joera aldatu zen (askotan
izatezko bikoteak ugaritu zirelako). Espainian beste erritmo bati jarraitu zaio:
Gerra Zibilaren ondoren inoiz baino beranduago ezkontzen ziren gazteak, 26,65
urterekin. Lehen aldiz ezkontzen ziren emakumeen adina apurka-apurka jaitsi zen,
50eko hamarkadatik 80kora arte; 1981eko emazte berriak, batez beste, 23,11
urtekoak ziren. Harrezkero adina berriro igo zen; 1991n 25,99 urtera arte iritsi zen,
ia Gerra Zibilaren osteko mailara. Espainian ezkontzeko adina berriro igotzen hasi
zenerako, baziren hamar urte Europan igotzen ari zela. Gizonen artean antzeko
zerbait gertatu zen, baina emakumeak baino zaharragoak ziren, batez beste
(Delgado, 1993, 128. or.).
Bestalde, 1975. eta 1985. urteen artean batez besteko adinaren beherakada,
neurri batean, gaztetan ezkondutakoen kopuruaren igoerari zor zaio, 18 urte bete
aurretik ezkondutakoengatik, lan finkorik gabe eta askoren ustetan une desegokian
(batez ere senarraren kasuan). Gehienetan, emakumea haurdun geratzea izaten zen
ezkontza horien funtsa, antza denez. Izatez, 1978ko Ugalkortasun-Inkestaren
arabera (INE, 1985, 95. or.), 15 eta 49 urte bitarteko emakume ezkonduen (edo,
nahiago bada, ez-ezkongabeen) %16,9k ezkontzatik zazpi hilabete igaro aurretik
izan zuen lehenengo umea (Iglesias de Ussel, 1987, 123. or. eta ondorengoak).
Baina ez dakigu zeintzuk izan ziren behartutako ezkontzak (bikoteak ez zuen ezkontzeko asmorik emakumea haurdun geratu aurretik) eta zeintzuk aurreratutako
ezkontzak (bikoteak noizbait ezkontzeko asmoa zuen, baina emakumea haurdun
geratzean gauzak aurreratu egin ziren).
Ezkontzeko adina igo da, bai, baina Espainia Europako beste herrialdeekin
konparatzean ezberdintasun handi bat sumatzen da: Espainian izatezko bikoteak ez
dira ugaritu. Ezberdintasun horrek gazteen bizitza-estilo bereziak sortzen ditu;
agian ehunka gazte gauez biltzeko ohitura hori ere ezkontzaren atzerapenarekin
lotuta egon daiteke.
Baina beharbada ezkontzeko adina aldatzeko joera hasi besterik ez da egin.
Baliteke tentsiorik handienak laster etortzea. Hori da Anna Cabre-k uste duena
(1994ko lanean adierazi zuenez). Berarentzat, joerak erabat alderantzizkoak izango
dira laster eta, ondorioz, familiaren krisiaren sindromea berehala bukatuko da.
Arrazoia zein den? Gizonezko eta emakumezkoen kopuruak oso ezberdinak direla
(ezkontideen arteko adin-aldea kontuan hartuz), jaiotza-tasa azkar aldatzen ari zen
une batean jaio badira. Esate baterako, 1978an jaiotako mutilak 1981ean jaiotako
neskak baino gehiago dira, %29 gehiago, eta 1980ko mutilak oraindik ere neskak
baino %27 ugariago dira. Gauzak horrela, “ezkongaien merkatua” epe laburrean
egokitzekoa da. Cabre-ren iritziz (ikus 1994ko ikerketa, 46. or.), jaiotza-tasa urriek
egokitzapenak ekarriko dituzte, ezkontzarekin zerikusia duen guztian:
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1. Ezkontideen adinen arteko aldeak aldatuko dira. Sexu bateko gazteak
gutxiago badira, ezkontzeko adina jaitsiko da sexu horrentzat, edo/eta
igoko da gazteak sobera daudeneko sexuan.
2. Gazte gutxiagoko sexuan ezkongabe gutxiago egongo dira, edo/eta
ezkongabe gehiago egongo dira gazteak sobera daudeneko sexuan.
3. Gazte gutxiagoko sexuan bigarren ezkontzak ugarituko dira, edo/eta
urrituko dira gazteak sobera daudeneko sexuan.
4. Urritasuna duen sexuko inmigrante asko etorriko dira, edo/eta gazteak
sobera daudeneko sexuko emigrante asko joango dira.
Ezkontzaren aldaketak ikertzeko, beharbada ez da egokia estatistikako datuak
bakarrik erabiltzea. Espainiako gizartean gertatzen ari dena sakonagoa da, agian,
datu horiek erakusten dutena baino. Beharbada, arbolen (edo datuen) hosto
mordoak ez digu basoa ikusten uzten; gizartea zatituta dagoela ikusten dugu,
bizitzako aukerak ezberdinak direla: gizarteko talde bat gaztetan hasten da lanean,
eta gaztetan ezkontzen da; beraz, horien bizitzaren zikloa aurreko hamarkadena
bezalakoa da. Beste talde baten proiektuak zapuztu egiten dira, soldata urriko lanak hartu eta utzi behar dituztelako eta, ondorioz, ezkontza atzeratu egiten dutelako;
eta beharbada momentuz ez ezkontzeko erabaki hori behin betikoa bihurtuko da.
3.5. Tokiko endogamia
Ezkontideek elkar aukeratzeko arrazoiak ulertu nahi baditugu, beren jaioterriak
ezagutzeak hainbat gauza argituko digu. Jaioterri berekoak beren artean ezkontzeko joerari endogamia geografikoa deitzen zaio. Erreferentea herria, probintzia edo
autonomia-erkidegoa izatearen arabera, toki, probintzia edo erkidegokoa izango da
endogamia.
Nolabaiteko endogamia izatea oso normala da. Gure kulturan elkartzeko
aukera duten pertsonak ezkontzen dira. Goode-k idatzi zuenez, «pertsonek elkar
erakartzeko ezaugarriak badituzte, hurbil daudenean ugaritu egiten dira ezaugarri
horiek antzemateko aukerak» (1996, 75. or.). Pertsonek elkar ezagutzean baino ez
da bikotea sortzen. Urrundik sortzen direnak (gutunez, bideoz edo internetez) gutxi
dira. Baina historiaren joera endogamia gainditzekoa da. Hiri handiek eta migrazioek etengabe handitu dute ezkongaien merkatua. Lehen goi-klaseen aukera zen
ezkontidea leku baten mugetatik kanpo bilatzea, baina hori aldatu egin da eta orain
gizarte osoa hautagai bihurtu da (Iglesias de Ussel, 1987).
Orain hautagai gehiago daude, gazteak erraz hasten dira harremanetan,
bidaiatzeko aukera onak daude, eskolak gazteen bizitza-estiloak berdindu ditu eta
klaseen arteko mugak hein batean desagertu dira, baina ezkontidea eremu geografiko baten barruan aukeratzeko joera ez da galdu: 1991. urtean, Espainiako bikote
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ezkonduak eta ez-ezkonduak gehituta, ia-ia kasuen erdian kide biak herri berekoak
ziren. INEren datuen arabera (1994, 104. or.), endogamia handia dago: kasuetako
%46,5ean, bikoteko kide biak herri berean jaioak ziren; %70,3an, probintzia
berean, eta %76,5ean, autonomia-erkidego berean.
Badirudi gazteak lehen baino errazago hasten direla elkarrekin harremanetan,
baina endogamia-maila hori ikusita, erraztasun hori zalantzan jartzekoa da. Gizarteak ematen digun irudiaren arabera, posible litzateke edonor edonorekin elkartzea,
baina errealitatean jaiolekuak kontuan hartzen dira, baita klaseen arteko mugak ere
(are gehiago, izatez). Baina fenomenoa urtez urte aztertuta, emaitzak harrigarriagoak dira, 4.3. taulak erakusten digunez.
4.3. taula. Tokiko endogamia. Bikote egonkorrak, beren kideen jaiolekuaren
eta elkarrekin hasi ziren urtearen arabera

Hasierako urtea

Udalerri bera

Lurralde bera

Erkidego bera

1941 baino lehen
1941-1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1985
1985-1990

58,2
54,8
51,4
44,9
38,5
38,1
41,7

79,7
77,7
75,5
68,1
63,0
64,5
67,0

84,8
82,9
80,7
75,0
70,1
70,9
72,9

Guztira

46,5

70,3

72,9

ITURRIA: INE (1994, 104 or.).

Kontrakoa uste bagenuen ere, tokiari lotutako endogamia ez da denborarekin
gutxitzen, handitzen baizik. Bikoteak sortu ziren hamarkadaren arabera sailkatuta,
endogamia urritu da mendean zehar, 1971-80ko hamarkadara arte. Urte horietan
behea jo zuen, baina gero berriro igotzen hasi zen: «Benetan oso bitxia da joera hori
politikaren arloan irekia den gizarte batean agertzea» (De Miguel, 1996, 84. or.).
Autonomia-erkidegoak sortzea eta langabezia migrazioak gelditzeko faktoreak
izan dira eta, ondorioz, zailagoa bihurtu da erkidego ezberdinetako bikoteak sortzea. Endogamiarako joerak beharbada oraindik ez du benetan behea jo; probintzia
guztietan unibertsitateak ireki dira, nahitaezko soldadutza desagertzear omen dago
eta oraingoz norberaren jaioterritik hurbil egiten da. Gauzak horrela, tokiko endogamia agian hazi egingo da. Tradiziozko familia-sistemaren egoera berritu egin da,
eta testuinguru ideologikoa aldatu.
3.6. Ezkongabeak
Orain ezkongabe gehiago daude, batez ere ezkontzak orokorrean atzeratu
direlako. Laurogeiko hamarkadan azkar hazi zen ezkongabeen kopurua, 4.4. taulan
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ikusten denez. Gizartearentzat aldatu egin da ezkongabearen irudia. Ezkontza beste
aukera bat da; ez, bete beharreko baldintza bat. Baina ezkongabeei buruzko iritziak
ez dira aldatutako gauza bakarra; gaurko teknologia, janari aurrefabrikatuak eta
soldatan oinarritutako independentzia direla eta, orain errazagoa da ez ezkontzeko
aukera hartzea, bai gizonentzat bai eta emakumeentzat ere.
Dena den, historian hainbat eta joera bat nabaritzen da: gizonen artean,
gizarteko klasea zenbat eta apalagoa izan, ezkongabe gehiago daude; emakumeen
artean, alderantziz: klasea zenbat eta jasoagoa izan, hainbat eta ezkongabe
gehiago. Nolanahi ere, trantsiziotik hona ezkongabeen kopuruan gorabehera
handiak izan dira. Adin guztietako taldeetan, laurogeiko hamarkadan kopuru hori
1970eko mailetara igo da, batez ere emakumeen kasuan.
Nola azaldu igoera hori? Hona hemen faktore batzuk: ezkontza atzeratu egin
da (gazteen langabeziagatik, etxebizitza erosteko arazoengatik...), izatezko bikoteak
ugaritu egin dira eta ezkontzaren aurkako gazteak inoiz baino gehiago dira.
4.4. taula. Ezkongabeen kopurua adin-talde eta sexu bakoitzean (%)
Gizonezkoen adinak
15-19
20-24
25-29
30-34

1970 1981 1991
99
90
46
19

98
81
36
17

99
90
57
25

Emakumeen adinak 1970
15-19
20-24
25-29
30-34

97
68
27
14

1981

1991

94
59
22
12

97
77
38
17

ITURRIA: A. de Miguel (1993, 325 or.).

Krisien ondorioz, bai ezkontza bai ugalketa ere gerorako utzi dira. Egia esan,
“ezkontza” hitzak ez dirudi oso atsegina, ezta “ezkongai-aldia” ere, ezkontzarekin
daukan zerikusiagatik. Ezkontzari uko egiten dioten taldeek ez dute “ezkongai”
hitza erabili nahi, horren esanahia etorkizuneko ezkontzari lotuta dagoelako; eta
ezkontza da, hain zuzen ere, talde horiek baztertzen dutena.
3.7. Ezkontza zibila eta ezkontza erlijiosoa
Ezkontzeko moduei dagokienez, Espainian oraindik ere elizakoa da nagusi,
4.5. taulak erakusten duenez. Horixe da gizarte osoak ontzat ematen duena,
gazteek bereziki. Santa Maria fundazioak gazteei buruz egindako txosten baten
arabera, gazteen %64k nahiago zuten elizan ezkontzea, %15ek epaitegian eta
%15ek nahiago zuen ezkondu gabeko bizikidetza (Elzo et al., 1994, 112-113 orr.;
Iglesias de Ussel, 1994, 436-437 orr.).
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4.5. taula. Ezkontzeko moduak (%)

1975
1980
1981
1985
1990
1991
1992

Katolikoa

Zibila

99,7
95,5
94,2
83,3
80,5
79,1
79,4

0,3
4,5
5,6
15,0
19,3
20,9
20,6

ITURRIA: INE (1994, 123 or.).

Elizan ezkontzeko joera handia da Espainian, baina Europan ere ez da txikia.
Gizarteak ezkontza ospakizun berezia izatea nahi du, eta epaitegiko ezkontzek ez
dute inon ere erritu-ezaugarririk. Horregatik, nahiz eta erlijioaren arauak betetzeko
asmorik ez izan (dibortzioaren debekua, adibidez), jendea elizan ezkontzen da,
batez ere Europako hegoaldeko herrialde latinoetan. Agian hori da Espainian
gertatzen ari dena; baina, nolanahi ere, azken hamarkadan ezkontza zibila azkar
hedatu da, eta orain bost bikotetatik batek aukeratzen du hori.
Oraindik ez dakigu ezkontzeko modu bata ala bestea aukeratzeak familiako
jokabideetako ezberdintasunak dakartzan. Hau da, emakume eta gizonaren artean
lanak eta eginkizunak banatzeko moduak bikote batzuetan eta besteetan ezberdinak diren, bikote horien ezaugarriak ezberdinak diren (adina, ikasketa-maila,
gizartean duten funtzioa, etab.), seme-alaba gehiago edo gutxiago nahi dituzten,
umeak hazi eta hezteko moduak aldatzen diren, istiluak eta banantzeak bikote-mota
batean ala bestean maizago izaten diren, etab. Interesgarria izango litzaiguke datu
horiek ezagutzea, bai bikotea ezkontzen den unekoa, baita ezkonduz gerokoa ere.
Baina datuak ez dira oraindik behar bezain ziurrak.
3.8. Gazteak eta emantzipazioa
Orain arte, gazte espainiarrek gurasoen etxea uzteko bi arrazoi baino ez dira
izan, kulturak ezarritakoak: ezkontza edo lana. Adinez nagusi bihurtzean nor bere
kabuz bizitzeko ohitura ez da inoiz nagusitu, besteak beste, sistema publikoak
laguntza ekonomiko gutxi eskaintzen dituelako, eta lana eta ikasketak bateratzeko
aukerak urriak direlako.
Kulturaren ezarpenak desagertzen hasi badira ere, baliabide-faltak gazteak
emantzipatzea eragotzi du. Lan-merkatuaren egoera eta etxebizitza jabegoan hartzea
bultzatu duen politika (Espainian etxe gutxiago alokatzen dira beste inon baino)
dira seme-alabak gurasoen etxean geratzeko arrazoiak. Aurreko hamarkadekin
konparatuta, orain seme-alabak luzaroago geratzen dira gurasoekin. Lan-krisia eta
gazteen aldeko politika-falta lehengo egoerara iristeko bide berriak dira. Espainia-
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ko kulturaren eta gizartearen bilakaera paradoxikoa da horretan ere: gizartea
zaharberritzeko asmo argia eta betiko joera errotuak elkartu dira (nahiz eta joera
horiek batzuetan oso tradizionalak izan). Seme-alabak gurasoekin luzaroago bizi
izatea dugu adibiderik adierazgarriena.
Hala ere, elkarrekin bizi diren guraso eta seme-alaba horien arteko harremanak berritu dira. Batez ere seme-alabak 24 urtetik gorakoak badira, harreman
horiek oso errespetutsuak izaten dira, eta autonomia handia egoten da. Baina gatozen
harira: benetako autonomia izateko, ezinbestekoa da independentzia ekonomikoa;
eta lan-urritasunagatik ez dago independentziarik. Horrez gain, gazteei buruzko
ikerketek erakusten dutenez, oraingoz ez da aldaketa handirik izan. Gazteak lanean
hasteko bidea oso luzea da. Adibidez, 1988an 15 eta 29 urte bitarteko gazteen %77
gurasoekin bizi ziren. Laurogeiko hamarkadan ia gazteen erdiek (%43) gurasoen sostengu osoa behar zuten, eta guztiz beren kabuz bizi zirenak gutxitu egin ziren. Nolabaiteko dependentzia zutenen kopurua apur bat igo zen, 4.6. taulan agertzen denez.
4.6. taula. 15 eta 29 urte bitarteko gazteen emantzipazio-eskala (%)

Umeen mailako dependentzia osoa1
Nolabaiteko dependentzia2
Gurasoen etxetik kanpo:
– Diru-baliabiderik gabe
– Gazteak diru-baliabideren bat izanda
Gurasoen etxean:
– Familiak lagunduta
– Gazteak bere diru-baliabideak izanda
Nolabaiteko autonomia3
Helduen mailako autonomia osoa4

1984

1988

46,1
13,1

43,7
16,4

2,7
0,9

2,7
1,1

8,1
5,2
1,3
22,7

8,8
7,8
1,0
18,1

ITURRIA: Gazteriaren Institutua (1992, 20. or.).
1) Gaztea gurasoen etxean bizi izatea eta horien sostengu osoa behar izatea, bestelako
baliabiderik gabe.
2) Gaztea gurasoen etxean bizi izatea, horien sostengua behar izanda, baina bestelako
baliabideren bat ere izanda.
3) Gaztea gurasoen etxetik kanpo bizi izatea, batik bat bere baliabideak erabilita,
baina familiaren laguntza ere behar izanda.
4) Gaztea gurasoen etxetik kanpo bizi izatea, familiaren laguntzarik gabe.

Inkesten arabera, gazteek oso berandu uzten dute gurasoen etxea. Mutilak,
gainera, neskak baino geroago joaten dira, zaharrago ezkontzen dira eta. Beste herrialde batzuetan gauzak oso ezberdinak dira: Europako Batasunean, 24 urterekin,
%90ek ikasketak bukatu edo laga dituzte, eta gizonen %65ek eta emakumeen
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%50ek etxetik kanpo lan egiten dute (Gazteriaren Institutua, 1992, 20 or.). Datuak
ikusita, argi dago gazte espainiarrek europarrek baino aukera gutxiago dituztela;
gurasoekin geratzea ez da beste aukera bat, langabeziaren ondorioa baizik. Bestela,
begiratu 4.7. taula.
4.7. taula. Gurasoekin bizi diren gazteak, adinez sailkatuta (ehunekotan)

Adina
15-18
19-21
22-24
25-27
29-30
31-34

Gizonezkoak
99
97
89
67
43
24

Emakumezkoak
99
92
75
49
31
18

ITURRIA: INE (1994; De Miguel-en lanean aipatua, 1996, 88. or.).

3.9. Jaiotzen bilakaera
Espainian, laurogeita hamarreko hamarkadan, inoiz baino ume gutxiago jaio
dira. Beherakada oso handia izan da, eta Europako beste herrialdeetan baino azkarrago eta beranduago gertatu da. Oraingo jaiotza-tasak XX. mendeko txikienak
dira. Berez eta beste datuekin konparatuta, jaiotza-kopurua urriagoa da 90eko hamarkadan 1936. eta 1939. urteen bitarteko gerra zibilean baino. Eta gerra guztietan
bezala, oso ume gutxi jaio ziren garai hartan (Iglesias de Ussel, 1994, 421-427 orr.).
Historian zehar gurasoek nahi baino ume gehiago izan dituzte. Gaur egun,
beharbada, gizarteak behar baino gutxiago jaiotzen ari dira. Batez beste, emakume
espainiarrek 2,78 ume zituzten 1976an, baina 1990ean 1,36 ume baino ez. Hori eta
Italiakoa Europako tasarik txikienak dira. Europako iparraldean, ordea, gero eta
ume gehiago jaiotzen ari dira. Gizarte demokratikoetan hain ume gutxi izatea
kezkagarria da. Ez al da ulertezina gizarte demokratiko baten herritarrek beren
asmo zilegiak betetzeko baliabiderik ez izatea?
Jaiotza-tasak jaisteko arrazoiak hainbat dira: ezkontza gutxiago daude,
umerik nahi ez duten edo ume bakarra nahi duten bikoteak ugaritu dira, eta bost
kide edo gehiagoko familiak guztiz desagertzen ari dira. Baina etxetik kanpoko
lana, etxekoa eta familiaren betebeharrak elkartzea oso zaila da; gainera, umeak
hazten laguntzeko politikarik ez dago... Gaur egungo gizartean ere ahaideen
laguntza beharrezkoa izaten da bi ezkontideek lan egiten badute. Dena dela, argi
utzi behar dugu emakumeen lana ez dela jaiotza-tasa urrien erruduna. Kasurako,
Europako iparraldean emakumezko langileak beste inon baino ugariago dira, eta,
hala ere, hango jaiotza-kopurua Europako beste inon baino handiagoa da.
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3.10. Ama ezkongabeen umeak
Jaiotzak direla eta, hona hemen asko aldatu den ikuspegi bat: amaren egoera
zibila eta jaiotzen arteko lotura. Betidanik, gizarte guztien nahia izan da ume
guztien gurasoak bikote ezkonduak izatea: guraso ezkongabeen umeek eskubide
gutxiago izaten zituzten, ama ezkongabeek zigorrak jasotzen zituzten, gizarteak
zentsura-mota asko ezartzen zituen...
4.8. taula. Ama ezkongabeen umeak (guztira jaiotako 100 umeko)

Frantzia

Italia

Espainia

Irlanda

Portugal

1960

6,1

2,4

2,3

1,6

9,5

1965

5,9

2,0

1,7

2,2

7,8

1970

6,9

2,2

1,4

2,7

7,3

1975

8,5

2,6

2,0

3,7

7,2

1980

11,4

4,3

3,9

5,0

9,2

1985

19,6

5,4

8,0

8,5

12,3

1990

30,1

6,3

9,6

14,6

14,7

ITURRIA: A. de Miguel (1996, 87. or.).

Leku guztietan guraso bihurtzeko baimena izan da ezkontza, sexu-harremanak
izateko baimena baino gehiago. Ume bakoitzak bere aita izan behar zuen, aita bakarra, ume hori hazteko erantzukizun ekonomiko eta moralak bere gain hartu behar
zituena.
Ikuspuntu horiek erabat aldatuta daude XX. mendeko Europan. Ongizatezko
egoera sendotu da, umeak hazteko laguntzak hedatu dira, mugimendu feministek
beren ahotsa entzunarazi dute, umeen arteko bereizkeria gaizki ikusita dago,
gizaldeko sentimenduak garatu dira... eta, ondorioz, kultura eta legeak aldatu dira.
Europako iparraldean harago joan dira: ezkontza eta umeen arteko lotura hautsi
egin da, urtero jaiotakoen %50 ama ezkongabeen umeak baitira (ama ezkongaberik
gehienak izatezko bikote egonkorren kideak dira).
Espainian gizartearen jarrera da aldatu dena: orain ume edo amen aurkako
bereizkeria erabat gaitzesten da. Inkestek berdintasun-nahia erakusten dute, umeen
gurasoen egoera alde batera utzita. Baina oraindik ere, gizartearen ustez, umeentzako gauzarik komenigarriena gurasoak ezkonduta egotea da. Gazteen artean ere
nagusi da iritzi hori.
Gurasoen egoera zibilean oinarritutako bereizkeria desagertu da legeetatik,
baina Espainian ama ezkongabeen kopurua askoz urriagoa da Europako iparraldean
baino. Beste herrialde katoliko batzuetan ere ama ezkongabe gehiago daude, Italian
izan ezik (ikus 4.8. taula). Baina garrantzitsuena joera da: ehuneko kopuruak orain-
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dik txikiak badira ere, antisorgailuak legezkotzat jo eta zabaldu direnetik hona
nabaria izan da igoera.
Funtsean, guk jakin nahi duguna hauxe da: ea ama ezkonduen eta ama ezkongabeen umeen bizitzak ezberdinak diren. Jakina, orain gutxira arte ama ezkongabeen umeek gizartearen bereizkeria eta bazterketa jasaten zituzten. Gaur ez dakigu
zer gertatzen ari den, gai hori Espainian ikertu ez delako. Baina ezkontzatik kanpo
jaiotzearen esanahia guztiz aldatuta dago, besteak beste, izatezko bikoteak ugaritu
direlako, legeak eta gizartearen jarrerak berritu direlako, eta, seguru asko, hiri handietan anonimotasuna handiagoa delako. Ama ezkongabeen umeen berezitasunak
egoera objektiboengatik sortuko dira; esaterako, aitaren faltagatik (amarekin bizi
ez bada) edo baliabide ekonomiko urriengatik.
3.11. Dibortzioa
Dibortzioa da familiak nola desegiten diren ulertzeko daturik erabiliena.
Dakigunez, dibortzioa ezkontza desegitea da, seme-alaben zuzenbide-egoera eta
ezkontideen egoera ekonomikoa hein batean mantenduta. Bikote ezkonduen
egonkortasuna konparatzeko adierazle erabiliena da; baina epaitegiko ekintza bat
ere bada, bestalde. Herrialde bakoitzeko legeek dibortziatzeko baldintza hau edo
bestea ezar dezakete, prozesua edo eskubidea berez mugatuz, eta dibortzioaren
esanahia horren arabera aldatuko da. Gainera, denborak aurrera egin ahala eta
herrialde batetik bestera ere aldatzen da (batzuetan herrialde baten barruan ere,
Estatu Batuetan gertatzen den bezala). Horregatik, datuak konparatzean hobe dugu
kontuz ibiltzea. Bestalde, badaude ezkontzak hausteko beste modu batzuk, gizarte
guztien berezitasunak ulertzeko kontuan izatekoak direnak, familia lagatzea,
esaterako. Batzuetan horri pobreen dibortzioa deitu zaio horri (Iglesias de Ussel,
1994, 7. atala).
Espainian, gaurko legeak onartu ziren arte, II. Errepublikan (1931-1936/39)
baino ez da dibortziorik izan. Orduko legea oso malgua zen, bai kausak bai prozesuak arautzerakoan, baina oso denbora laburrean egon zen indarrean, eta ez zen
astirik izan haren ondorioak ondo aztertzeko: oso bikote gutxi dibortziatu ziren;
dibortziatzeko arrazoiak legean zerrendatutako kausak izaten ziren, ez bikotearen
adostasun hutsa; batez ere, aspaldidanik hautsita zeuden bikoteak dibortziatu ziren
etab. (Alberdi, 1979). Gerra Zibilaren ondoren, dibortzioa legeetatik desagertu zen
eta banantzea eta deuseztasuna baino ez ziren geratu: ezkontza erlijiosoa izan bazen,
eskabidea elizaren epaitegietan aurkeztu behar zen; ezkontza zibila izan bazen,
epaitegi zibiletan (eta epaitegi zibilen arauak besteenak baino zorrotzagoak ziren).
Konstituzioak dibortzioa arautzeko bidea ireki zuen, eta 1981ean onartu zen
horri dagokion legea. Lege hori oso malgua da, oso irekia, batez ere ezkontideen
artean adostasuna dagoenean. Europako araurik gehienak bezalakoa da, Italiakoa
kenduta, horrek muga asko jartzen ditu eta. Dibortzioa eta banantzea arautzen ditu,
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zeinak bikotearen adostasunez edo legeak ezarritako arrazoiren batengatik lortu
baitaitezke.
Kopuruaren aldetik, legea onartu zenetik bi joera nabari izan dira: dibortzio
ugari hasieran (aldez aurretik hondatuta zeuden bikote askok beren egoera
legeztatu baitzuten) eta jaitsiera arin bat 1986ra arte. Urte hartan alderantzizko
joera hasi zen, etengabeko igoera alegia, bananduta zeudenak dibortziatu zirelako,
jakina (Iglesias de Ussel, 1994, 491-496 orr.). Baina interesgarriena beste gauza
bat da: Espainiako tasak apalenetakoak dira, Europako beste herrialdeekin
konparatuta (ikus 4.9. taula), nahiz eta legea oso malgua izan. Lehenengo unetik,
demandarik gehienak legearen kausetan oinarritu dira, hau da, tratu txarretan,
abandonuan, eta abarretan. Hala ere, gero eta gehiago dira elkarren adostasunez
aurkezten direnak: 1993an %44,3 izateraino iritsi ziren.
4.9. taula. Banantzeak eta dibortzioak 10.000 biztanleko (1981-1991)

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

Banantzeak

Dibortzioak

1,83
4,74
5,19
6,00
6,56
7,18
8,10
8,62
8,97
9,36
10,23

2,52
5,99
5,10
4,64
4,79
5,01
5,55
5,82
6,96
5,98
7,00

ITURRIA: Gizarte-gaietarako Ministerioa (1994, 123 or.).

Dibortzioa ere azkar aldatzen ari da. Elkarren adostasunean oinarritutakoak
gero eta gehiago dira, esan dugunez. Baina dibortzio eta banantzearen arteko lotura
kontuan izanda (banantzea dibortzioa eskatzeko kausa bezala erabil daiteke),
banantzeak ugaritzen badira, dibortzioak ere bai. Tasen igoera bizkortu egin da, eta,
mantentzekotan, Europako beste herrialdeen parera iritsiko da. Esaterako, 1991n
Italia eta Grezia ziren, tasa apur bat txikiagoak zituzten herrialde bakarrak (hurrenez
hurren, 10.000 biztanleko 5 eta 6). “Hamabien Europan”, batez beste, 16 dibortzio
izaten ziren 10.000 biztanleko. Erresuma Batuan, 30, eta Estatu Batuetan, 47.
Europako Batasunean hiru maila daude: tasarik handienak iparreko herrialdeetan
eta Erresuma Batuan agertzen dira; gero, Alemania eta Belgikakoak datoz, besteak
beste; azkenik, Espainia, Grezia eta Italiakoak. Hala ere, gogoan hartu behar dira
herrialde bakoitzeko izatezko bikoteak eta biztanleriak bi aukeretatik zein nahiago
duen, ezkontzea ala besterik gabe elkarrekin bizitzea.
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Nolanahi ere, 18. kapituluan berriro esango dugunez, Espainian oraindik asko
ikertu behar dira dibortzioaren nondik norakoak eta bikoteek, seme-alabek eta
beste ahaideek eta gizarteak jasaten dituzten ondorioak guztiz ulertu ahal izateko.
Dibortziatuaren eginkizuna ere ez dago ondo zehaztuta (alargunarena, ordea, bai),
eta hautsitako bikoteari eta bere ingurukoei agian zaila egingo zaie egoera berrira
ohitzea. Gainera, dibortzioa hain berandu onartu denez, familiak behar dituen
bitartekariak eta aholkulariak oso urriak dira oraindik ere. Horiek behar adina
izango balira, beharbada dibortzioen tasak behera egingo luke, eta batzuetan izaten
diren ondorio latzak leunduko lirateke. Gaur ere oso gutxi dira krisian dauden
familiei laguntzen dieten erakunde pribatuak —are gutxiago publikoak—. Egia da
Espainian Europako beste herrialdeetan baino bikote gutxiago dibortziatzen direla.
Dena dela, ez dakigu nolako gatazkak izaten diren dibortziatu aurretik, ezta
gatazka horiek zenbat irauten duten ere. Ezkontideen arteko indarkeriaren kasuak,
hain ugari direnak, erantzun gabeko galdera horiekin lotuta daude agian.
3.12. Bigarren ezkontzak
Espainian, XX. mendearen lehen urteetatik, ezkongabeen arteko ezkontzak
gero eta gehiago dira. Berriro ezkontzen diren alargunak etengabe urritzen ari dira.
Mendearen hasieran %15 ezkontzatan alargunen bat agertzen zen; 90eko hamarkadan ez dira %2ra iristen. Seguru asko bikote berri guztiak ez dira estatistiketan
agertzen; batzuetan alargunak izatezko bikoteetan elkartzen dira, pentsioak eta
antzeko laguntzak ez galtzeko. Baina horrek ez du azaltzen alargunik gehienak
zergatik ez diren ezkontzen. Beste arrazoi bat bizitzaren iraupena izan daiteke.
Alarguntzen direnak gero eta zaharragoak dira, hots, adinagatik ezkontzeko
joerarik ez duten pertsonak. Baina funtsean kultura-kontua da hau: emakumezko
alargunak gizonezkoak baino askoz ugariago izanda ere, gizonezko alargunak dira,
gehienbat, bigarren aldiz ezkontzen direnak.
Espainiar helduek behin bakarrik ezkontzeko joera dute. Estatistiketan argi
dago hori: 16 urtetik gorakoen azterketan, bigarren ezkontzak eta harreman
baliokideak %1,9ra baino ez ziren iristen 1991n (EIN, 1994, 100. or.). Biztanleen
%68,7ek bikote bakar bat osatu dute; %30ek ez dute bakar bat ere osatu.
Dibortzioaren legea onartu zenean, 1981ean alegia, dibortziatuen egoera
zibila agertu zen. Oraindik goizegi da, oro har, dibortziatu espainiarrek bigarren
aldiz ezkontzeko joera duten ala ez esateko. Hori bai, Europako beste herrialdeetan
baino gutxiago dira bigarren aldiz ezkontzen direnak. Hala eta guztiz ere, dibortziatu ondoren ezkontzen direnen artean gizonezko gehiago daude. Horren zergatiak Espainian guztiz ikertu gabe daude oraindik, baina epaileek, gehienetan, umeak
amarekin uzten dituzte. Seguru asko, hori arrazoietako bat izango da. Bestalde,
bikote espainiarrak beranduago hausten dira, zaharrago, eta hori berriro ez ezkontzeko beste arrazoi bat izan daiteke. Sexuen artean ezberdintasunak daude dibortziatzeko adinean eta dibortziatu ondorengo egoera ekonomikoan, eta beharbada
horiek ere badira kontuan izateko datuak (Iglesias de Ussel, 1994).
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Gauzak, hala ere, oso azkar aldatzen ari dira: gero eta dibortziatu gehiago
ezkontzen dira. Adibidez, 1982an ezkondu zirenen artean, gizonen %0,86 eta
emakumeen %0,41 dibortziatuak ziren. Gero, 1990ean, %3,78 eta %2,86, hurrenez
hurren (Delgado, 1993). Baina sexuen artean alde handia dago: 1985ean 100 gizon
dibortziatu ezkontzen ziren bitartean, 55 emakume dibortziatu baino ez ziren
ezkontzen. Hurrengo bi urteetan ehuneko hori 69raino igo zen, baita 71raino ere
(Sarrible, 1996). Familiaren ohiko bilakaera ikusita, aldaketa hori oso azkarra izan
da. Beste arlo batzuk bezala, hau ere berandu samar hasi zen aldatzen, baina
Europako beste gizarteetan baino azkarrago. Nolanahi ere, berriro ezkontzen diren
emakume dibortziatuak askoz gutxiago dira Europa aberatsean baino, hegoaldeko
beste herrialde latinoetan bezala (ikus 4.10. taula):
4.10. taula. Pertsona dibortziatuen bigarren ezkontzen kopurua, sexuaren arabera
(emakumeen proportzioak, gizonezkoenak 100 baliokoak izanda)
Hamabien Europa

Danimarka

Espainia

Frantzia

Italia

Portugal

1985

—

97,8

55,5

94,3

64,7

62,3

1990

96,3

99,5

69,8

94,7

71,2

69,7

1991

97,1

99,3

71,0

95,7

73,0

68,2

1992

—

—

94,0

—

71,8

100,3

ITURRIA: Aip. Sarrible (1996, 128 or.).

Emakume dibortziatuaren bigarren ezkontidearen adina ikusita, argi dago
oraindik asko ikertu behar dela. Esan dugunez, emakume gutxiago ezkontzen dira
bigarren aldiz, baina aukeratutako bigarren senarrak zaharragoak dira lehenengoak
baino: emakumearen eta bere lehenengo senarraren arteko aldea bikoiztu egiten da
(Sarrible, 1996, 132. or). Hori ez dator bat lehenengo ezkontzen joerarekin: lehen
aldiz ezkontzen direnen adinak gero eta berdinagoak dira. Gainera, adinak oso
ezberdinak badira, badirudi emakumearen autonomia mugatuta gera daitekeela.
Bigarren aldiz ezkontzen diren emakumezko dibortziatuak gutxiago dira
gizonezkoak baino; bikoterik osatzen ez dutenak, ordea, gehiago dira. Baina,
horrez gain, izatezko bikoteetan bizi diren emakumeak gehiago dira. Lehenengo
harremanean lotura-mota bat eta bigarrenean beste bat aukeratzen dutenak
emakumeak dira batez ere, 4.11. taularen lehen bi lerroetan agertzen denez.

104

Familia eta giza garapena

4.11. taula. Harreman-motak sexuaren arabera
(Espainia, 1991. Harreman egonkor batzuk izan dituzten pertsonak)

Gizonezkoak
Ezkontza-ezkontza
Ezkontza-bizikidetza
Bizikidetza-ezkontza
Bizikidetza-bizikidetza
Harreman egonkor batzuk izan
dituzten pertsonen guztirakoa (milaka)

Emakumezkoak

70,9
25,0
2,4
1,7

64,4
31,5
2,1
2,0

—

—

Guztira
67,72
28,19
2,26
1,83
399,20

ITURRIA: Sarrible (1996) eta INE (1994).

Egia esateko, dauzkagun estatistiken bidez ezin dugu hainbat gauza egiaztatu:
emakumeak luzaroago dibortziatuta egoten ote diren berriro ezkondu arte (hori
esan zuen Delgado-k 1993an), gutxiagotan ezkontzen ote diren gizon dibortziatuak
baino, edo gizon dibortziatuek gutxiago itxaroten ote duten berriro ezkontzeko. Datu berri horiek Espainiako gizartea aldatu egin dela aldarrikatzen dute, baina aldaketak aztertzeko datu gehiago eta hobeak eta denbora pixka bat gehiago behar dira.
Baina agian gauzarik garrantzitsuena ez da estatistiketan adierazten, alegia,
zeintzuk diren bigarren ezkontzen berezitasunak, horiek berezitasunik izatekotan.
Ez dakigu paperak aldatzen diren ala ez, eguneroko eginkizunak nola kudeatzen
diren, harremanak nolakoak diren lehen ezkontzarekin konparatuta, harreman
horien ondorioak zeintzuk diren seme-alabentzako, horien adinak eta sexuak kontuan izanda. Familiaren aldaketak jasaten dituztenak ezkontidea, seme-alabak,
ahaideak, familiaren sarea eta lagunen sarea dira, bakoitza bere moduan; baina
nola jasaten dituzten zehaztea ezinezkoa da oraindik Espainian.
3.13. Guraso bakarreko familiak
Familia nuklearraren ondoan familia-mota berri batzuk garatu dira, betidanik
ezagunak izan direnak, baina gero eta garrantzitsuagoak direnak: guraso
bakarrekoak, pertsona bakarrekoak eta aipatu ditugun izatezko bikoteak.
Guraso bakarreko familiak ez dira oraingo asmakizuna. Izen berri hori jaso
dute eta sistema zilegitzat hartzeko eskatu dute, baina beren egitura betikoa da:
ume bat edo batzuk eta guraso bakar bat, hori ama zein aita izanda. Guraso
bakarreko familiarik gehienak, gaur egun, ez dira norbait alarguntzean sortzen,
bikote bat dibortziatzean edo emakume ezkongabe batek umea izatean baizik.
Horrelako familiak 301.300 ziren 1992an, eta gehienetan emakumezkoa zen
familia-burua (%85). Kontseilu Ekonomiko eta Sozialaren txostenaren arabera
(1994, 162. or.), «guraso bakarreko familiak ugaritzea ez da bakarrik orain
dibortzio eta banantze gehiago daudelako. Izan ere, Espainian oso bikote gutxi
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hausten dira (mila biztanleko 0,6), Europako beste herrialdeetan baino gutxiago,
Irlanda kenduta. Horrelako familiak ugaritzearen arrazoia beste bat da, gure ustez:
askotan 65 urtetik gorako emakume alargun bat bihurtzen dela familiaren buru».
Familia horiek hainbat gizarte-arazo izaten dituzte. Guraso bakarren eta
bikote ezkonduen diru-sarrerak konparatzeko datuak falta zaizkigu, baina ikerketa
batzuen arabera, pobrezia emakumeak jotzen hasi da, batez ere. Diru-baliabide
gutxi dituzten emakumeak dira familia horien buruak, kasuen %80an. Umeak
gizarteratzeko ere arazoak izaten dira, aitaren papera oso zehaztuta ez baitago,
batez ere aita dibortziatuarena.
4. FAMILIA ETA FAMILIA-SAREEN GARRANTZIA
Espainiako familiak azken bi hamarkada hauetan nola aldatu diren laburbiltzea
zaila da. Hala ere, datuen arabera, badirudi familiaren egoera ona dela, nahiz eta
aldaketa ugari jasan eta testuinguru zaila eduki. Iraganean erakunde garrantzitsua
bazen, are garrantzitsuagoa da orain, zeren elkartasun-motak biltzen diren gertaleku bizia eta gizartea lotuta eusteko oso baliabide garrantzitsua baita.
Familia-sare zabala funtsezkoa da hainbat zereginetan laguntzeko: umeak
hazteko, zaharrak zaintzeko, langabezia iraunkorrari aurre egiteko, droga edo
HIESa agertzen direneko egoerak jasateko, gaixoei arreta emateko eta ama
langilea duten familiei eusteko. Ospitaleek ere ahaideen laguntza eskertu beharko
lukete, askotan beraiek izaten baitira gaixoa zaintzeaz arduratzen direnak.
Hain aldakorra den gizarte honetan egokitzeko gaitasun handia erakutsi du familiak. Gaur egun, jendeak erakunderik gehienak kritikatzen ditu, baina familiaren
aldeko jarrerak bizirik dirau. Espainiarrentzat horixe da erakunderik preziatuena,
botere publikoek arreta gutxi eskaini badiote ere. Trantsiziotik hona bi hamarkada
igaro dira, familia gaurkotzeari buruz asko hitz egin da, baina familiak tinko
jarraitzen du, eta ez hori bakarrik; gainera, gizartean duen eginkizuna sendotu egin
da (gizartearen beraren bilakaeragatik). Gazteen langabezia eta dependentzia
luzatu direla eta, “koltxoi” bezala betetzen duen zeregina finkatu egin da. Horrelako adierazpenek eta beste hainbatek, milaka urte dituen erakunde horrek, familiak,
testuinguru aldakorrari egokitzeko ibili duen bide bihurria erakusten digute.

BIGARREN ATALA
Familia: helduak garatzeko
ingurunea

5. Atxikimendu-loturen bilakaera
familia-erlazioetan
Félix López Sánchez

Atxikimendua ulertzeko, kontuan hartu behar dugu atxikimendua familiaren
barneko lotura dela; beraz, sistema baten zatia, familia-sistemarena, hain zuzen
ere. Beste hainbat kapitulutan azaldu dugun moduan, familia kulturen araberako
arauketa duen ahaidetasun-erlazioa da. Gune-elementu komuna kideen arteko
afektibitate-loturek osatzen dute: ezkontideen arteko lotura —neurri bateko edo
besteko maite-suaz—, intimitatea eta konpromiso-maila; seme-alaben gurasoekiko
atxikimendua; gurasoen seme-alabekiko zainketa edo lotura; eta atxikimenduzkoak
izan daitezkeen neba-arreben arteko loturak.
1. ZER DA ATXIKIMENDUA ETA ZEIN DA BERE ZEREGINA?
Testuinguru horretan, honela defini dezakegu atxikimendua: pertsona batek (umea,
nerabea edo heldua) familia-sistemaren pertsonekin ezartzen duen lotura afektiboa;
emozio-lotura horrek bultzatzen du gertutasuna eta atxikitako pertsonekiko kontaktua izatera. Pertsona horiei atxikimendu-irudia deitzen zaie. Lotura horrek osotasuna izan arren, hiru osagai nagusi ditu: atxikimendu-portaerak, erlazioaren irudikapen mentala eta sentimenduak. Hiru osagai horiek beti irauten dute bizitzaren
zikloan, baina duten eduki zehatza aldatzen dute.
Atxikimendua ezin da ondo ulertu honako hauentzat duen funtzio adaptatiboa
kontuan hartu gabe: umearentzat, amarentzat, gurasoentzat, familia-sistemarentzat
eta, azken buruan, espeziearentzat. Ikuspuntu objektibotik, azken xedea biziraupenari eustea da, umeak eta gurasoak gertu eta kontaktuan edukiz (gurasorik izan
ezean, horien funtzioa betetzen dutenekin), haurtzaroan horiek babesa eta zainketa
emateaz arduratzen baitira. Geroago ere, funtzio bera du, ahaidetasun-erlazioak
iraunarazteko eta elkarri laguntza ematen jarraitzeko lagungarria delako.
Ikuspuntu subjektibotik, atxikimenduaren zeregina emozio-segurtasuna ematea
da. Subjektuak atxikimendu-irudiak nahi ditu, horiek edukita ziur sentitzen delako:
baldintzarik gabe onartua, babesturik, eta ongizatea izateko emozio eta gizarte-baliabideak jasoz. Atxikimendu-irudiak ez egoteak edo galtzeak berekin dakartzan
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sentimenduak honako hauek dira: mehatxua, galera konponezina, babes-gabetasuna
eta arrisku-egoera. Oinarrizko funtzio horiek betetzeko (biziraupena eta emozio-segurtasuna), atxikimendu-loturak oinarrizko lau adierazpen ditu: a) gertutasuna
bilatzea eta horri eustea; b) banaketari aurre egitea eta hori gertatuz gero protesta
egitea; c) atxikimendu-irudia erabiltzea eta bertatik mundu fisikoa eta soziala aztertzea, segurtasun-oinarria izango balitz bezala; eta d) norberaren buruarekin ziur
egotea, atxikimendu-irudiarengan ongizatea eta emozio-euskarria bilatzeko (Feeney
eta Noller, 1995).
2. FAMILIA-SISTEMAREN ETA ATXIKIMENDUAREN
INGURUKO ALDAKETAK
Bigarren kapituluan ikusi dugun bezala, familia-sistema ez da sistema estatikoa.
Bere baitan etengabeko aldaketak daude kide bakoitzarengan, azpisistema
bakoitzean eta familia-sistemaren osotasunean: sistemari kideak gehitzen zaizkio,
beste batzuk desagertzen dira, beste batzuek eboluzio- eta gizarte-aldaketak jasaten
dituzte, etab. Gainera, aldaketa horiek historiako aro jakin batean gertatzen dira,
eta aro horretan bertan beste aldaketa batzuk ere izango dira, familia-bizitzan eragina izango dutenak: familia-sisteman bizi den belaunaldi bakoitzean edo berarekin erlazioa duten familia-sistemetan. Honako hauetan aldaketak izango dira:
familia-erlazioak zuzentzen duen araudian, ohituretan, ekonomian, balioetan, eta
abarretan. Dena dela, familia da oraindik ere oinarrizko sistema, eta hala izaten
jarraituko du beti, bai emozioen eta bai gizartearen ikuspegitik ere, gizakiak hainbat beharrizan ase behar baititu: segurtasun emozionala eta besteekiko ukipena eta
lotura. Ahaidetasun-erlazioak atxikimendu-loturaren eta gurasoen seme-alabekiko
loturen izaeran oinarritzen dira, nahiz eta aldaketak izan. Ezkontideen askatasuna
—haien arteko loturari eusteko edo bera apurtzeko askatasuna alegia— aldatu egin
da, eta familia-sisteman eragina izango du; baina ez, behintzat, desagertzeko punturaino, lehenengo kapituluan agerian geratu zen moduan.
2.1. Familia-sistemaren aldaketak bizitza-zikloan
Familia-sisteman dauden aldaketak ulertzeko, beharrezkoa da ulertzea,
lehenik, familia-sistema bakoitzean familia-sistema eta belaunaldi ezberdinetakoak
diren kideak elkarrekin bizi direla. Hori dela eta, bat gatoz Carte eta McGoldrick
(1988) egileekin: horien ustez, familia-sisteman dauden aldaketak hiru belaunaldi
edo hiru familia-sistema oinarri izanda aztertu behar dira (aitona-amona, gurasoak
eta seme-alabak). Bestalde, pertsonen batez besteko biziraupena kontuan hartzen
badugu, pertsona bakoitzak bere bizitza-zikloan familia-sistema ezberdinetako bost
belaunaldirekin erlazio estuak izatea da normalena: aitona-amonenarekin, gurasoenarekin, ezkontzaren ondorioz sortzen denarekin, seme-alabenarekin eta seme-alaben seme-alabenarekin. Familia-sistemetako bost belaunaldi horiek berenga-
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natzen dute aurreko familiaren historia, eta mende bateko historia-, gizarte- eta
ekonomia-aldaketak jasango dituzte aldi berean. Hain zuzen, inplikatutako bost
belaunaldien laburpena ikus dezakegu 5.1. taulan.
5.1. taula. Familia-sistemen bost belaunaldiak

Adina

Umetan

Heldutasunean

Zahartzaroan

Sistemak

Rolak

Seme-alabarik ez duten
aitona-amonena

Biloba

Gurasoena
Gune-familia propioa,
seme-alabekin

Semea/alaba eta
anaia/arreba/ahizpa/neba

Gurasoena
Seme-alabarik gabeko
gune-familia ohia

Semea/alaba eta
anaia/arreba/ahizpa/neba

Norberaren familia,
seme-alabekin

Ezkontidea
Aita edo ama

Seme-alabarik gabeko
norberaren familia

Ezkontidea

Seme-alabarik gabeko
seme-alaben familia

Aita edo ama

Seme-alabadun
seme-alaben familia

Aitona/amona

Testuinguru horretan, familia-sistemek eta bere baitan jokatzen diren rolek
baldintzatuko dute bizitzaren zikloaren atxikimendu-historia. Geroago ikusiko
dugunez, bizitzan zehar ager daitezkeen atxikimendu-irudiak honako hauek izan
daitezke: gurasoak, aitona-amona eta neba-arrebak (umetan), ezkontidea eta
gurasoak (heldutasunean) eta ezkontidea eta norberaren seme-alabak (zahartzaroan). Normalena atxikimendu-irudi batzuk izatea denez, eta hil arte dirautenez,
historia horretan bertan norberak duen lekuaren eta atxikimendu-irudiak betetzen
duen lekua dela eta, zeloak eta tentsio handiak sor daitezke. Denboraren poderioz,
atxikimendu-irudi horiek desagertu egiten dira, norbera bakarrik geratu arte, edo
bikotearekiko edo/eta seme-alabekiko edo/eta neba-arrebekiko lotura besterik
geratzen ez zaion arte.
Gune-familia baten eboluzio-zikloaren ikuspuntutik, gune-familia horrek bikote bat oinarri izanda, sistema-moduan garatzen da, aldi edo faseetan eratzen da,
hauetako bakoitzak berariazko ezaugarriak izanik, 5.2. taulan ikus daitekeenez
(Carte eta McGoldrick, 1988).
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5.2. taula. Familia-zikloaren urratsak

Urratsak

Trantsiziozko
emozio-prozesua

Bigarren mailako
aldaketak

1. Gurasoen etxean
bizitzea,
independentzia duen
heldu gaztea.

Norberak ekonomia eta
emozio-erantzukizunak
hartzea.

Jatorrizko familiarengandik
norbera ezberdintzea.
Parekoekin erlazio
intimoak garatzea.
Lana eta independentzia
ekonomikoa lortzea.

2. Bikote berria egitea.

Konpromisoak eta loturak.
Familia-sistema berria.

Ezkontzazko sistema
eratzea.
Familia hedatuarekin eta
lagun-sarearekin erlazioak
berriro egituratzea,
ezkontidea sartzeko.

3. Seme-alabak dituen
familia.

Sistemako kide berriak
baldintzarik gabe onartzea.

Ezkontzazko sistema berriro
egituratzea, seme-alabak
sartzeko.
Seme-alaben zainketa-lanetan eta etxeko lanetan
parte hartzea.
Familia hedatuarekiko
erlazioak berriro
egituratzea: gurasoen eta
aitona-amonen rolak.
Seme-alabak eskolatzea.

2.2. Atxikimendua bizitza-zikloaren lehenengo aroan: familia-zikloaren
hirugarren urratsa
Pertsona helduek jatorrizko familia utzi eta seme-alabak eduki nahi dituztela
erabakitzen dutenean jaiotzen dira umeak. Abiapuntua seme-alabarik gabeko
bikotea izan daiteke (deskribatutako familia-zikloaren bigarren urratsa) edo dagoeneko seme-alabak dituen familia bat (hirugarren urratsa). Kasu bietan beharrezkoa
da egokitzapenak egitea, nahiz eta horiek askoz esanguratsuagoak izaten diren
lehenengo seme/alaba edukitzean, ama edo aita izateko bidea aztertzen duen
kapituluan ikusiko dugunez (7. kapitulua). Horrek berekin dakar aurreko senar-emazte elkarketak rol berriak hartzea (aita eta ama), hezkuntzaren arloko ekintzak
eta baita etxearekin zerikusia duten ekintza berriak ere egin behar baitituzte; eta
horretarako, baliabide gehiago behar dituzte. Ikuspuntu horretatik, semea edo alaba
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edukitzeko erabakia hartzeak pertsonen bizimodua aldatzen du, eta horrelako aldaketa sakona sortzen duen pareko gauza gutxi dago.
2.2.1. Atxikimenduaren hastapenak
Atxikimenduaren garapenaren azterketa zehatza beste argitalpen batzuetan
aurki daiteke (López, 1990b, 1993). Hemen aro horren aurkezpen laburra besterik
ez dugu egingo. Jaiotzetik sei urte bete arte, hurrengo aldi hauetan garatzen da
atxikimenduaren garapena:
a) Umeak bere espezie bereko kideak nahiago izaten ditu, eta ez du diferentziarik egiten berarekin harremanak dituztenekin. Umeek argi eta garbi uzten
dute gizarte-estimuluak nahiago dituztela (giza aurpegia, ahotsa, tenperatura, etab.). Hala ere, umeak estimuluaren elementuren baten errekurrentzia
ezagutzen du (titia hartzen duenenean izaten duen jarrera, amaren hazpegiak edo aurpegiera, etab.), pertsona bere osotasunean ezagutu gabe. Aro
horretan biologia-erritmoek arautzen dute umearen jarduera, eta helduak
horietara egokitzen dira. Autore gehienek umearen hirugarren hilabetea
bete bitarteraino luzatzen dute fasea.
b) Normalean, umeek haiek zaintzeaz arduratzen diren helduen elkarreragina
nahiago izaten dute; ezezagunak ez dituzte errefusatzen, ordea. Umeek
ondo bereizten dituzte pertsonak (eta ez bakarrik ezaugarri solte batzuk),
eta normalean nahiago izaten dute beraiek zaintzen dituztenekiko elkarreragina. Hiru eta bost hilabete bitartean hartzen dute atxikimendu-irudiak ezagutzeko eta gertukoak eta kanpokoak ezberdintzeko trebetasuna, eta portaeretan adierazten da. Helduek aurrez aurre gauzak eskaini eta erantzunak
ematen badizkiete, elkarreragina malguagoa (biologia-erritmo eta erantzun
erreflexuen menpekotasun gutxiago baitu) eta zabalagoa izaten da, eta helduak esandakoari eta eskainitakoari hobeto egokitzen zaio. Aro horretan,
aldiz, umeak ez die uko egiten ezezagunek eskaintzen dizkioten zainketei.
c) Erlazio-sistemak eratzea: atxikimendua, arrotzaren beldur izatea, kidetza
eta araketa. Bizitzaren lehenengo urtearen bigarren erdian, umeek nahiago
dituzte atxikimendu-irudiak, eta ezezagunei uko egiten diete. Atxikimenduirudiak ezagutzeaz gain, pertsonaren iraunkortasunari eta oroimenari esker
gogora ditzakete. Atxikimendu-sistema argi eta garbi dago osatuta: atxikimendu-irudien hurbiltasuna lortzeko edo haiei eusteko atxikimendu-jarrerak,
banantze laburren aurrean izaten den jarrera, irudi hauek galdu izanagatiko
sufrimendua eta ezezagunen aurrean baztertze-joera edo mesfidantza, bai
eta mundu fisiko eta soziala esploratzeko oinarri gisa atxikimendu-irudiaz
baliatzea ere.
d) Atxikimendua lehenengo urtetik sei urte bete arte. Lehenengo urtea bete
ondoren, behin atxikimendu-lotura ezarri ondoren, haurra atxikimendu-
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-irudiekiko nolabaiteko independentzia-maila lortzen joaten da bere mugimenean, hizkuntzan eta adimenaren arloan lortzen ari den ahalmen berriei
esker. Prozesu gatazkatsua izan ohi da beti, etengabeko egokitzapena eskatzen baitu, eta hainbat pribilegio lortzea eta beste hainbat galtzea. Hori dela
eta, aurrera egiteko eta atzera egiteko desio nahastuak sortu ohi zaizkio aldi
berean.
Eskolaldi osoan, atxikimendu-irudiak gurasoak izaten dira (lehena, ama, ia
beti), eta bigarrenik, neba-arrebak eta bestelako senideak. Zalantzarik gabe, aldaketa
mantsoak izaten dira, baina aldi berean iraunkorrak: adimen-gaitasun berriek eta
atxikimendu-irudiak berriz itzultzeak ahalbidetu egiten dute umeak bananketaldi
motzak hobeto onartzea; kontaktu fisikoa ez da hain estua eta iraunkorra; azterketa-portaerak ez du atxikimendu-irudiak bertan egoteko halako beharrik. Baina
atsekabe-uneetan (gaixotasuna, esate baterako) edo beraiek mehatxutzat har ditzaketen bananketaldietan (ospitalean egotea, haurtzaindegira joatea, etab.), atxikimendu-portaerak piztu egiten dira, eta agertzen dituzten portaerak bizitzaren hasierako urteetan bezalakoak izaten dira. Aldi horretan, bananketa-egoerek, gurasoen
intimitatean parte hartzeko gogoak eta neba-arrebekiko lehiak sortzen dituzte
gatazka afektibo handienak.
2.2.2. Aldaketak atxikimenduan haurtzaroko gainerako partean
Lau/sei urte betez gero, ohikoena hauxe izaten da: haurrek familia arteko
jeloskortasunak eta ahoz komunikatzeko gaitasunak garatu dituzte; gizarte-ezagupena zabaldu eta norbere burua kontrolatzeko gaitasuna hobetu dute. Horrek eskola-ikasketarako egoera ezin hobean uzten ditu umeak; eta gizartearen ikuspuntutik,
atxikimendu-irudiekiko harreman harmoniko eta asebetegarriak lor ditzakete.
Egoera normaletan, atxikimendu-irudiekiko erlazio oneko urte askotako aldia ematen dute, nerabezarora artekoa. Horiekin ziur sentitzen dira umeak, lehenengo
haurtzaroan eraiki baitira, eta norberak badaki zeintzuk diren gurasoen errepresentazioaren sentimenduak. Gurasoek baldintzarik gabeko laguntza eraginkorra
ematen dutela badakite: “nire gurasoek maite naute, onartzen naute, nire gurasoek
badakite nola babestu eta zaindu behar nauten”. Umeek izugarri atsegin dute gurasoekin jolastea, hitz egitea, bidaiak egitea, etab. Gurasoen balio-sistema, arauak,
eta gizarte-funtzionamenduaren ezaugarriak onartzen dituzte arazorik gabe. Umeek
badakite zalantzan jartzen ez den familia baten kideak direla, gurasoek maite
dituztela eta haien esanetara daudela; gurasoekiko komunikazioa ona da, eta, beraiek egonda, egindako jolasekin eta emandako zainketarekin ondo pasatzen dute.
Familia-sistemaren etapa guztietatik hauxe dugu bateratuena eta atseginena familia-sistemaren kide guztientzat. Hainbat ekintzak eta beldurrek apur dezakete
aipatutako harmonia. Ohikoenak senar-emazteen arteko arazoak izaten dira,
gurasoak banantzea, senideren bat hiltzea eta umearen eskola-porrota.
Senar-emazteen arteko arazoek edo gurasoak banantzeak adin horretako
umeengan emozio-arazoak sortzen dituzte, familia-lotura horrelako arazoen menpe
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egon daitekeenik edo apur daitekeenik ulertzen ez dutelako. Apurketak, berekin
datozen arazoek, guraso biak deslegitimatzen dituzten komentarioek eta portaerek,
tutoretza edo seme-alaben ardura edukitzeko tira-birek eta abarrek, horiek guztiek
umeak guraso bakoitzarekin duen lotura zapuzten edo hondatzen dute; eta beldurtu
egiten dira, betiko utziko dituztela eta aldi berean familia barruko loturak oso
sendoak ez direla uste dutelako.
Senideren bat edo gertuko pertsonaren bat hiltzeak hiltzeko beldurra handiagotzea eta heriotzaren izateaz jabetzea eragiten du; izan ere, maite dituztenak galdu
izanaz jabetzea hiltzearen gertakariaz berataz ere jabetzea baita. Sei edo zortzi urte
dituztenean, umeek hiltzearen esanahiaz jabetu dira eta horren beldur izaten dira,
eta beldur hori erakutsi egiten dute, gainera.
Eskola-erakundea beharrezkoa eta saihestezina da umeentzat. Eskolan eta sistema horretan behin eta berriro egiten diren ebaluazioetan arrakasta izatea arriskuak saihesteko faktore edo neurgailu bihurtzen da, eta porrota, aldiz, arrisku-faktore (López, 1995a).
Hiru arazo horien aurrean, atxikimendu-irudiek funtsezko rola dute. Banaketei dagokienez, elkartuta jarraituz edo apurketa-prozesua eginez, umeari argi eta
garbi utzi behar zaio aita zein ama berari laguntzeko prest egongo direla beti, eta
banantzea, biok duten eskubidea dela, eta horregatik ez dela bere irudia hondatuko.
Hiltzea edo familiakoak hiltzea ez da tabu izango; zenbait momentutan atxikimendu-irudiek seme-alabekin lasai-lasai hitz egin behar dute, beraiekin batera bizitzaren iragankortasuna aitortu, eta, batez ere, bizitzaren zentzu positiboa adierazi;
eta, beti, beraien laguntza izango dutela azaldu beharko diete.
Azkenik, eskolan duten errendimendua edozein izanik ere, gurasoek onartzen
dituztela sumatu behar dute seme-alabek. Porrota gertatuz gero, gurasoek hori
gainditzen lagundu behar diete, pertsona bakoitza askotarikoa eta bakarra dela
erakutsiz, ahal bada. Ikuspuntu horretatik, nota onak edo txarrak izanda,
funtsezkoa da beraiekin batera ilusioz betetako bizitza-proiektua eraikitzea.
Batzuetan, batez ere atxikimendu-irudi modura pertsona helduak ez dituzten
umeentzat, parekoak atxikimendu-irudi bihur daitezke adin horretan ere, nahiz eta
hori nerabezarotik aurrera maizago gertatzen den. Gehienetan, lagunak benetako
atxikimendu-irudiak izan ez arren, pixkanaka-pixkanaka, benetako atxikimenduirudiek bizitzaren lehenengo urteetan betetzen zituzten funtzioak elkarbanatu edo
ordezkatzen dituzte (Hazan eta Zeifman, 1994). Zentzu horretan, kontuan hartu
behar dugu atxikimendu-loturak eta lagun arteko loturak ezaugarrietan ezberdinak
izan arren, oinarrizko alderdi batzuk elkarbanatzen dituztela, eta, praktikan, batzuk
besteetatik nahiko gertu egon daitezkeela.
2.2.3. Atxikimenduaren garapena nerabezaroan
Umea pubertarora eta nerabezarora heltzen denerako, familia-sisteman (berean
eta gurasoenean), baita aitona-amonenean ere, aldaketa garrantzitsuak gertatu dira.
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Aitona-amonek adin handia dute, eta, ziurrenik, zahartzaroaren azken aldian daudenez, seme-alaben beharra izango dute (seme-alaba horiek familia-sistema propioko
gurasoak dira); ziurrenik ere, galdua izango dute bilobei laguntzeko eta haiekiko
elkarrekintzarako ahalmena, eta batzuk hiltzekotan egongo dira, gainera. Horrek
exijentzia berriak sortzen ditu familia-sistema propioan, aitona-amonaren bat
hartzeko zabaldu beharko baitu, edo, bestela, kanpoko laguntzak emateko prest
agertu beharko baitu.
Lanari dagokionez, gurasoen egoera finkoa izaten da, eta horrez gain, urte
asko pasatu dituzte elkarrekin bizitzen. Orain rolak aitona-amonei begira egokitu
behar dituzte, zaharrek eman ahal dutena baino laguntza gehiago behar baitute, eta,
umeei dagokienez, nerabeak familia-sistemarekiko burujabe edo independente
izaten hasi baitira.
Testuinguru horretan, haurtzaroan garatutako atxikimendu-irudiekiko erlazioak funtsezkoa izaten jarraitzen du nerabeentzat. Atxikimendu-irudien baldintzarik gabeko laguntza behar dute ziur sentitzeko eta gero eta gehiago irekitzeko
eta era ausartuagoan, eta batzuetan arriskutsuagoan, lagunekiko erlazioetan eta bikotearekin izango dituzten lehenengo harremanetan ondo moldatzeko. Nerabezaroa eta seme-alaben eta gurasoen arteko harremanak oso ezberdinak izaten dira
nerabe batzuengandik besteengana, familia batzuetatik besteetara, baita familian
bertan ere. Baina, kasu guztietan, nerabezaroaren prozesuak berekin dakar saihestezina den krisia: atxikimendu-irudiekiko autonomia lortzea. Krisi hori oso gatazkatsua edo baketsua izan daiteke, baina beti sortzen du guraso eta seme-alaben arteko
erlazioetan aldaketa sakona, baita nerabeek adin bereko kide edo pareko batzuekin
zuten erlazio-sistemaren aldaketa ere.
Nerabe eta gurasoen arteko anbibalentzia da aldi horretako ezaugarri esanguratsuenetako bat. Horrek adierazpen asko du. Hona hemen horietako batzuk:
– Momentu batzuetan (parekoekin ondo daudenetan, esaterako) ematen du ez
dituztela atxikimendu-irudiak behar, eta batzuetan urrun egotea nahi dutela;
beste batzuetan (gaixorik edo atsekabeturik daudenetan, esaterako), atxikimendu-irudiak behar dituzte, txikitan gertatzen zitzaien moduan.
– Gurasoengan konfiantza oso-osoa eduki dezakete, eta, era berean, aita-amak galtzea jasangaitza izango zela aitor dezakete. Hala ere, haiengandik
gero eta denbora luzeagotan eta alderdi gehiagotan urruntzen dira. Askotan,
nahiago izaten dute parekoekin egon, eta atxikimendu-irudiekiko desiorik
handiena ez da bertan edo hurbilean egotea, behar dituztenean eskuragarri
edukitzea baizik.
– Egoera batzuetan, erlazioak harmonikoak izaten dira eta eduki positiboz
beteta egoten dira; beste batzuetan, aldiz, gatazkatsuak eta dramatikoak
bihur daitezke.
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– Alderdi eta egoera jakin zenbaitetan, komunikazioa erraza izaten da; beste
batzuetan, komunikazioaren edukiak ezkutatu edo uxatu egiten dira, berez
edo zeharka.
– Gurasoekin egiten diren zenbait ekintza edo bidaia desiragarriak edo atseginak izan daitezke, eta beste ekintza eta bidaia batzuk argi eta garbi bazter
ditzakete.
– Gurasoenganako maitasun-sentimendu kontrajarriak izan ditzakete: onartzea eta uxatzea, harrotasuna eta lotsa, maitasuna eta gorrotoa, etab.
Nerabezaroko beste ezaugarri bat atxikimendu-irudiak gehitzea izan daiteke;
horrela, lagunen bat atxikimendu-iruditzat har daiteke, batez ere bikote-harremanetan hasten badira. Guk egindako ikerketa batean (López, 1993, 44-46 orr.), lehenengo nerabezaroan, 15 urte bete baino lehen, %5ek lagun bat du atxikimendu-iruditzat, eta bigarren nerabezaroan, 15 eta 20 urte bitartean, %32k atxikimendu-iruditzat pareko bat hartzen du. Datu horiek ikerketa bereko beste batzuekin indartzen
dira; horiek pareko bat afektiboki garrantzitsuena dela adierazten dute: lehenengo
nerabe-zaroan %10ek, eta %35ek bigarrenean.
Beste ikerketa batzuetan (Hazan eta Zeifman, 1994) parekoek atxikimendu-irudiek dituzten funtzio berdinak dituztela egiaztatu da, eta batzuetan pixkanaka-pixkanaka ordezkatzen dituztela zazpi edo zortzi urte ondoren. Dena dela,
atxikimendu- eta adiskidetasun-loturak haien artean osatzea izaten da normalena,
eta lehenengo haurtzaroan bakarrik atxikimendu-irudiek betetzen dituzten
funtzioetan oinarritzea, lagunak atxikimendu-irudiak izan gabe. Egoeraren arabera,
atxikimendu-irudiek gertutasun- eta laguntza-funtzioak hobeto betetzen dituzte,
nerabeak gaixorik daudenean edo atsekabe handia dutenean; edo parekoek, jolasak
eta gizarte-ekintzak egiteko garaian.
Parekoekin atxikimendu-harreman berriak eratu ala ez eratu, aro horretako
bereizgarria da, halaber, nerabeek formalki, abstraktuki, zientifikoki eta kritikoki
pentsatzeko duten gaitasun berriek hainbat berrikuspen eragitea. Atxikimendu-irudien aurreko adimen-ikuspegia, irudi horiekiko harremana eta atxikimendu-irudiei lotzen zaizkien ideiak berrikusteko unea izan daiteke. Berrikuspen edo
azterketa kritiko horrek oso eduki ezberdinak izango ditu kasuz kasu. Batzuetan,
ikuspuntu errealista eta heldua izango du, aldi berean, gurasoekiko entusiasta edo
baikorra dena; beste batzuetan, ezkorra eta suntsikorra izan daiteke. Nerabeek,
berez, gurasoei eskakizun erradikalak egiten dizkiete, eta gurasoentzat oso zaila da
horiei erantzutea. Dena dela, nerabeek gurasoekiko duten ikuspegi positiboari, horien gaitasunei eta gurasoen arteko baita beraiekiko loturei ere eustea lortzea
ezinbestekoa da emozionalki ondo sentitzeko mundu eta familia seguru eta babesgarrian; eta baita berdinekiko konpromiso eta lotura berrietan arriskatzen jakin
dezaten ere.
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2.3. Atxikimendua familia-sistema berriak eratzen dituzten heldu gazteengan
Heldutasuneko atxikimendua haurtzarokoa baino gutxiago aztertu da.
Gainera, badira bestelako gertaera batzuk, atxikimendua helduengan deskribatzea
zailago egiten dutenak. Lehenik, helduek bizi dituzten estatu eta egoerek oso zaila
egiten dute orokorrean hitz egitea (ezkondua, ezkongabea, alarguna, dibortziatuak;
gurasoen etxean edo bikotearenean bizi dira; edo norberaren etxean, baina oso
urrun; gurasoak bizirik edo hilda daude; bikotekideak etxe berean edo beste etxe
batean bizi dira; hiri berean edo oso urrun bizi daitezke, etab.). Bigarrenik, heldu
batzuengandik besteengana hain ezberdina den haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroko
eskarmentuak erlazio-estilo ezberdinak sortzen ditu. Hirugarrenik, belaunaldi
bakoitzean oso aldaketa garrantzitsuak gertatzen dira, eta horiek eragin handia dute
bikote-harremanetan eta bikote batek nolakoa izan behar dueneko ideian. Azkenik,
atxikimendu-portaerak, erlazionatzeko adimeneko eredua eta, ziur asko, baita sentimenduak ere, helduengan honako hauen menpe egon daitezke: ikasitako gizarte-obligazioen eta mota askotako formalismoen menpe, zeinak askotan rolak (aitarena, amarena, semearena, aitonarena, amonarena, senarrarena, emaztearena, eta
abarrena), formalismoak eta beharrak izan baitaitezke, erlazioari edukia emango
diotenak, atxikimendu-erlazioek berek baino eduki handiagoa eman ere.
2.3.1. Helduek osatzen duten seme-alabarik gabeko bikotea: familia-zikloaren
lehenengo etapa.
Heldu gazteak familia bat osatzen du azkenean, hau da, familia-ziklo baten
lehenengo etapari hasiera ematen dio. Lehenengo etapa horretan, gurasoen familia-sistemarekiko erlazioa estua izaten da, eta aitona-amonen familia-sistema jada
desagertu da edo desagertzear dago. Orduan beharrezkoa izaten da hainbat egokitzapen egitea: rol berriei egokitzea (senar edo emaztearena, gizartearen ikuspegitik
ezkonduta, etab.), zeregin berriei (etxekoak eta lan-arlokoak), eta gurasoen eta
aita-amaginarreben familia-sistemarekin erlazio-forma berriak eratzea. Horiek
guztiek berekin dakarte erlazioak berriro antolatzea, eta askotan arazoak eta
jeloskortasuna izaten dira. Zabalduena, bikote berriaren amaginarreba batekin edo
biekin gerta daitekeen arazoa izaten da. Gurea bezalako familia-egitura duten
kulturetan, mito edo ideia moduan agertzen da. Horren jatorria honako hau izaten
da: amaginarrebarentzat zaila izaten da onartzea semearen edo alabaren bikotekidea
dela atxikimendu-irudirik inportanteena bere ondorengoarentzat. Ama eta semearen
arteko azpisistema eta ezkontideen sistema ondo egokitzeko, horren alde agertu
behar dute eta ez dute arazoetan sartu behar. Horretarako, bikotekide bakoitzaren
amek (baita aitek eta neba-arrebek ere) hurrengo hauek kontuan hartu behar dituzte:
ez dute oztoporik jarri behar ezkontza-sistema berrian; semeak edo alabak gurasoekiko behar ez diren menpekotasunik ez edukitzea; semearen edo alabaren bikotekideak senarraren edo emaztearen gurasoen familia-sistemari eustea onartzea;
berarekin ezkonduta dagoena sistema horretako kidea dela onartzea; etab. Batzue-
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tan, ezkontide berrientzat ez da erraza bien familia-sistemekin erlazio harmonikoak
ezartzea, eta horrek ezkontideen arteko tentsioak sortzen ditu, batek bestea menperatzen du, edo elkarrengandik urruntzen dira. Gaur egungo gizartean, arazo horrek
indarra galdu du, familia-sistemak independentzia handiagoa baitu, eta, askotan,
etxea urrun egoten baita. Hala ere, askotan gatazkak gertatzen dira, eta ezkontideen
arteko arazo-iturri izaten dira.
Heldu gazteek haurtzaroan eta gaztaroan sortutako atxikimendu-irudiei eusten
diete, baina ohikoena —bikotea edukiz gero eta berarekin bizitzen urteak ematen
badira—, bikotekidea atxikimendu-irudirik handiena bihurtzea izaten da. Hori gertatzen da kasu gehienetan: gure laginaren 21 eta 30 urte bitarteko %65etan, eta 30
urte baino gehiago dutenen %93tan, hain zuzen ere, laginean agertzen diren pertsona gehienak ezkonduta baitaude adinean aurrera joan ahala (López, 1993). Egia da,
bikotearen harremanak egonkor bihurtzen badira, kide bakoitza bestearentzat
atxikimendu-irudirik garrantzitsuena izatea normalena dela, bere gizarte-erlazioetako sarearen parekorik garrantzitsuena. Horrela, bikotekideari atxikimendu-sistemaren funtziorik oinarrizkoenak ematen zaizkio, hots, sexu-adiskideen
sistema eta atxikimendu-irudiek seme-alabei eskaintzen dieten zainketa-sistema.
Atxikimenduaren ikuspuntutik, bikote-lagunak haurtzaroko atxikimenduaren
lau funtzioak betetzen ditu: gertutasun- eta ukipen-nahia, banantzea dela-eta protesta egitea, ziurtasun-oinarria izatea eta bestea dagoenean emozio- eta ongizate-ziurtasuna. Hala ere, nabaria dirudi atxikimendu-sistemak funtzio berberak
betetzen dituela heldutasunean eta haurtzaroan (Weiss, 1991; Ainsworth, 1989;
Hazan eta Shaver, 1994; Feeny eta Noller, 1995). Bestalde, egia da, halaber, adimen-ereduaren edukiak, sentimenduak eta atxikimendu-portaerak ez direla berdinak; izan ere, adimen-gaitasunetan dauden aldaketek, heldu batek komunikatzeko
dituen baliabideek eta bizitzan ikasitakoak eragiten baitute adin horretan gertutasun- eta ukipen-nahia, banantzea dela-eta protesta egitea, ziurtasun-oinarria eta
bestea dagoenean emozio- eta ongizate-ziurtasuna ezberdinak izatea. Heldu bat,
esaterako, ziur egon daiteke bestearen prestutasunaz eta, behar izanez gero, bestearen
presentzia berreskuratzeko posibilitateaz, nahiz eta oso urrun egon eta azken aldian
urrunduta denbora luzea igaro izan; heldu batek ez du negar egiteko beharrik (nahiz
eta komunikazioan zeinu hori garrantzi-tsuenetariko bat izan) bestea beregana
hurbiltzeko; izandako eskarmentu-multzo handiagatik, heldu batek badaki bikotelaguna itzuliko dela, etab.
Heldutasun eta haurtzaroaren atxikimenduaren diferentziak honela laburbil
ditzakegu:
a) Heldu baten eta ume baten arteko atxikimendua erlazio asimetrikoa eta
osagarria da umearen eta helduaren baldintzarik gabeko zainketa-sistemaren artean. Helduen arteko atxikimendua joan-etorrikoa eta simetrikoa
izaten da, neurri handiago batean, behintzat, adin bereko pertsonak direlako
eta biek elkarrekiko atxikimendu-erlazioa izaten dutelako.
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b) Lehen haurtzaroko atxikimendua umeak duen lotura afektiboa garrantzitsu
bakarra izaten da, eta hazi ahala, atxikimendu-irudiekiko lotura afektiboa
bakarra izango da. Heldutasunean beste lotura batzuekin batera agertzen da
atxikimendua: adiskidetasunarekin, sexualitatearekin (desioa, erakarpena
eta maitemintzea) eta zainketa-sistemarekin erlazioa dutenekin. Beraz, heldu
bat beste heldu bati atxikitzen zaio eta azken hori lehenengoari ere atxikitzen zaio, eta, aldi berean, atxikimendu-irudiak lagunak, maitaleak eta elkarren zaindariak dira. Hortaz, ez da harritzekoa horrelako erlazio aberats eta
konplexuetan arazoek eta bananketek izaten duten eragina handia izatea.
c) Gertutasuna bilatzeko eta eusteko moduak ez dira berdinak izaten, helduek
hobeto uler dezaketelako distantzia batzuek berekin ez dakartela urruntasuna, ezta prestutasunaren galera ere. Izan ere, denbora laburreko bananketak
ondo eramaten dira zaharragoa izanda, hobeto ulertzen direlako eta hobeto
gainditzen direlako. Bananketak direla-eta gertatzen diren protestak ez dira
berdinak izaten, helduek beren kexak adierazteko baliabide gehiago izaten
dutelako.
d) Atxikimendu-portaerak ez dira hain ohikoak, eta atsekabea sortzen duten
egoerak (atxikimendu-portaerak sortzen dituztenak) gutxiagotan gertatzen
dira (helduek pisu handiagoko arrazoiak behar dituzte atsekabetzeko).
Bestalde, intimitatea berekin dakarten atxikimendu-loturak gizarte-kodeen
menpe egoten dira; beraz, jendaurrean ez dira agerian uzten, esaterako.
e) Atxikimendu-irudien eredu mentala haurtzarokoa baino egonkorragoa eta
konplexuagoa izaten da, helduak gutxiago aldatu direlako eta eskarmentu
gehiago izan dutelako.
f) Helduengan atsekabea gutxiagotan kanporatzen da, jendaurrean batez ere.
Emozio eta autokontrol emozionalaren gaitasunari buruzko gizarte-arauek
emozioa adierazteko beste bide konbentzionalagoak erabiltzera behartzen
dute.
g) Helduen atxikimenduan gizabanakoen arteko ezberdintasunak haurtzaroan
baino handiagoak izaten dira, pertsonen arteko aldakortasuna handiagoa
izaten delako adina aurrera joan ahala, eta helduen bizimodua askoz
ezberdinagoa izaten delako.
Baina garrantzitsua da adieraztea ezen, alde horiek izan arren, atxikimenduaren
funtzioak, berez, berberak direla eta komunikatzeko era intimo batzuk ere nahiko
berdintsuak direla. Izan ere, helduen arteko intimitateko komunikazio-kodea eta
lehen haurtzaroan amaren eta umearen artean sortzen den harremana oso antzekoak
dira oinarrizko alderdietan, eta biak elkarrekintzan oinarritzen dira: ikusmena,
jarrerak, espazioa, ukipena eta hotsak (López, 1993); gorputz- eta espazio-mugarik
ez dago, etengabe adierazten diren emozioez baliatzen dira, etab. Bestalde,

Atxikimendu-loturen bilakaera familia-erlazioetan

121

haur- eta heldu-atxikimenduaren funtsari dagokionez, ez dago zalantzarik bi
helduk, bata besteari atxikirik, elkarrekin egoteko ahal dutena egiten dutela; bestea
ez dagonean, falta nabaritzen dute, hobeto daude elkarrekin errealitate fisikoa eta
gizarte-erlazioak aztertzen dituztenean, batez ere esperientzia berriak eta zorrotzak
direnean, eta azkenik, bestearekin daudenean ziurrago eta egonkorrago sentitzen
dira. Gauzak ezin dira bestelakoak izan, umeak eta helduak oinarrizko emozio- eta
gizarte-behar berberak dituztelako: ukipen intimo eta lotura-beharra.
2.3.2. Bikotekidea eta seme-alabak dituzten helduak: familia-zikloaren bigarren
etapa
Bikoteak lehenengo umea duenean, familia-sistemaren egiturak aldaketa nabarmena izaten du: gurasoek hartzen duten konpromisorik egonkorrena, baldintzarik gabekoena eta zorrotzena izaten da. Umea zaindu behar dute eguneko 24 orduetan, urtearen 365 egunetan eta urte luzeetan; beraz, konpromisoa hartu eta bete
egin behar dute. Lehenengo umea jaiotzen denetik aurrera, amaren eta aitaren bizitzan ezer ez da berdina izango; ezta bien arteko erlazioan ere, ama/ume eta aita/ume
sistemak agertzeak senar-emazteen arteko sistema ere aldatzen baitu. Etxeko lanak
gehiago izateak, lan- eta gizarte-bizitzari eusteko zailtasunak eta familia-sistema
berriaren ekonomia-kostuek arazoak sor ditzakete, batez ere bikoteek diru-sarrera
urriak badituzte, arrazoi batzuengatik, eta ezkontza sexistetan, beste batzuengatik.
Aldaketa horiek guztiak jasota daude ama edo aita izateko trantsizioari buruzko
kapituluan (7. kapitulua).
Beraz, hauxe litzateke berrikuntzarik handiena: alde batetik, atxikimendu-irudia helduaren atxikimendu-irudiak (simetria eta elkarrekikotasuna) eta seme-alaben atxikimendu-irudiak dira (kasu honetan erlazioa asimetrikoa eta osagarria
da); bestalde, ama/umearen eta aita/umearen arteko loturak dituzte, eta horiek
seme-alabak baldintzarik gabe zaintzera bultzatzen dituzte (erlazio hori ere guztiz
asimetrikoa da), eta, aldi berean, bikotekidea zaintzen dute (kasu honetan, erlazioa
askoz simetrikoagoa da). Lehen aipatu ditugun zailtasunez gain, maitasun-loturen
ikuspuntutik, seme-alabak jeloskor egon daitezke ezkontideen erlazioa dela-eta,
maitasun-lehia suma dezaketelako edo seme-alabekin egon, zaindu edo hezteko
garaian adostasunik ez dutelako.
Garai horretan, ezkontideen gurasoen laguntza ezinbestekoa da ikuspuntu
askotatik, bai bilobentzat, bai berentzat ere. Bizitzaren garai horretan (orain dela
gutxi aitona-amonak izan dira), oraindik ere atxikimendu-irudiak dira, eta, gainera,
bilobekin erlazionatzeko gaitasun handia izaten dute.
2.4. Adin ertaineko helduen eta zaharren atxikimendua
Atal honetan, familia-sistemaren eboluzio-zikloaren bi urrats edo arorekin bat
datozen bizitza helduko bi urrats handi aipatu nahi ditugu: heldua bizitzaren erdialdean (seme-alaba nagusiak dituen helduen familia-sistema) eta heldu zaharra (hil
arte elkarrekin jarraituko duen seme-alabarik gabeko familia-sistema). Etapa horie-

122

Familia eta giza garapena

tako bakoitzean atxikimendua nolakoa izango den zehaztea zaila bada ere, banandurik aurkeztuko ditugu, familia-sistemaren eboluzio-zikloekin koherenteak izateko.
2.4.1. Helduen atxikimendua bizitzaren erdialdean
Helduek seme-alaba nerabeak dituztenetik hauek gurasoen etxea uzten duten
arte, familia-sistemak berezko ezaugarriak ditu, kapituluaren hasieran ikusi dugun
moduan. Familia sortu duen bikotearen kide helduek bizitzaren erdialdeko krisia
izaten dute, eta gurasoek eta seme-alabek behin eta berriro egituratu behar dituzte
erlazioak, seme-alabek autonomia-esparruak lortu ahal izateko. Erlazio horrek
heldu-bikotearentzat kostu eta tentsio handia dakar berekin; eta helduek zahartzaroa
hasi dela onartu behar dute, aldi berean. Etapa horretan, halaber, gurasoen
zainketaz arduratu behar izatea eta horiek hiltzea gerta daiteke, eta ondorioz bizirik
dagoen azken belaunaldia bihurtuko da. Urrats horretako zailtasunak hiru prozesu
hauetatik etor daitezke: bizitzaren erdialdeko berezko krisialdia, gurasoak zaindu
beharra eta horiek hiltzea, eta seme-alaben independentzia. Ondorioz, garai hori
nahiko nahasia izan daiteke, erantzukizun guztia heldu-belaunaldi horrena baita, eta
askotan gerta daiteke beste belaunaldiko kideen laguntzarik ez izatea. Laguntzarik
ezaz gain, askotan beste belaunaldikoek ez dituzte ulertzen, zeren zaharren ezaugarria menpekotasunean bizitzea baita, eta seme-alaba nerabe eta gazteena gurasoekiko anbibalentzia estuan oinarritzen den erlazioa izaten baita.
Ezkontideen arteko erlazioak egokiak badira, atxikimendu-, adiskidetasun-,
sexuaren intimitate- eta elkarren arteko zainketa-erlazioetan sakontzen jarrai dezakete, eta, elkarrekin bizitzen urte asko eta elkarrekin esperientzia ugari izanda,
erlazio horiek indartu egin daitezke. Horrez gain, seme-alabekiko erlazioak onak
badira eta hauen autonomia arazo handirik gabe onartzen bada, elkarrekin bizitzeko
proiektua eta, zehatzago, aitatasun- eta amatasun-proiektua osotasunean beteko dira.
Azpisistema horietako batean arazoak gertatuz gero —eta, are gehiago, bietan
gertatzen bada—, familia-sistemak pairatuko duen sufrimendua oso handia izango
da, eta familia-sistema, azpisistema eta pertsona bakoitzaren ongizatea arriskuan
egongo dira, eta konponezinak diren hainbat arazo eta apurketa gerta daitezke.
Garai horretatik aurrera, helduek seme-alabak aukera ditzakete atxikimendu-iruditzat, dagoeneko helduak direlako eta atxikimendu-funtzioak bete ditzaketelako. Ez da erraza esatea noiz gertatuko den hori, baina zalantzarik gabe askotan
gertatzen da, batez ere pertsonak zaharrak direnean (López, 1993). Dena dela,
badirudi beharrezkoa dela seme-alabak nagusiak izatea atxikimendu-sistemaren
funtzioak bete ahal izateko, eta, beraz, beste pertsona batzuen atxikimendu-irudi
bihurtzeko, normalean bikotearena edo gurasoena. Norberak ezartzen dituen ezberdintasunak ere garrantzitsuak izaten dira kasu honetan, bi faktore-multzoren menpe
baitaude: seme-alabek gurasoei eskaini diezaieketena, eta gurasoen premia-egoera.
Alde batetik, arrazoizkoa dirudi gurasoak zaintzen ondoen moldatzen diren eta gurasoekin konpromisorik handiena duten seme-alabak atxikimendu-irudi bihurtzea;
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bestetik, era berean, badirudi espero daitekeela bikote-erlazioan gutxiago babesten
diren gurasoek edo gaixotasunak direla-eta ahulagoak direnek edo zahartuago daudenek seme-alabekin atxikimendu-erlazioak ezartzeko joera nabarmenagoa izatea.
Azken hau askotan gertatzen da orain deskribatuko dugun urratsean.
2.4.2. Atxikimendua bizitzaren azken aldian
Bizitzaren azken aldian familia-sistema askoz aldakorragoa izaten da, helduen berezko aniztasunarekin batera ezkontideak bakarrik geratzen direlako edo
seme-alaba helduekin etxean geratzen direlako (errealitate hori gaur egun normala
izaten da), ezkontideetako bat alargun geratzen delako seme-alabekin edo seme-alabarik gabe etxean), bietako bat edo biak seme edo alaba baten familia-sistemara egokitzen direlako, bietako bat edo biak egoitza batera bizitzera doazelako,
etab. Ezinezkoa da, beraz, kasu honetan konbentzionala edo arauemailea zer den
adieraztea. Gainera, diferentzia gehienak pertsonen borondatearen menpe ez
dauden premia-egoerek eraginda agertzen dira.
Dena dela, era batean edo bestean, ohikotzat jo dezakegu seme-alabek
familiaren etxea uztea eta bi aro ezberdinetatik pasatzea: seme-alabei eta bilobei
laguntzeko gaitasuna duen bikote autonomoaren aroa eta besteen, seme-alaben edo
gizarte-laguntzaren menpe dagoen bikotea edo alargunaren aroa.
2.4.2.1. Atxikimendua erretiroaren inguruan
Aro horretan, hainbat arazo agertzen dira, hala nola emakumeen artean habia
hutsaren krisia izenekoa, edo erretiroa, gizonezkoentzat arazo gehiago sortzen
dituena. Ezkontza-azpisistema berriro antolatu behar da honako egoera berriei aurre
egiteko: bakarrik geratzea, erretiratzea, diru-sarrera gutxiago izatea, aitona edo
amona izateko rol berriei egokitzea, gero eta azkarragoa den zahartze-prozesuari
egokitzea, osasun-arazoak izatea, neba-arrebaren bat edo lagunak hiltzea, aisialdirako denbora luzea izatea, etab. Baina zahartzaroaren lehenengo aldi horrek abantaila
handiak ere eskain ditzake zenbait baldintza betez gero: osasuna, ongizate ekonomiko egokia, zaletasunez gozatzeko aukera, kultura- eta gizarte-arloko jolasak eta
ekintzak, eta bikotekidearekin erlazio onak. Kasu horretan seme-alabak zaintzeko
egin behar diren ahaleginetatik aske geratzeak, seme-alabei eta bilobei eman nahi
zaizkien zainketak kontrolatzeak, zaletasunak edo hainbat ekintza egiteko mugarik
gabeko aisialdia izateak, bikotekidearekin nahi beste denbora emateko aukera
izateak eta abarrek aro hori bizitzako onenetako bat bihur dezakete.
Aro horretan, bikotekidearekiko atxikimendu-erlazioak —eta, are gehiago,
bikotekidearekiko eta seme-alabekikoak— bereziki garrantzitsuak dira ongizateaz
horien guztien presentziarekin gozatzeko, lanak egiteko elkarrekin egongo direla
ziurtaturik eta, batez ere, familia-sistemaren kide bakoitza babesturik dagoela, eta
behar izanez gero, besteen laguntza izango duela jakinik. Egoera hori oso lagunga-
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rria gerta dakieke zaharrei, bizitzaren bukaera bakarrik pasa ez dezaten, hil artean
besteen laguntzaz eta besteei lagunduz bizi izanez. Bikoteko kideen arteko atxikimendu-erlazioen heldutasun-aroa da, lehenago gurasoek eta seme-alabek exijitzen
zizkieten nahaste eta arretarik gabe. Lagundutako bikotekidearen bakardadean,
gurasoak galdu eta gero, seme-alaba eta ilobekiko konexioekin eta besteekin
gozatzeko eta horiei laguntzeko gaitasunaz, bikotekideen arteko atxikimenduak
agerian utz dezake lortutako guztia, eta betiko indartu.
Halaber, gerta daiteke aurreko garaietan ezkutatutako bikote-arazo eta gabeziak agerian uztea bakarrik geratzean, entretenimendurik ez dagoenean eta elkarrekin denbora luzea egon behar dutenean. Kasu horretan, sufrimenduak oso suntsigarriak izan daitezke, bizitzaren zentzua galarazi arte, bai hainbeste urte elkarrekin
bizitzen eman ondoren bikotea apurtzen badute, bai erlazio-drama horretan
elkarrekin jarraitzen badute ere.
2.4.2.2. Atxikimendua bizitzaren azken urteetan
Bikote batzuetako kideek hil artean elkarrekin egoteko zoriona izaten dute,
baina ohikoa izaten da aro horretako zati esanguratsu bat bietako batek bakarrik
egin behar izatea, emazteak gehienetan. Ezkontide bat bestea baino lehenago
hiltzen denez, ez dute bizitzako azken urteak elkarrekin bizitzeko aukerarik izaten.
Bizitzako azken aldi hau asebetetasun-aroa izan daiteke hainbat arlotan: norberaren arloa, familiakoa, profesionala, etab., edo bizitza alferrik galdu izan dela
pentsatuz igaro daiteke. Kasu honetan ere, pertsonen arteko aniztasuna da daturik
esanguratsuena: pertsona batzuek gaixotasun kroniko larri, luze eta sufrimendu
handikoak izaten dituzte, eta beste batzuek, aldiz, osasun sendoa izaten dute hil
arte. Aro horretan gogobetetasun-maila zehazteko faktorerik garrantzitsuenak
honako hauek izan daitezke: osasun-maila, norbera zaintzeko edo besteen menpe
egoteko gaitasuna, baldintza ekonomiko onak izatea edo txirotasunean bizitzea,
zentzumena izatea edo dementzia izatea, bikotea izatea edo ez, seme-alaben
laguntza izatea edo ez, familia- eta bikote-erlazio historia ona edo frustragarria
izatea, etab.
Dena dela, pertsona guztiek aurre egin behar diote nahitaez bikotearen kide
biak hiltzeari eta, kasu gehienetan, bikotekide bat edo biak gaixotzeari. Gertakari
bi horiek eta lehen adierazitako gainerako faktoreak kontuan hartzen baditugu,
ulergarria da ohikoa izatea bikotekidea, neba-arrebak edo lagunak galtzeak sortzen
duen sufrimenduari aurre egitea, baita bakardadea jasatea ere: atxikimendu-irudiak
galtzearen ondoriozko emozio-bakardadea, eta gizarte-erlazioen sarearen zatirik
handiena galtzearen ondoriozko gizarte-bakardadea (Weiss, 1982). Emozio-bakardadea, baldintzarik gabe laguntza emango ziguten pertsonekin loturarik eza gisa
sentitzen da, gehien behar ditugunean, sufrimendu- eta etsipen-une horretan
(konponezina den galera-sentimendua, babesgabetasuna, segurtasunik eza, norbait
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gertu eta laguntzeko prest ez edukitzea —bizitzan norberarekin batera doana eta
segurtasuna ematen diguna—, etab.); gizarte-bakardadea familiaz kanpoko gizarte-erlaziorik ezarekin dago lotuta. Hori oso garrantzitsua izaten da bizitzan behar
ludikoak eta gizartekoak asetzeko, baina ez da hain garrantzitsua bizitzaren azken
momentuetan, horietan funtsezkoa baita zainketak eman ditzakeen pertsona bat
behintzat edukitzea. Hortaz, dauzkaten arazorik larrienak zeintzuk diren zaharrei
galdetuz gero, ulertzekoa da bakardadea dela erantzutea (López, 1997).
Aro horretan, beraz, funtsezkoa da bikotekidearen atxikimendu-irudiari eustea,
baita beste atxikimendu-irudi batzuk izatea ere, seme-alabak eta, agian, neba-arrebak, esaterako. Halaber, garrantzitsua izaten da lagun-sarea, baina bizitzaren
une horietan ez da hain eraginkorra izaten, eta konpromiso gutxiago izaten du
arazo larri hauen aurrean: gaixotasuna eta heriotza.
Atxikimendu-irudiak oso garrantzitsuak dira aro horretan, gainera oso ohikoa
izaten da pertsona gero eta okerrago edo ahul egotea, eta beste batzuen laguntza
behar izatea alderdi askotan. Gehienetan, besteei eskaintzeko ezer gutxi izaten du,
eta ez da arraroa izaten behar dituen zainketek besteei esfortzu handia eskatzea.
Horregatik, garrantzi handikoa da pertsonak eta atxikimendu-irudiak gertu izatea,
horien baldintzarik gabeko laguntza materiala eta emozionala garrantzitsua delako.
Profesionalen zainketa onak oso baliagarriak izaten dira, baina pertsona batek
bizitzaren azken urteetan behar dituen emozio-zainketak atxikimendu-irudiek
eman ditzakete, eta ez beste inork.
Neurri batean, bederen, bizitzaren gurpila hemen ixten dela esan dezakegu,
zeren, zahartzaroko egoera jaiotzakoaren aurkakoa bada ere (heriotza/bizitza),
pertsona jaioberriaren babesgabetasun-egoera berean baitago. Baina alde batzuk
oso ezberdinak dira: batetik, naturak amak umea baldintzarik gabe zaintzea ziurtatzen duen bitartean, zaharrari gerta dakioke, hiltzear dagoenean berari laguntza
emateko inor ez egotea; bestalde, umeak bizitzaren pozera jaiotzen diren bitartean,
zaharrek badakite bizitzaren azken txanpan daudela, eta hiltzea ezinbestekoa dela;
eta gertu dutela dakitenez, neurri batean edo bestean kezkatuta egongo dira. Hau
ulertzea, atxikimendu-irudiek duten garrantzi erabakigarria ulertzea da, bai bizitzaren aro honetan, baita sufrimendu- eta oinaze-egoera larrietan ere: atxikimendu-irudi baten presentzia eskuragarria eta baldintzarik gabeko zainketen ziurtasuna
beti da pertsona guztien emozio-premiarik handiena; baina bereziki egoera hauetan. Horrelakoak gara eta horrelakoa da dugun elkarren beharra.
3. NORBERAREN ETA FAMILIAREN ARABERAKO ALDEAK
ATXIKIMENDUAN
Atxikimendua ikertu dutenek atxikimenduan hiruzpalau eredu daudela aurkitu dute
(pentsatzeko, sentitzeko eta jarduteko erak). Umeek, nerabeek, helduek eta zaharrek
egiten duten oinarrizko galdera baten erantzuna dira ereduak: pertsona horren
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(atxikimendu-irudia) prestutasuna eta laguntza izango ote ditut? Hazan eta Shaver-ek
(1994, 5. or.) adierazten duten moduan, galdera horri hiru modutan erantzun
diezaiokegu: bai, ez, ez dakit. Erantzuna harreman-esperientzia askoren emaitza da
eta esperientzia horiek adimen-errepresentazio bat sortzen dute (atxikimendu-irudia eskuragarri dagoen eta laguntzeko moduan dagoen jakiteko bidea ematen
dioten oroitzapenak, atribuzioak eta igurikapenak ditu atxikitako pertsonak), baita
sentimendu jakin batzuk ere (segurtasuna eta ongizatea atxikimendu-irudiaren presentziarekin), eta baita atxikimendu-irudiarekin jokatzeko modu nahiko egonkorrak ere (hurbiltasunaren bilaketa eta kontaktu intimoa).
3.1. Atxikimendu-estiloak haurtzaroan
Ainsworth-ek deskribatutako oinarrizko hiru atxikimendu-moduak —familietan behaketa ugari egin ondoren eta umeak lehenengo haurtzaroarekin erlazionatutako egoera ezberdinetan jarri ondoren— honako hauek dira: atxikimendu segurua,
antsiati-anbibalentea eta ekidilea edo ebitatiboa. (López, 1993).
Atxikimendu-moduak nahiko egonkorrak izaten dira haurtzaroan. Egonkortasun hori inguruaren irmotasunean eta atxikimendu-sistemaren beraren egonkortasunean (mentala, emozionala eta portaerakoa) datza, eta horrek gertatzen dena
modu jakin batean interpretatzera garamatza, errepikatzen diren eta atzeraelikatzen
diren estrategien bidez jardutera, antzeko ondorioak sortzen dituztelako. Ikuspuntu
honetatik, atxikimendu-estiloak aldaketei aurre egiten die, nahiz eta aldaketak
gertatu, baldin eta giroko egoerak nahikoa aldatzen badira. Dena dela, autoreek
atxikimendu-estiloei edo atxikimendu-ereduei ematen dieten malgutasun-maila
askotarikoa da, eta eremurik eztabaidatuenetakoa izaten jarraitzen du.
3.2. Heldutasunean atxikimenduaren diferentziak
Pertsonak zenbat eta helduagoak izan, orduan eta handiagoa izaten da
atxikimendu-estiloaren egonkortasuna. Nerabezaroaren ostean baliteke atxikimendua gutxi aldatuko den oinarrizko eredu bihurtzea, nahiz eta handitu egin daitezkeen atxikimenduaren berezko ezaugarrien autoezagutza, atxikimenduaren ondorioen autoezagutza eta atxikimendu-estilotik beretik egoki erlazionatzeko gizarte-trebetasunen ikaskuntza.
Egonkortasuna gorabehera, heldutasunean, pertsona batzuengandik besteengana era ezberdinean bizi da atxikimendua, zeren portaera ikasitakoa eta gizarte-rolen araberakoa izaten baita, eta, batez ere, atxikimenduak estu-estuan beste
lotura afektibo batzuekin elkarreragiten baitu, batez ere sexu-intimitatearekin.
Helduaroko atxikimendu-estiloen deskribapen labur batek modu honetan azaltzera
eta bereiztera garamatza, ardatz gisa bikotearekin egoteko modua hartuz,
helduaroko bizitzan horixe baita atxikimendu-irudi nagusia:
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– Antsia-estiloko pertsonak atxikimendu segurua dutenekin alderatuz gero,
bigarrenak autonomoagoak izaten dira, bikote egonkorra izan gabe beren
kabuz bizitzera joateko gai dira bikotea osatzea erabaki baino lehen, eta
hobeto aukeratzen dute norekin hartzen duten konpromisoa. Intimitaterako
eta konpromisorako gaitasun handiagoa dute, eta, ondorioz, komunikazio
afektiboan gogobetetze hobea izaten dute, eta bikote-erlazioetan orokorrean eta bananketetan —horretarako arrazoiak aurkituz gero— erabaki
zentzuzkoagoak eta zorrotzagoak hartzen dituzte. Amodiozko erlazioen
ikuspegi errealistagoa izaten dute, eta ikuspegi hori azkenean aldekoa
izaten da, eta maitatzea eta maitatua izatea posible dela uste dute.
– Atxikimendu antsiati-anbibalentea duten pertsonek zailtasunak izaten
dituzte autonomia eratzeko bikote-erlazioak ezarri gabe, bikotearen beste
kidea okerrago aukeratzen dute, egonkorrak eta seguruak ez diren erlazioak
izaten dituzte eta banantzeko erabakia hartzeko arazo handiak izaten
dituzte, nahiz eta hori egiteko arrazoiak dituztela uste izan. Bizitzaren
gauzarik garrantzitsuena amodioa dela uste dute, baina zaila dela aurkitzea.
Oro har, merezi dutena baino gutxiago maite dituztela uste dute.
– Atxikimendu ez-segurua eta saiheskorra duten pertsonak itxuraz bakarrik
bizi dira ondo, bikote-harremanetan sartzea kostatu egiten zaie, erlazio
hotzak izaten dituzte, intimitate emozional gutxikoak dira, eta banantzeko
erabakia errazago eta, itxuraz, min txikiagoz hartzen dute. Uste dute amodioa ez dela existitzen, eta asmakizun literarioa edo kulturala dela.
Beste egile batzuek, amodiozko tipologia-estilo hau oinarritzat onartu arren,
ikertzeko modua ahulegia dela uste dute, eta intimitateko erlazio-estiloak hobeto
defini ditzaketen amodiozko ezaugarri konplexuagoak aurki daitezkeela. Egile
horiek (Levy eta Davis, 1988; Simpson, 1990; Collins eta Read, 1990;
Bartholomew, 1990; Feeney eta Noller, 1991; Feeney, Noller eta Hanrahan, 1994,
etab.) ikerketa-tresnak (elkarrizketak, galdetegiak) eta azterketa-tresnak hobetu
dituzte (faktore-azterketak, esaterako), eta proposamen hori aberastu dute.
Emaitzak, askotarikoak izan arren, ez dira urruntzen hasierako proposamenetik. Feeney, Noller eta Hanrahan-ek (1994), esate baterako, item asko duen
galdetegi baten faktore-analisia egin ondoren, bikoteen intimitate-erlazioetan oinarrizko bost faktore daudela azaldu dute: konfiantza/mesfidantza-maila (norberarengan eta bestearengan), intimitatearen ongizatea edo ondoeza, onartzeko beharra,
erlazioek kezkatzen dituzte, eta erlazioei ematen zaie lehenengo edo bigarren mailako garrantzia. Faktore hauek norbanako-talde ezberdinak definitzeko erabiltzerakoan, egileek norbanakoak sailkatzea ahalbidetzen duten bi dimentsio nagusi daudela ondorioztatu zuten: harremanekin antsietatea izatea (harremanagatiko kezka,
onespen-beharra eta konfiantzarik eza) eta intimitatearekiko ondoeza izatea (intimitatearekin ondoeza eta harremanak bigarren mailakotzat hartuta). Forma bi
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horiek segurua ez den atxikimendua deskribatzen dute, lehenengoak antsiatia eta
bigarrenak saiheskorra; atxikimendu segurua, aldiz, honako ezaugarri hauek
definitzen dute: oinarrizko balioa, intimitatean eta ongizatean puntuazio altua
izatea eta erlazio eta onartzeko beharrean puntuazio baxua izatea.
Bartholomew-ek (1990) eta Bartholomew eta Horowitz-ek (1991) helduen lau
atxikimendu-mota proposatu dituzte, honako hauetan oinarriturik: alde batetik, bikoteak osatzen dituzten pertsonek norberaren gainean eta bestearen gainean eraikitzen duten ereduaren arabera; eta bestetik, menpekotasunean eta intimitatea saihestean duten mailaren arabera. Haurtzaroan eta nerabezaroan garatutako atxikimendu-estiloak baldintzatzen du estilo hori. Izan ere, autore horien ustez, batetik, norberaren kontsiderazioa (self edo identitatea) era positiboan dikotomiza daiteke (arreta,
maitasuna, etab. merezi duena) edo era negatiboan (arreta, maitasuna, etab. merezi
ez duena); bestetik, atxikimendu-irudiaren eredua ere positiboa izan daiteke (prest
dagoena eta gai dena) edo negatiboa (errefusatzen duen pertsona urrun dago edo ez
du zaintzen). Dikotomia bikoitz horren ondorioz, oinarrizko lau atxikimendu-estilo
ager daitezke: segurua (eredu biak positiboak dira); kezkatua (norberaren eredua
negatiboa da, baina bestearena positiboa); iheskorra-ausentea (norberarena positiboa, eta bestearena negatiboa); eta beldurtia (biak negatiboak). Norberaren eredu
negatiboa menpekotasunarekin erlazionatzen da eta bestearena saihespenekin. Beraz, besteen eredu positiboa duten pertsonak segurutzat edo kezkatutzat har daitezke menpekotasunaren mailaren arabera, eta hortik sortzen dira atxikimendu-eredu
klasikoak (segurua eta antsiatia); bestearen eredu negatiboa duten pertsonak, aldiz,
iheskor-ausenteak edo beldurtiak izan daitezke menpekotasunaren mailaren arabera, eredu beldurtia izanik atxikimendu ekidilearen deskripziotik hurbilen dagoena.
Bartholomew eta Horowitz-ek (1991) proposatu dute lau atxikimendu-mota
horien deskribapena, eta, horren bidez, eredu klasikoekin antzekotasunak eta
diferentziak ikus daitezke:
– Atxikimendu segurua (Hazan eta Shaver-en segurua): «nahiko erraza
gertatzen zait besteekin emozio-intimitatean oinarritutako erlazioa izatea.
Ni besteen menpe egonda eta beste batzuk nire menpe egonda ondo nago.
Ez nau kezkatzen bakarrik geratzeko posibilitateak edo besteek ni ez onartzeak».
– Atxikimendu iheskor-ausentea (Hazan eta Shaver-en seguru eta saiheskorraren nahasketa): «Besteekin erlazio emozional intimoak izan gabe ondo
nago. Niretzat oso garrantzitsua da neure burua independente eta menpekotasunik gabe sentitzea, eta nahiago dut besteen menpe ez egotea edo
besteak nire menpe ez egotea».
– Atxikimendu kezkatua (Hazan eta Shaver-en antsiati-anbibalentea): «Besteekin emozio intimitate osoa izan nahi dut, baina askotan gertatzen zait nik
nahiko nukeen intimitatea besteek ez dutela nahi. Txarto nago erlazio
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intimorik ez badaukat, baina askotan kezkaturik egoten naiz besteek
balioesten ez nautelako nik balioesten ditudan moduan».
– Atxikimendu beldurtia (Hazan eta Shaver-en iheskorra): «Nolabaiteko
egoneza dut besteekin erlazio emozional intimoak baldin baditut. Erlazio
emozional intimoak izan nahi ditut, baina uste dut zaila dela besteengan
konfidantza osoa izatea edo haien menpe egotea. Batzuetan kezkaturik egoten naiz, asko sufri baitezaket besteekin erlazio intimoegiak baldin baditut».
Identifikatzeko zailenak ausenteak eta beldurtiak dira, biek eredu iheskor
klasikoaren ezaugarriak dituztelako. Agian identifikatzeko modurik onena hauxe
da: ausenteak “hotzak edo urrunak” izaten dira, eta beldurtiek segurtasun eta gizarte-asertibitaterik eza izaten dute. Izan ere, Feeny eta bestek (1994) adierazitako
faktoreen arabera, beldurtiek konfiantza urriagoa izaten dute beren buruarengan eta
besteengan, intimitatean egonezin handiagoa eta besteen onespen handiagoa;
bestalde, erlazioa dela eta, ausenteek baino kezka handiagoa dute.
3.3. Ezberdintasunen zergatiak
Atxikimendu-estiloen arteko ezberdintasunak egotea faktore askoren emaitza
da; horien artean honako hauek nabarmenduko ditugu: haurtzaroko atxikimendu-irudien ezaugarriak; familiaren historia eta familia-sistemaren aldagaiak; umearen
beraren ezaugarriak eta kulturaz gaindiko hainbat faktore.
Atxikimendu-irudien zainketei dagokienez, dagokien zeregina ondo betetzen
duten atxikimendu-irudiak edukitzearekin erlazionatzen da atxikimendu segurua
(López, 1995a): prest egotea, umearen eskabideak sumatzea eta horiei egoki erantzutea, egonkortasun emozionala izatea, gurasoen eta seme-alaben arteko elkarrekintza harmonikoak eta intimoak izatea, etab. Hau da, atxikimendu segurua gertatzen denean, atxikimendu-irudiak umeari era kognitiboan, afektiboan eta konduktualean baldintzarik gabekoak eta eraginkorrak direla jakinarazten dioten pertsonak
dira. Atxikimendu-estilo segurua familia-historia onarekin eta hezkuntza-estilo
goxoarekin erlazionatu da, aldi berean zorrotza eta autonomia garatzen laguntzen
duena izanik.
Antsietate-atxikimenduak zerikusia du seme-alaben portaerarekin bat ez
datozen atxikimendu-irudiak edukitzearekin, askotan egonkorrak ez direnak eta
oso intimitate-modu aldakorrak dituztenak, etab. Ziur asko, familiaren historia ez
da ona izango, egonkortasun-ezak izango ditu, eta hezkuntza-estiloak babesgarriegiak izango dira edo ez dute koherentziarik edukiko.
Atxikimendu iheskorra honakoekin erlazionatu izan da: haurrekiko aurkakotasuna azaltzen duten atxikimendu-irudiekin edo afektibitatea adierazteko eta
intimitatean haurrekin bizitzeko zailtasunak dituzten irudiekin. Familiaren historia
ez da oso egokia izaten, eta hezkuntza-harremanak hotzak eta aurkakotasunekoak
izaten dira, eta agintekeriaren eta abandonoaren artean ibiltzen dira.
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Antolatu gabeko atxikimenduak zerikusia du familia-sistemaren barnean
gertatzen diren umeen tratu txarrekin (fisikoak zein emozionalak).
Aditu batzuen ustez, umearen tenperamentua —normalean oinarrizko ezaugarri jakin batzuen heredagarritasun-indize gisa hartua izan dena— atxikimenduan
dauden ezberdintasun indibidualen erantzulea ere bada. Emaitzak ez datoz beti bat,
baina hainbat erlazio interesgarri aurkitu dira (adibidez, haurraren izaeraren eta
atxikimendu-seguruaren estiloaren artean, suminkortasunaren eta antsietate-atxikimenduaren artean, sentikortasunik ezaren eta atxikimendu iheskorraren
artean) (Calkins eta Fox, 1992).
Hainbat ezberdintasun kultural ere aurkitu dituzte. Kultura guztietan, formarik
hedatuena eta egokiena atxikimendu segurua da, baina beste estiloen proportzioa
aldatu egiten da nabarmen. Adibidez, Mendebaldeko Europan iheskor estiloko
ume gehiago dago, eta Japonian eta Israelen antsiati gehiago daude (Feeney eta
Noller, 1995, 14. or.). Dena dela, atxikimenduan gertatzen diren norberaren ezberdintasunak kulturaz gaindiko ezberdintasunak baino garrantzitsuagoak dira,
ikasitako kulturetan behinik behin.

6. Familian heldu bihurtzea:
heldutasuna eskuratzeko aukera
Emilia Serra Desfilis, Luis Gómez Pérez, Josefa Pérez-Blasco
eta Juan José Za carés González

Hook pelikulan, Panpalina maitagarriak Peter Pani —bestela esanda, Peter
Banning-i—, errealitatera eta helduen mundura zergatik itzuli behar duen gogorarazten dio:
PANPALINA: Badakit zergatik ezin duzun izan pentsamendu alairik. Hainbeste dira
dituzun oroitzapen tristeak, Peter...
PETER: Ene hartzatxoa! Hartzatxoa, ez! Aitatxo, aitatxo... (gogoratuz). Peter, aita
zara. Kaixo, Jack, ene semea!... Badakit zergatik itzuli naizen, eta zergatik hazi
naizen... Aita izan nahi nuelako. Aita naiz. Hori da nire pentsamendu alaia.

Peter Pan “Sekula Santako Lurretik” itzultzen da eta Peter Banning bihurtzen
da, hau da, berrogei urte inguruko gizon heldu eta errespetagarria, ezkondua, bi
umeren aita. Hazten ez diren haurren lurraldea lagatzen du; dibertimendua, fantasia
eta jolasa bizitzaren muina diren lekutik alde egiten du, hazteko benetako arrazoi
bat aurkitzen duelako: aita bihurtzea.
Metafora eder horretan azaltzen da heldu bihurtzea zer den: igarotako bizitza,
biografia alegia, barneratzea, hori abiapuntutzat hartzeko, eta helduaroko
esperientzia batzuen bidez nork bere gaitasunak eta bere nortasunaren alde berriak
garatzea. Haurren mundutik kanpoko esperientziei aurre egiten ez badie, “adinaz”
heldua dena nekez bihurtuko da “psikologikoki” heldu. Psikologiaren aldetik
izaten den heltze-prozesua eta hobekuntza oinarritzat hartuta, atal honetan
erakutsiko dugu familian bizi ohi diren gertaerak guztiz aproposeko aukerak direla
heldu bihurtzeko. Heldu asko familian bizi direnez, hortxe datza gakoa: inguru
horrek eskaintzen dizkien aukerak erabili eta “Sekula Santako Lurretik” behin
betiko eta herriminik gabe alde egitea.
1. HELDU BIHURTZEKO PROZESUA AZTERTZEKO GAKOAK
Gizakia garatzeko inguru egokia da familia, gizaki hori dagoeneko heldua bada
ere. Hori ulertzeko, nerabezaroaren ondoren ere garatzen garela onartu behar dugu.
Azken hogei urte hauetan egitate horren aldeko froga asko agertu dira, batez ere
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bizitza-zikloa aztertzen duen garapen-psikologia sortu zenetik (Serra, Pérez-Blasco
eta Viguer, 1994). Hala ere, helduen “garapena” zer den eta zertan antzematen den,
horiek oraindik adostu gabeko gauzak dira (Levenson eta Crumpler, 1996). Hori
dela eta, ikertzaile batzuen iritziz, nahiz eta onartu bizitza guztian aldaketa kuantitatiboak izaten ditugula, “garapena” aldaketa kualitatiboetan baino ez da antzematen, hau da, nerabezaroaren ostean eskuratzeko gauza ez garen gaitasun berrietan.
Ikertzaile horien ikuspegitik, eskuratutako gaitasunak hobetu eta modu zabalago
batean erabiltzen hastea baino ez da heldu bihurtzea (baita horiek galtzen hastea
ere); eta hori ez da benetako “garapena”. Gorputzaren adina oso aldagai baliagarria
zen bizitzaren lehen urteak ikertzeko, baina ez da nahikoa helduen bilakaera azaltzeko. Beste aldagai batzuk erabili behar dira: alde batetik, gertakari, iragaite (edo
trantsizio) eta krisiaren kontzeptuak; bestetik, heldutasun psikologikoarena.
1.1. Gertakariak, iragaiteak eta krisiak
Garapen-psikologiaren barruan, badira ia hamar urte adinaz kanpoko beste aldagai batzuk aztertzen direla —hauek ere denborari lotuak—, helduaroko aldaketak
aurreikusteko balio dutenak; hau da, 20 eta 60 urte bitarteko pertsonek jasaten
dituzten aldaketak (Serra, González eta Oller, 1989). Urte horietan, hain zuzen ere,
“adineko arau-eraginak”, sensu stricto, ez dira oso baliabide egokiak aldaketak
aurreikusteko. Nolanahi ere, zentzu malguan hartuta, bilakaerako gertakariak (edo
ebolutiboak) adin edo denborari lotutako arau-eragintzat jo daitezke. Jubilación y
nido vacío izeneko monografian (Serra, Dato eta Leal, 1988), esperientzia batzuen
bidez, jubilazioa eta “habia hutsa” bizitzaren bilakaerako gertakariak direla
frogatzen da. Gertakari horiek adin kronologikoa baino baliagarriagoak dira 60
urtetik gorakoen aldaketak azaltzeko.
Espainiako lagin bat oinarritzat hartuta, Serra eta beste aditu batzuk (1989)
bizitzako gertakari nagusiak aurkitzen saiatu ziren, horien artean gertakari
ebolutiboak zeintzuk diren jakiteko. Hona gertakari horien ezaugarriak:
– Arau orokorrak dira. Hau da, talde berekoak diren pertsonarik gehienei
gertatzen zaizkie (adibidez, sexu, belaunaldi edo kultura bereko pertsonei).
– Bata bestearen atzetik doaz, bizitzan zehar, nolabait ordena bati jarraituz.
– Beren eragina batez ere pertsona batek sumatzen du; taldeek ez hainbeste.
– Adina baino baliagarriagoak dira aldaketak azaltzeko. Hau da, gertakaria
bizi izan duten adin bereko batzuk aukeratzen baditugu, eta bizi izan ez
duten beste batzuekin konparatzen baditugu, bizi dutenengan aldaketa
handiagoak antzemango ditugu besteengan baino; gainera, aldaketak ez
dira hain handiak izango, adin-talde berekoen artean.
– Beren ondorioak desberdinak izaten dira bizi dituen pertsonaren ezaugarrien arabera: norberaren belaunaldia, sexua, adina eta testuingurua kontuan
hartzeko datuak dira.
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Gertakari ebolutibo nagusiak zehazteko lagina, 15 eta 85 urte bitarteko 2.000
pertsona izan ziren. Horiei galdera hau egin zieten: ea zeintzuk izan ziren beren
bizitza gehien aldatu zuten gertaerak. Guztira 165 gertakari desberdin aipatu
zituzten, eta horiek sailkatzeko 21 talde osatu ziren. Analisi asko egin ondoren,
gertaera batzuk bilakaerako gertakaritzat jo ziren, bizitzako une zehatzetan
agertzen zirelako, edo segidan agertzen zirelako, edo norberarengan eta besteekiko
bereizterakoan eragina dutelako... (ikus 6.1 koadroa).
Gertaera hauek guztiak bilakaerako gertakaritzat hartu ahal izango ditugu,
baldin eta pertsonari arau orokorreko uneetan gertatzen bazaizkio; hau da: lehen
gertaerak, pubertaro edo nerabezaroan; hurrengoak, nerabezaroan edo gaztaroan;
laneko eta ekonomiako egoera finkatzea, helduaroan; jubilazioa eta “habia hutsa”,
zahartzaroaren hasieran; heriotzaren hurbiltasuna, zahartzaro aurreratuan. Gertaera
horiek “denboratik kanpo” gertatzen badira, arau orokorretik kanpoko gertakariak
izango dira (esaterako, gaztetan alarguntzea, helduaro aurreratuan guraso bihurtzea).
6.1. koadroa. Bilakaerako gertakariak, Serra et al.-ek (1989) eginiko ikerketaren arabera

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Lehen kanpaldiak / adin berekoekin egindako bidaiak / eskolaz aldatzea.
Lehen amodioa, ezkongai-aldia eta, batzuetan, azken hori bertan behera uztea.
Soldadutza.
Karrera hastea.
Ezkontza eta lehen seme edo alabaren jaiotza(*).
Lehen lana.
Lan-egoera sendotu eta ekonomia finkatzea.
Jubilazioa, «habia hutsa» eta aitona edo amona bihurtzea.
Alarguntzea eta lagun hurbilen heriotza.

(*) Letra etzanaz idatzita agertzen direnak familian izaten diren gertakari ebolutiboak dira.

Atal honetan aztertuko ditugun familia-gertaerak hauexek dira: bikotea osatzea, guraso bihurtzea eta aitona edo amona bihurtzea. Zalantzarik gabe, hirurak
gertakari ebolutiboak dira.
Garapenaren ikuspegitik eta ikuspegi klinikotik hainbat gertakari ikertuta,
emaitzak teoria-mailakoak dira, enpirikoak baino gehiago. Emaitza horien arteko
lokarria krisiaren teoria da (Slaikeu, 1988). Horren arabera, bakoitzaren bizitzan,
une zehatz batzuetan, egiturak errotik aldatzen dira. Une horiek bidegurutzeak
dira, bizitzaren norabidea aldatzen deneko tokiak. Egoera horietan jokabideen eta
eginkizunen egitura aldatu behar da, egokitu.
Bidegurutze horiei, puntu nagusi horiei, nolabait egonkorrak diren bi aldiren
arteko trantsiziozko mugarri horiei, iragaiteak deritze krisiaren teorian. Autoreek bi
iragaite-mota bereizten dituzte: garapeneko iragaiteak (edo iragaite ebolutiboak)
eta bizitzako gertaerek ekarritakoak. Lehenengoak bizitzako aldi batetik hurrengora joatean agertzen dira, eta aurreikusi egin daitezke; beraz, posible da pertsona ho-
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riek iragaite-uneak jasateko aldez aurretik prestatzea edo iragaite guztietan agertzen
diren estresa eta ahuleziak gutxitzea. Bigarren motako gertakariak, bizitzako gertaerek ekarritakoak, ez dira espero izandakoak, ustekabekoak baizik, eta arau orokorretik kanpo gertatzen dira. Une zehatz eta orokorretan agertzen ez direnez, ezin
dira aurreikusi, eta oso zaila da horietan aldez aurretik esku hartzea. Egin daitekeen
gauza bakarra bakoitzaren baliabideak sendotzea da, heldutasun psikologikoa
bereziki (Serra eta Zacarés, 1991). Slaikeu-ren teoriak dioenez, iragaite bat nekez
gainditzen denean, pertsona garatzeko erabili ezin denean, krisi bihurtzen da. Zailtasuna agertzeko hiru arrazoi izan ohi dira: gertaera benetan oso larria izatea, pertsona ukituaren baliabideak oso gutxi izatea edo gizarteko baliabideak oso urriak
edo ezezagunak izatea.
Garapenaren ikuspegiak aldaketak ikertu eta azaltzen ditu, pertsonaren bizitza
hobetzen saiatzearren. Garapen edo bilakaerako iragaiteak leuntzeko balio duten
aldagaiak sendotzen ditu, baina, batez ere, iragaite horiei aurre egiteko behar diren
baliabide psikologikoak indartzen ditu (heldutasun psikologikoa, bizimodua,
adimeneko gaitasunak, eguneroko arazoak konpontzeko moduak, gertakaria iritsi
aurretik pertsona gizarteratzea, etab.).
Guretzat, gertakarien teoria (bizitzako gertakariak eta garapeneko gertakariak
barnean hartzen dituena) eta krisiaren teoria (garapeneko eta bizitzako gertaerek
ekarritako iragaiteak barnean hartzen dituena) tresna bateragarriak dira bizitza modu
koherentean azaltzeko: alde batetik, garapen edo bilakaerako iragaiteak eta bilakaerako gertakariak parekoak dira; bestetik, arauz kanpoko gertakariak eta bizitzako gertaerek ekarritako iragaiteak ere oso antzekoak dira. Gertaera-mota biak
elkartzearen ondorioz, bizitza norbanakoaren bidea da, biografia. Familian bizi diren iragaiteak, garapeneko iragaiteak edo bilakaerako gertakariak direnez, hainbat
aukera eskainiko dizkiote helduari hazteko, bizi izateko behar den heldutasuna
eskuratzeko, eta familian bizi izateko bereziki.
1.2. Heldutasun psikologikoa
Helduek, askotan, gauza hauek eta antzekoak esaten dituzte: “umea izan
dudanetik helduagoa naiz”; “nire aita hil zenetik helduagoa naiz”. Dena den,
“heldutasun” hori zer ote den ez da gauza zehatza. Hein batean ala bestean, heldutasun psikologikoaren kontzeptua gauza ezaguna izan ohi da garatzen ari diren
helduentzat, batez ere bizi izandako gertakariak eta iragaiteak beren burua aztertzeko erabiltzen dituztenean. Izan ere, estresari buruzko liburuetan “nortasunaren
eraldaketa”, “pertsonaren barne-hazkuntza” edo “heltze psikologikoa” agertzen
dira, besteak beste, eta horiek bizitzako gertakariei aurre egiteak dakartzan ondorio
onak direla esaten da (Lieberman eta Peskin, 1992). Heldutasun psikologikoa beste
gauza bat ere izan daiteke: iragaiteak eta familiako krisialdiak jasateko helduek
erabiltzen dituzten baliabide pertsonalen muina. Horiek horrela, merezi du konstrukto ebolutiboa hiru ikuspegitatik aztertzea, antzeko beste kontzeptu batzuekin
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egiten den bezala: teorikoaren ikuspegitik, fenomenologiaren ikuspegitik eta
adituak ez direnen ikuspegitik.
Teorialariaren ikuspegia heldutasunari buruz, nortasun helduaren garapen eta
egiturari buruzko teoria formalek hartu ohi dute. Teoria horien egileak “adituak”
dira, teoria eta metodologiaren hainbat abiapuntu aukeratuta hainbat gauza zehazten
saiatzen direnak: helduen heldutasun psikologikoaren irizpideak zeintzuk diren,
heldu bihurtzeko prozesuaren nondik norakoak eta prozesu horretan testuinguruko
faktoreen artean zeintzuek duten eragina. Honetaz zenbait lan egin dira —enpirikoki nola-halako oinarria dutenak—, bi eredu nagusitan sailkatuko ditugunak: alde
batetik, dimentsio edo bereizgarrietako eredua; bestetik, kognitibo-ebolutiboa eta
niaren psikologiakoa (Zacares eta Serra, 1995).
Heath-en (1991) eredu dimentsional-ebolutiboa berrikitan esan dugunaren
adibide adierazgarria da. Enpirikoki baieztatutako eredua da: gizon eta emakume
batzuk aztertu zituen Heath-ek, haien nerabezarotik hasi eta helduaro aurreratura
arte. Heldu bihurtzen ari den sistema bat da pertsona, nortasunaren lau arlotan
deskriba daitekeena: adimeneko gaitasunak, bere buruari buruzko kontzeptua,
balioak eta besteekin dituen harremanak. Arlo bakoitzean lortutako heldutasuna
ezagutzeko bost dimentsio erabil daitezke, garapenari lotuta eta elkarren menpean
daudenak: sinbolizazioa, alozentrismoa edo bestearengan zentratzea, integrazioa,
egonkortasuna eta autonomia. Pertsona, horien bidez, heldu bihurtzen da (ikus 6.2
koadroa). Lau arloak eta bost dimentsioak biderkatuta, hogei hipotesi nagusi sortzen dira heldutasuna eta heldutasunik eza bereizteko, tankera honetakoak: “pertsona heldu baten balio-sistema errazago sinbolizatzen da, heldua ez denaren balio-sistema baino”.
6.2. koadroa. Heath-en heldutasun-eredu sistemikoa
Nortasunaren aldeak

Garapenaren dimentsioak
Sinbolizazioa Alozentrismoa Integrazioa Egonkortasuna Autonomia

Kognitiboak
Autokontzeptua
Balioak
Harreman pertsonalak

Horrelako ereduen bidez, bizitzako gertakari eta iragaiteen ondorioa diren
aldaketak helduari bere garabidean aurreratzeko lagungarriak zaizkion ala ez
ikusten dugu, heldu bihurtzeko dimentsio ugarietan aurrera egiteko aukera bat
diren heinean. Adibidez, Heath (1978) konturatu zen ezen gaztaro helduaren
amaieran aita bihurtu ziren gizonak helduago bihurtu zirela dimentsio horietan,
beste gizonak baino.
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Fenomenologiaren ikuspegian, edo norberaren ikuspegian, garatzen ari den
helduak bere nortasunaren inguruan dituen ikuspuntuak sartzen dira (barneko esperientzia), eta baita berak bere buruarekin denboraren joanean konparatzean sumatzen
dituen aldaketen inguruko ikuspuntuak ere. Onerako ala txarrerako ote dira aldaketa
horiek? Geure buruarengan sumatzen ditugun aldaketa horiek nola garamatzate
heldutasunera? Zer da niretzat heldutasuna? Adinarekin gero eta helduago bihurtzen ote gara? etab. Gaurko helduak —mendebaldeko gizarteetan, behintzat—
etengabeko heltze-prozesu batean ikusten du bere burua (beharbada horixe behar
baitu zalantzazko aro honetan). Helduen garapenaz arduratzen diren teoria
psikologikorik gehienek ere horrela ikusten dute, gutxi gorabehera (Kimmel,
1990). Heldu gehienen iritziz, izandako aldaketa “irabazteko” izan da, ez “galtzeko”, eta heldutasunaren ideiari lotutako esaldiak erabiltzen dituzte, hala nola “nork
bere burua hobeto ezagutzea”, “bere buruaz seguruago egotea”, “bulkadak hobeto
kontrolatzea”…; “helduago izatea”, labur esanda.
6.3. koadroa. Heldutasunari buruzko teoria inplizitu nagusiak
(Zacarés eta Serra, 1996. Testu egokitua)
Teoria humanista eta
konstruktibista
– «Helduago bihurtzen gaituena ez dira gure esperientziak, baizik eta esperientzia horiek gureganatzeko modua eta guretzat
daukaten esanahia».
– «Pertsona heldua, heldua
ez dena baino errealizatuago sentitzen da, gusturago bere buruarekin».

Peter Pan-en teoria
– «Benetako heldua hau da:
bere nerabezaroko ametsak
eta ilusioak ondoen bete
dituena».
– «Heldua izatea egonkortasuna eta konformismoa bada, hobe heldu ez bihurtzea».

Erresistentziaren teoria
– «Sufrimendua da heldu bihurtzen
gaituena».
– «Heldu bihurtzeko ez dugu ezer egin behar;
bizitzan hartzen ditugun kolpeek heldu
bihurtzen gaituzte».

Teoria erlatibista
– «Heldutasuna norberaren
iritzian edo sinesmenetan
oinarritzen da beti».
– «Pertsona bera oso heldua
izan daiteke egoera batzuetan eta ez hain heldua
beste batzuetan».
– «Heldutasunak arau zehatzik ez duenez, heldutasun
kontzeptua ez da baliagarria».

Garapenaren eta arauen teoria
– «Ezkondu eta guraso bihurtu arte ez gara
heldu izaten».
– «Lanean arrakastarik handiena duten
pertsonak helduagoak izaten dira».
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Aditua ez denaren ikuspegia, “herritar arruntarena”, formalak ez diren teoria
inplizituen multzoa da (sinesmenak, ikuskerak eta ideiak dira), garatzen ari den
“herritar arruntak” dituen ezagutza inkontzienteak nagusi izanda. Teoria inplizitu
horiek ez dira bakoitzaren heltze-prozesuari buruzkoak, heldutasun orokorrari
buruzkoak baizik. Teoria horiek multzo zabalago batean sartzen dira; multzo hori
egunero eskuratzen ditugun ezagutzak dira, eta bere edukiak gizarteko arau bihurtu
dira (Rodrigo, Rodríguez eta Marrero, 1993). Heldutasun psikologikoaren inguruko
teoria inplizitu nagusiak 6.3 koadroan agertzen dira, abiapuntua eduki adierazgarri
batzuk izanik. Heldu batek bere buruarentzat teoria hau ala bestea aukeratzeak
ondorioak dakartza, jakina, bai bizitzako egoerak interpretatzeko eta horien aurrean
jarrera bat aukeratzeko, eta bai onura psikologikoa handiagoa edo txikiagoa
izateko ere.
Aipatu ditugun hiru ikuspegiak beharrezkoak dira heldutasunak eta bilakaerak
dituzten loturak guztiz ulertzeko, heldutasuna norberaren baliabidetzat jota.
Heldutasun psikologikoak, orduan, bi alde edukiko lituzke:
– Lehenengoa: nortasun helduaren ezaugarri batzuk ongarriak izango lirateke
familiaren gertakariei eta bilakaera-iragaiteei aurre egiteko eta, horren
ondorioz, emaitza onak izateko (alde adaptatiboa).
– Bigarrena: aipatu dugun aurre-egite hori eta iragaitea/krisia ondo gainditzea onak izango lirateke heldutasunaren alde batzuk trebatzeko. Horrela,
gizakiak hobeto gaindituko lituzke etorkizuneko iragaiteak. Familiako
gertakariak eta iragaiteak (ezkontza, umea edo biloba izatea, edonolako galerak...) helduarentzat helduago bihurtzeko aukera bikainak dira. Heath-ek
dioenez (1991, 67. or.), analisi-mota biak bateratuta, «krisia edo arazoa
edozein izanda ere, pertsonarik helduena hori gainditzeko ondoen egokituko dena izango da. Heldu bihurtzeko moduak krisiak konpontzeko
baliabideak egongo diren ala ez esaten digu, eta krisia gainditutzat emateko
ikurrak zeintzuk diren ere adierazten du».
2. GARABIDEAREN ZEREGIN NAGUSIAK: NOLA LOTZEN DIREN
FAMILIAREN GERTAKARI EBOLUTIBOEKIN
Behin ikertu beharreko eremua mugatuta, ikus ditzagun heldutasunerako bide-mugarriak, familiaren gertakari ebolutibo batzuekin lotuta daudenak. Heltzeko
prozesuaren mugarri horiek, funtsean, barne-garapenerako zereginak dira, Havighurst-en (1973) zentzuan: bizitzako une batean agertzen dira, eta, gizabanakoak
ondo gainditzen baditu, hobekuntzaren bat sumatuko du; gainera, hurrengo zereginak hobeto beteko ditu. Gainditu ezean, ordea, bere burua okerrago ikusiko du,
eta hurrengo zereginetan zailtasun handiagoak izango ditu.
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Helduak garatzeko bete behar dituen zereginak zehazterakoan, Erikson-en
teoriari jarraitu diogu. Teoria horrek kritika latzak jaso ditu, baina gizakien heldutasun psikosoziala era orokorrean deskribatzeko baliagarria da oraindik ere; bizitzako aro guztietan, gainera. Erikson-en ustez, heldutasun psikologikoa bi aldetatik ikus daiteke:
a) Krisi psikosozial bakoitzari lotutako heldutasuna, gizarteak eta kulturak
gizabanakoari eskatzen dioten guztiari ere nolabait lotuta dagoena:
bilakaerako krisiak gainditzeko modu “helduak” sortzen dira apurka-apurka, gaitasun berriek nia sendotu ahala.
b) Bizitzako azken urteei lotutako heldutasuna. Erikson-ek “adorea versus
etsipenaren” deitzen dio aldi horri, eta heldutasun psikologiko berezi
batekin lotzen du, horrek aurreko aldia bere barnean hartzen duela.
2.1. Intimitatea eta bikotea sortzea
Helduaroa hasten denean, gauza garrantzitsua da bikote-harremana izatea,
une horretako gakoetako bat da, hain zuzen ere. Bilakaerako aurreko aldietako
hutsuneak eta baliabideak islatzen dira momentu horretan. Era berean, psikologia-mailan aberasteko aukera ona da, bai sortzen den unean, bai geroago.
Erikson-en teorian, “intimitatea versus isolamendua” deritzo heldu gazteari
dagokion zereginari. Hori bikotea sortu eta eraikitzearekin lotuta dago, funtsean.
Adin horretako beharrizan psikosozial bat islatzen da bikotea sortzeko asmo horretan. Asmoa betetzen bada, pertsona barnetik haz daiteke. Baina ez da nahikoa pertsona bik elkartzeko erabakia hartzea: barneko hazkuntza ez da loturaren ondorioa,
berez, harremanaren kalitatearena eta kideen heldutasunarena baizik.
Nerabezaroan, geure nortasuna lantzen dugu. Aldi hori bukatzean, landutako
nortasun hori eta beste gizakienak lotzeko beharrizana agertzen zaigu. Nortasunaren zentzua sortu behar dugu intimitaterako prest egoteko. Erikson-entzat (1970,
gaztelerazko argitalpenaren 237. or.) honako hau da intimitatea: «Pertsona zehatzekin elkartu eta lotzeko gaitasuna izatea, eta horren inguruan hartzen diren konpromisoak betetzeko nahikoa den indar etikoa garatzea, konpromisoek sakrifizio
handiak eskatzen badituzte ere».
Intimitatea lagunen artean eta bestelako elkarte estuetan ere ager daiteke,
baina, Erikson-entzat, harremanik garrantzitsuenak bikotekoak dira, horien muinean
sexualitatea agertzen baita. Ikertzaile hori psikoanalisitik abiatzen da, horren
osagai nagusietako bat (sexualitatea, alegia) berraztertzeko. Berarentzat, benetako
genitalitatea garapenaren une horretan hasten da, gaztea helduarora iristean;
aurreko aldietako sexu-bizitza nortasuna bilatzearekin edo bulkada baginal edo
falikoekin lotzen da. Intimitatean benetako heldutasuna eskuratzeko baldintzak,
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Erikson-en ustez, honako hauek dira: «1) Kide maitatu batekin orgasmora iristea,
2) kide hori beste sexukoa izanda, 3) kide horrekin elkarrenganako konfiantza
eduki daitekeela eta eduki nahi dela, 4) lanaren, ugaltzearen eta astialdien zikloak
harekin batera antola daitezkeela eta antolatu nahi direla, 5) seme-alabak ere modu
egokian garatzeko bitartekoak ziurtatzearren» (Erikson, 1970, 239. or.).
Intimitatearen kontrako muturra isolamendua da. Nor bere buruaz ahaztea
eskatzen duten egoeretan, niaren galeraren beldur direnak geratzen dira isolaturik.
Hori gertatzen denean, garapen psikologikoa gelditzeko arriskua dago. Gainera, ez
da arrisku bakarra; batzuetan, binakako isolamendua ere agertzen da: bikote
batzuetako kideak beren harremana mantendu baino ez dute nahi, ez dute
bilakaerako hurrengo urratsa ematen; sortzailetasunari dagokiona, alegia.
Hainbat adituk intimitate-premiaren inguruko Erikson-en teoria horiek
kritikatu dituzte; beste batzuek ontzat eman dituzte, eta ildo horretatik ikertzen
jarraitu dute. Erikson-i, batez ere, aukera batzuk baztertu izana leporatzen zaio:
homosexualitatea, inoiz ez ezkontzeko asmoa, umerik ez izateko erabakia edo
umeak izateko ezintasuna. Erikson-en ustez, bizimodu horiek pertsona behar
bezala garatzea oztopatzen dute (Papalia eta Olds, 1992). Bestalde, Gilligan-en
(1985) iritziz, ez dago oso argi garapeneko zereginak emakumeek eta gizonek
modu berean betetzen dituzten ala ez. Ikertzaile horren ustez, gizarteratzeko prozesua sexuaren arabera aldatzen bada, zeregin psikoebolutiboak betetzeko moduak
ere aldatzen dira. Esaterako, emakumeen kasuan oso garrantzitsua da helduarora
iritsi aurretik besteekin harremanetan egotea; emakumearen nortasuna eraikitzeko
funtsezkoak dira harreman horiek. Baina gizonen kasuan ez dirudi gauza bera gertatzen denik: helduaroan intimitateko harremanak lotu nahi badituzte, nerabezaroko nortasuna berriro landu behar izaten dute.
Azken hamarkadetan, Erikson-en teorian oinarritutako hainbat lan argitaratu
dira, helduen intimitatearen aldaerak aurkitu eta deskribatzeko. Jarraitutako eredua
Marcia-ren (1993) lan bat izan da, nerabeen nortasuna eraikitzeko moduei
buruzkoa. Esaterako, Tesch eta Whitbourne-k (1982) intimitateko ezaugarri batzuk
izan zituzten kontuan (konpromisoa, gatazkak adierazi eta elkarrekin konpontzeko
joera, boterea eta menpekotasuna), eta helduaroan sei intimitate-mota daudela esan
zuten: elkarrekiko intimitatea, sasi-intimitatea, bategitea, harreman estereotipatuak, aurreintimitatea eta isolamendua (ikus 6.4. koadroa).
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6.4. koadroa. Tesch eta Whitbourne-k (1982) aurkitutako intimitate-motak
Mota

Elkarrekiko intimitatea
Sasi-intimitatea
Bategitea
Harreman estereotipatuak
Aurreintimitatea
Isolamendua

Konpromisoa

Gatazkak adierazi eta
elkarrekin konpontzeko
joera

Handia
Handia
Handia
Txikia
Txikia
Txikia

Bai
Ez
Bai
Ez
Bai

Boterea eta
menpekotasuna
Oreka
Oreka
Desoreka

Lehenengo hiru motak helduen arteko harreman luzeetan agertzen dira.
Elkarrekiko intimitatean, bi kideek konpromiso handia dute elkarren artean,
gatazkak adierazi eta konpontzeko modu egokiak erabiltzen dituzte, eta elkarren
arteko boterea eta menpekotasuna orekatuta daude. Sasi-intimitatean ere, bikotea
iraunarazteko konpromisoa agertzen da, baina gatazka saihestu egiten da, adierazi
beharrean. Zereginak banatuta egoten dira eta etxeko lanak betetzen dira. Botereen
oreka antzematen da. Bategitean, konpromisoa handia da, gatazkak adierazten dira
eta horiek konpontzeko bideak konstruktiboak dira, baina botere eta menpekotasunean ez dago orekarik: kide batek bestea “irentsi” du, eta “irentsitakoa”
bestearen menpean dago, emozioen aldetik.
Hurrengo hiru motak helduen arteko harreman laburretan agertzen dira.
Konpromisoa oso txikia da eta oreka ez da agertzen, harreman-eredu egonkorrak
garatzeko astirik egon ez delako. Harreman estereotipatuetan, lagun-taldeak sartzen
dira: pertsona batek mota askotako lagunak ditu, baina horiek ez zaizkio baliagarriak bere burua hobeto ezagutzeko. Harremanak, bestalde, oso azalekoak dira, ez
sakonak. Atariko intimitatean edo aurreintimitatean bizi direnak gauza dira
lagunekin intimitatea sortzeko, modu irekian komunikatzeko eta gatazkak modu
egokian konpontzeko; hala ere, harreman luze bat hasteko behar duten pertsona
oraindik ez dute aurkitu. Azkenik, isolatuta daudenek ez dute harreman esturik
beren parekoekin, ia inoiz ez dute bikoterik osatzen, ez dira trebeak harremanak
sortzeko eta, harremanetan hasten badira, ez dira bete-betean sartzen.
Intimitateari buruzko ikertzailerik gehienak ados daude Erikson-ekin. Horren
ustez, pertsona batek bere nortasuna nerabezaroan eraikitzen badu, heldu gaztea
denean errazago sortuko ditu intimitateko harremanak (Tesch eta Whitbourne,
1982). Hala ere, lan berri batzuetan lotura zuzen hori zalantzan jarri da: nortasuna
eta intimitatea helduaroan ere egoten dira lotuta. Intimitateko harremanak aukera
ona dira bakoitzaren barnean dagoena adierazteko, lagun, lankide edo auzokoekin
lortzen ez den sakontasunez. Izatez, harreman horietan gizarteko arauak sartzen
direnez gero, emozioak ez dira hain erraz erakusten. Intimitateak eskatzen dituen
erantzunak, batzuetan, arlo berezietan aurkitzen dira: sexualitatean, bizikidetzan edo
familiako aldaketetan. Arlo horiek helduari bere izaerari buruzko informazioa
ematen diote: nolako pertsona den, non dauden bere alde ahulak, bere alde sendoak…
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2.2. Sortzailetasuna, guraso bihurtzea eta aitona/amona bihurtzea
Erikson-ek (1970) honela definitzen du sortzailetasuna (240. or.): «Belaunaldi
berria sendotu eta gidatzeko nahia». Hasiera batean, sortzailetasuna bideratzeko
modu batzuk daude: sormena, ekoizkortasuna, hezkuntza eta abar. Baina
jatorrizko, oinarrizko modua nork bere umeak zaintzea da. McAdams eta De
Staubin-ek (1992) Erikson-en teorian sakondu zuten, eta, atera zituzten ondorioen
arabera, sortzailetasunaren arrazoi sakonak kulturaren eskaria eta barneko nahia
dira, aldi berean. Barneko nahiak bi alde ditu: “beharrak izateko beharra” eta
heriotzarekin desagertzen ez den ondare baten bilaketa (Erikson, 1970). Alde
bietatik kezka bat dator: hurrengo belaunaldiari buruzko kezka, sortzailetasunaren
eremuko konpromiso eta ekintzak bultzatzen dituena.
Sortzailetasuna bizi izatea eta adieraztea heldutasun psikosozialaren seinaleak
dira helduaroan. Sortzailetasuna eskuratzea ezinbestekoa da; bestela, bere bizitzan
aurrera ez doala irudituko zaio helduari, bere burua errazegi asetzen hasiko da eta
bere bizitasuna murriztuko da. Baina umeak izateak ez dakar beti sortzailetasuna.
Gogoratu, adibidez, bikotea osatzeak ere ez dakarrela derrigorrez intimitate heldua.
Hala ere, ados gaude Erikson-ekin: guraso bihurtzea, baita aitona edo amona
bihurtzea ere, belaunaldi gaztearen beharrak betetzeko aukerak dira.
2.2.1. Gurasotasuna
Gurasoek umeak zaintzeko funtzio sortzailea aldatzen da, apurka-apurka,
ume eta guraso horiek garatu ahala. Umeen beharrak aldatzen dira; gurasoek behar
berriei erantzun behar diete. Zentzu horretan, gurasoek umeak hezten dituzte,
baina umeek ere gurasoak hezten dituzte, bereziki erronkak helduago bihurtzeko
aukeratzat hartzen direnean, oztopo-lasterketa etengabetzat hartu beharrean.
Erikson-en ikuspegi teorikotik, umeak zaintzeak sortzailetasuna garatzen du;
bai gizonengan, bai emakumeengan. Hala ere, guraso bihurtzea urteetan zehar ikertzean ikusi denez (Cowan, Heming eta Miller, 1991), umeak zaintzeaz gizonak
emakumeak baino gutxiagotan arduratzen dira, nahiz eta oraingo joera den etxeak
eta familiak ematen dituzten lanak berdintasunez banatzea. Chodorow-ek (1992) eta
beste ikertzaile feminista batzuek azpimarratu dute amatasuna oso garrantzitsua
dela emakumeak garatzeko, sortzailetasunaren zentzuan. Ildo beretik joan diren
beste batzuek esan dutenez (Daniels eta Weingarten, 1992), bai gizonak bai
emakumeak lehen umea jaiotzean bihurtzen dira guraso, baina sortzailetasunaren
ikuspuntutik, umea egunero zaintzean eta umearekin emozio-konpromisoa hartzean bihurtzen dira benetako guraso. Gurasoen sortzailetasuna umearekin hartzen
duten konpromiso-mailarekin dago lotuta, ez gurasoaren sexuarekin, eremu
horretan emakumeen esku-hartzea oraindik handiagoa den arren. Gauzak horrela,
aitak amak baino atzerago daude sortzailetasuna lortzeko prozesuan. Umeak hazteaz gehien arduratzen diren aitengan ere prozesu ebolutibo hau atzerako ematen
da (Hawkins, Christiansen, Sargent eta Hill, 1993).
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Giza harremanak funtsezkoak dira emakumea psikologiaren aldetik garatzeko. Miller-ek (1992) esan duenez, intimitate handiko lotura iraunkorrak ezinbestekoak dira emakumearen nortasuna garatzeko. Harreman hurbilen artean, umeekin
sortzen dena da emakumearen arretarik handiena jasotzen duena (baita bikoteko
kidearekin sortzen dena ere). Historian zehar emakumearen zereginik garrantzitsuena balitz bezala jo da amatasuna. Ikerketa askoren arabera ere, horixe da
emakumeari asetasun egokiena ematen diona, betidanik esleitu zaizkion zeregin
guztien artean (Hyde, 1995).
Lan batzuetan, amatasunaren bizipena eta amaren zereginaren ezaugarriak
ikertu dira. Adibidez, Barnard eta Martell-entzat (1995), hauek dira rol horren
funtsezko aldeak: umeen beharrizanak betetzeko baliabide eta ekintzak zuzendu
eta erabiltzea, umeak zaintzea eta emozio-euskarriak eskaintzea. Era berean, Dio
Bleichmar-ek (1991) amaren eta umearen artean oso hasieran sortzen den
harremanari buruzko lanak hartu eta ama onaren ezaugarriak zerrendatu zituen:
eskuragarria, ulerkorra, arretatsua eta maitekorra. Amaren zereginaren ezaugarri
horiek aldatu egiten dira umeen adinaren arabera, baina argi dago sortzailetasunaren osagai bat beti antzematen dela: ondorengo belaunaldia zaindu eta gidatzea.
Ama izatearen instintua delako kontzeptua aspaldidanik agertu zen, bai
herriko kulturan, bai zientzia-literaturan; baina gaur egun mitotzat hartzen da,
errealitatetzat baino gehiago. Adibidez, Rubin-entzat (1984) ez dago misteriorik
ama eta umeen arteko loturan edo amak umeen alde egiten dituen gauzetan, eta,
bestalde, enpatia edo doako maitasuna erakusten dutenak edo beren burua hutsaren
truke eskaintzen dutenak ez dira bakarrik emakumezkoak izaten. Biologiak eta
gizarteak bultzatzen dute emakumea ama bihurtzera. Alde batetik, pubertarotik
aurrera, gorputzak gogorarazten dio emakumeari ama izateko aukera duela;
bestetik, emakumea gizartean bizi denez, haurtzarotik jasotzen ditu ama bihurtzeko
eskatzen dioten kultura-mezuak eta entrenamendua. Ondorioz, amatasunak
emakume helduaren nortasunari eragiten dio, seguru asko beste edozein gauzak
baino sakonago (Whitbourne, 1996).
Badirudi umeak izatearen ondorioak desberdinak direla ama izan ala aita izatearen arabera. Badirudi, horrez gain, amek errazago eskuratzen dutela sortzailetasuna. Nolanahi ere, helduago bihurtzeko aukera ona da gurasotasuna, bai amentzat,
bai aitentzat. Gurasotasunak bilakaerako iragaite bat ekarri ohi du. Ikuspuntu
horretatik aztertu dutenek alde zehatz batzuk ikertu dituzte; esaterako, bakoitzak
bere burua ikusteko modua nola aldatzen den, denbora antolatzeko era berria,
bikoteko harremanetako aldaketa, etab. (Gómez, 1992). Baina gurasotasuna oso
gutxitan ikertu da belaunaldien arteko harremanak dakarren heldutasunaren ikuspuntutik. Heldutasun hori lortzeko, helduak prest egon behar du bere garapenari
buruz bere umeek bidaltzen dizkioten seinaleak jasotzeko; baita bere umeei bizitza
esanguratsua izaten laguntzeko ere.
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Gómez-en (1992) lanean, guraso bihurtzeko prozesu osoa aztertzean, heldu
askok adierazi zuten beren burua hobeto ulertu eta estimatzen hasi zirela. Beraz,
haurdunaldia eta jaiotza bizi izatea eta guraso bihurtzea aukerak izan ziren
gurasoek beren burua hobeto ezagutzeko, beren sentimenduak hobeto adierazteko
eta bihozberago bihurtzeko. Gizonak aita bihurtzean, kontraesanak agertzen dira
sentimenduetan; adibidez, aita bihurtu nahi dute, baina ez dute nahi aitatasunagatik
beren bizimodua gehiegirik aldatzea. Aita berri batzuek esaten dutenez, jaso duten
heziketaren arabera, ez da beharrezkoa aita izatea gizon izateko. Beharbada
horrexegatik, gizon osoagoak sentitzen dira aita bihurtzean, nahiz eta seguru ez
egon aiten zereginak betetzeko gauza izango ote diren.
Aita berriaren autoestimua igo egin daiteke bere jarduera eta bere aitarena
konparatzen dituenean, umea tratatzen hobeto jakingo duela irudituko baitzaio.
Milurteko honen bukaerako aitak ez dira lotsatzen maitasuna erakusteagatik, eta,
beren haurtzaroa gogoratzean, kexatu egiten dira beren aitekin intimitate handirik
izan ez zutelako. Hala ere, samintasun hori alde batera utzita, oraingo aiten ustez,
badago beren aitekin lotzen dituen zerbait: haiek ere aitak dira. Aita bihurtzean,
semeak zirenean bizi izandakoa hobeto ulertu eta onartzen dute.
Gurasotasuna horrela ikusita, aita eta ama berriek erronka berriei aurre
egiteko baliabideak garatuko dituztela iruditzen zaigu. Baliabide horiek garatzean,
heldutasunari lotzen zaizkion ezaugarri batzuk ere garatuko dira, psikologia eta
garapenaren aldeetatik. Guraso aritzea eta aditu batzuentzat heldutasunak dituen
ezaugarriak lotuta agertzen dira. Zeintzuk dira azken horiek? Esaterako, Allport-en
“norberaren zentzuaren hedapena”, Fromm-en “izaera ekoizlea” eta Erikson-en
“sortzailetasuna”, jadanik aztertu duguna.
Ados gaude Cowan-ekin (1988): “norberaren identitatea berritzeko saioa”
heldutasunaren seinalea da, iragaite bakoitzaren amaieran agertzen dena. Saio hori
bai aitak bai amak egin dezakete, umea jaio aurretik ere. Haurdunaldiagatik gorputzak jasaten dituen aldaketak ere argi adierazten dute umea etortzear dagoela,
jaio baino aste asko lehenago. Aldaketak nabaritzen dituen bikoteak gauza berriak
eransten dizkio bere identitateari. Guraso izatear daudenek beren egitasmoak eta
helburuak egokituko dituzte, eta aurretik bizi izandako guztia berriro baloratuko
dute. Zentzu horretan, gurasotasuna nerabezaroko nortasun-krisia gainditzeko bigarren aukera izan daiteke. Nortasuna berritzeko saioaz gain, Cowan-en ereduan
(1988) gurasotasunak ekarritako heldutasunaren beste alde batzuk ere antzematen
dira, bai norbanakoengan, bai horien arteko harremanetan (ikus 6.5. koadroa).
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6.5. koadroa. Gurasotasunak ekartzen duen heldutasuna: Cowan-en eredua (1988)

A) Norbanakoaren garapena
NIAREN KONTZEPTUA

GAITASUNAK

• Identitatea

• Arazoak konpontzea

• Kontrol-lekua

• Bizitzaren aurreko ikuspegia

• Autoestimua

• Emozio-kontrola
• Bizitzarako konpropisoa

B) Bikote-harremaneko heldutasuna
Guraso bihurtzea barneko kontrol-lekua garatzeko aukera ere bada, hori
heldutasunaren adierazgarria dela (Cowan, 1988). Gurasoaren izaera aberasten
duena ez da gurasotasunarekin datorren botere handiagoa, baizik eta aitak etengabe
umearen alde ezinbesteko erabakiak hartzeko beharra. Are gehiago, kontrolatu
ahal dutena eta kontrolatu ezin dutena bereiztean, gurasoek heldutasuna erakusten
dute. Guraso aritzean, nork bere burua alde batera utzi behar du, hein batean, arreta
lehenengo eta behin umeari eskaintzeko. Horrela, egozentrismoa galtzen da, eta
diziplina eta erantzukizuna handitzen dira, heldutasun psikologikoaren ereduetan
gertatzen den bezalaxe (Serra eta Zacarés, 1991).
2.2.2. Aitona/amona bihurtzea
Aitona edo amona bihurtzea betidanik zahartzaroarekin lotu da; guraso
bihurtzeko aroa bukatu ondoren datorren aroa da. Hala ere, gaur egun, aro biak aldi
berean agertu ohi dira. Orain aitona/amonaren zeregina ez da oso zehatza; batzuetan gauza eztabaidatua izan da, gure gizartean eta gure kulturan ez baitago oso
ondo mugatuta, eta bere barnean alde desberdin asko hartzen baititu.
Adibidez, gaurko aitona-amonek denbora erabiltzeko modua aztertzen
badugu, erabat desberdinak diren bi multzo bereiziko ditugu:
a) Aitona-amona inplikatuak edo konprometituak: bilobak gurasoen ordez
zaintzen dituzte. Bigarren sasi-aitatasun derrigortu eta murriztua bizi izaten
dute; familia zabaletako zaharrek lehen izan ohi zuten zeregina hartzen dute,
ordezko gisa biloben zainketa hartuz.
b) Familiaren garapenean gutxi inplikatutako aitona-amonak: bidaiari handiak
dira, eta, beren kontsumorako gaitasuna baloratzen duen eredu sozioekonomikoak eraginda, astialdi eta aisiako giro eta ekintzetan dabiltza ia beti.
Aurreko bi muturreko jarreren artean, maizenik agertzen den jarrera dago;
aitona-amonen eta biloben artean dagoen lotura ez da aitona-amonek biloben haz-
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kuntzan zuzenean parte hartzen dutelako gauzatzen, noizbehinkako harremanaren
bidez baizik. Harreman hauetan, aitona-amonek ez dute zeregin erabakigarririk, ez
beren seme-alaben, ez eta beren biloben bizitzan ere, krisialdietan izan ezik.
Garapenaren ikuspuntutik, aitona edo amona izatearen estatusa edo egoera
korapilatsua da, eta biztanleriaren zati bat hartzen du, honakoa izan daitekeena:
– Adinaren aldetik, 45 eta 80 urte bitartekoak izan ohi dira.
– Batzuk bakarrik bizi dira (alargunak), eta beste batzuek bikotekidea dute
maitasun-eredu nagusia.
– Batzuk osasun onekoak dira, beste batzuk gaixorik daude; batzuk elbarrituak dira, beste batzuk ondo moldatzen dira laguntzarik gabe.
– Garatzen ari diren pertsonak dira, bizitzako aurreko aroetan heldutasun-maila desberdinak lortu dituztenak.
Bestalde, aitona edo amona izateak bi alde izan ohi ditu, harremanen ikuspegitik: bat, aitona-amonek bilobak garatu eta hezten dituzte, hein batean baino ez
bada ere; bi, seme-alaba helduen gurasotasunean ere esku hartzen dute. Helduago
bihurtzeko bi aukera dituzte, beraz. Beste era batera esanda, aitona edo amona
izatea harreman hirukoitz batean sartzea da (aitona edo amona / semea edo alaba /
biloba), eta, ondorioz, bi zeregin-mota sortzen dira. Lehen mota aitona-amonen
eta biloben arteko elkarreraginetik dator. Horri aurre egiteko, beste esperientzia
batzuetan ikasitakoa erabil daiteke (aitonak edo amonak bere aitona-amonekin bizi
izandakoa, beste aitona-amona batzuen esperientzian antzemandakoa, etab.).
Gainera, lehenengo aldiz planteatzen diren arazoentzat erantzun berriak asma
daitezke. Bigarren zeregin-mota aitona-amonen eta seme-alaben arteko
elkarreraginetik dator. Hori ere zeregin berria da: orain aitona eta amonek semealabei laguntzen diete, guraso bihurtzen direnean (ikus aurreko puntua).
Aitona-amonen eta biloben arteko elkarreraginari dagokionez, aitona-amonak
bilobentzat maitasun eta jakintzaren iturri handiak izan daitezke. Gurasoen gurasoak, izatez, gurasoak baino jolaskide atseginagoak eta lasaiagoak izan daitezke,
asti gehiago baitute. Familiaren haria islatzen dute, eta, beste ahaide eta beste garai
batzuei buruzko istorioak kontatzen dituztenez, familiako kondairen zaindariak dira.
Baldintza egokiak badaude, aitona-amonek belaunaldien arteko afektu-tartea
murrizten dute, gazteei familian sartzen laguntzen diete eta bizitzaren aroak
erakusten dituzte. Ez dira guraso aritzen eta ez dira haurrak garatzeaz arduratzen,
baina barre egiteko, entzuteko, maitatzeko eta krisialdiei eusten laguntzeko astia
dute; esaterako, biloben gurasoak banantzen edo dibortziatzen direnean, beste
ahaideren bat hiltzen denean, etab. Bilobek, askotan, aitona-amonek beren arazoak
ulertzea espero ohi dute, beraien eta gurasoen artean bitartekari aritzeko, adibidez.
Creasey eta Kaliher-ek (1994) erakutsi dutenez, aitona-amonen eta biloben arteko
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harremanak sendoak izaten dira, baita azkenak nerabe bihurtzen direnean ere:
nerabeek ez zieten laguntza zehatzik eskatzen, baina harremanetan afektu handia
eta emoziozko hurbiltasuna sumatzen ziren.
Aitona-amonen eta seme-alaben arteko elkarreraginari dagokionez, seme-alabak guraso bihurtzen direnean, aitona-amonek guraso berriari segurtasuna
eman diezaiokete. Zereginak berritzen dira, parekoen arteko harremana edo antzeko
zerbait sortzen da, baina gurasoaren gurasoek ez dute erantzukizun zuzenik;
aholkulariak dira. Aitona-amonek jakintza eta esperientzia handia dituzte; seme-alabek ez, ordea, eta oraindik asko ikasi behar dute. Hori dela eta, zaharren iritzia
kontuan ez izateko joera, gure garaian ezarri dena, kaltegarria izan daiteke
garapenaren edozein arotan. Seme-alabekin eta bilobekin sortzen den harremana
ona da, ez bakarrik gazteenak garatzeko; baita elkar eraikitzeko harreman
dialektikoa ere, eta hor aitonak edo amonak ere bere etekina ateratzen du.
Biloben adimena garatzen laguntzean, aitona-amonek beren ezagutzak ere
zabaldu eta eguneratzen dituzte, eta dakitena berregituratzen dute. Gainera, bilobei
afektua garatzen laguntzean, beren afektu-bizitza ere berraztertzen dute. Bestalde,
bilobek atxikimendua sortzeko aukera eskaintzen diete aitona-amonei, baita
afektua ere, seme-alabek txikitan gurasoei eman zieten afektuaren antzekoa.
Arango eta Restrepo-k (1994) diotenez, familiako belaunaldien arteko
harremanak funtsezkoak dira gizakia behar bezala garatzeko, bai norbanakoa
denez, bai gizarteko partaidea denez. Harreman horien bidez, gizakiak biologia,
psikologia eta gizarte mailako gaitasunak garatzen ditu. Aitona-amonek beren
seme-alaba eta bilobengan eragina dute, «arauak, sinesmenak eta balioak
barneratzerakoan, mundua ulertzerakoan eta gizarteratzeko eragile eta irudiekin
identifikatzerakoan» (ikus 1994ko laneko 295. or.); baita alderantziz ere: harreman
horren bidez, aitona-amonak ere helduago bihurtzen dira psikologikoki.
Aitona-amonek familiako mito, erritu eta arauetan esku hartzen dutenean,
horiek aldatzeko bitartekari gisa aritzen dira, iragan eta etorkizuneko ereduen
artean oreka lortzeko. Familiak —garapenerako unitate psikologiko horrek— bere
bilakaera gidatzen duten mito, erritu eta arauak ditu, eta aitona-amonek horiek
berraztertzen laguntzen dute, beren heldutasun eta jakintzatik abiatuta. Zeregin
horiek betetzen dituzten unean, posible zaie hiru belaunaldi edo gehiagoren
garapena antzeman eta aztertzea eta garapen horretan inplikatzea, bizitzako urrats
guztiak aurrean dituztela (bilobak, seme-alabak eta berak).
3. FAMILIA, BELAUNALDI GUZTIEK HELDUTASUNA LORTZEKO
TESTUINGURUA DENEZ.
Familia bi belaunaldiren arteko topalekua izan ohi da, gutxienez. Familiak bere bidea egin ahala, gertaera ugari izango dira, belaunaldien sortzailetasuna egiaztatuko
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dutenak, gizabanakoen edo sistemaren gelditasuna, ihesa edo gaixotasuna
saihestuz. Belaunaldiak eta belaunaldien arteko harremanak (gurasoak/seme-alabak/aitona-amonak, batez ere) aztertzeko bi ikuspuntu ditugu: gizabanakoen
garabidearena eta biografiarena.
Gizabanakoen garabidearen ikuspuntua hartuta, gaurko aitona-amonak oso
adin desberdinetako pertsonak izan daitezke: 45 edo 50 eta 80 urte bitartekoak
(zaharragoak ere), osasuntsuak edo gaixoak, buru argikoak edo adinagatik burua
galtzen hasitakoak, langileak edo jubilatuak, bikotean edo bakarrik bizi direnak.
Gaurko aitona-amonak iragaite ebolutibo bat bizi izaten ari dira. Horren ondorioz,
zeregin ebolutibo bat bete behar dute, belaunaldiak berritzen diren artean, belaunaldi horietako gizabanakoak eta familiak aldatzen diren artean; alegia, horiek
guztiak sistema aldakorrak izanda. Zein da mende bukaerako aitona edo amona
baten zeregina? Galdera horri erantzutea ez da erraza; erantzuna “asmatu” egin
behar da, beste kasu askotan bezala, eta erantzun hori asmatzeko oinarri modura,
biloba gisa bizi izandakoa eta denbora berriek ekarritakoa hartu behar dira. Erantzun horretan datza familiako harremanak egokiak ala desegokiak izatea, hein
handi batean.
Gurasoak pertsonak dira, emakumea eta gizona, 25 eta 45 urte bitartekoak.
Guraso gisa dagozkien zeregin berriei egokitzen ari zaizkie, laneko iragaiteak bizi
dituzte (laneko munduan sartzen ari dira, edo hor duten egoera sendotzen ari dira,
edo aldaketak jasaten ari dira), eta, haiek ere seme-alabak direnez, beren gurasoengandik “banantzen” ari dira. Azken zeregin hori zailena izan daiteke, batzuetan
beren gurasoen beharra izaten dutelako, umeak hazteko edo diru-baliabideez
hornitzeko. Lan-munduaren egoeragatik, gurasoen laguntza ezinbestekoa da bikote
gazte askorentzat.
Gero, urteak igaro ahala, adineko gurasoak seme-alaben ardurakoak izango
dira, eta, ondorioz, zaindari bihurtzen den seme edo alabak zeregin gehiago jasoko
ditu, eta horiek betetzeko gai izan beharko du. Helduek jasotzen duten zeregin
berri hori barrutik hazteko beste aukera bat izan daiteke, psikologiaren aldetik helduago bihurtzeko eta beren umeentzako eredu egokia, baina baita estres desegokitzailearen iturria ere. Zentzu horretan, Richards, Bengston eta Miller-ek (1989) lan
bat egin zuten, adin ertaineko helduen eta beren gurasoen arteko harremanei buruz.
Lan horretan, lau gai nagusi aipatu ziren, belaunaldien arteko harremanak hobetu
zein kaltetzeko eremuak zirenak: “zahartzea eta osasuneko arazoak”, “dependentzia areagotzea”, “familiak konpondu gabe dituen arazoak” eta “gurasoak eragin
baikorra diren aldetik”. Iragaiteak norabide bat edo bestea hartzeko bitarte-kari edo
eragile garrantzitsua zaindariaren ohiko jarrera da. Zaindarien artean, arazoak konpontzeko trebeenak, arazoak urrundik aztertzeko gauza direnak eta konpontzeko
moduen artean aukeratzeko gauza direnak hobeto egokituko dira, egoerari emoziozko erantzunen bat ematen diotenak baino (Zarit eta Eggebeen, 1995).
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Guraso zaharren zaindaria deskribatzeko testuingurua zahartzaroko dementziarena izan ohi da. Hala ere, ikerketa horien emaitzak seme edo alaba helduaren
eta gurasoaren arteko harremanetara ere egoki daitezke, aldaketaren batekin, gurasoa oso zaharra denean (Abengózar, 1995). Sortzailetasunak, hemen, “beste belaunaldi bat zaintzearen” zentzua du, bete-betean, eta berdin dio “beste belaunaldia” gurasoena izatea. Bi belaunaldiak testuinguru horretan elkartzen direnean,
ahalegin bat egin behar izaten dute elkar ulertzeko. Hori ez da beti erraza, baina
helduago bihurtzen laguntzen du, norberaren baliabideak aberastea eskatzen
duelako. Aldaketak ez dira bukatzen; etengabe eta dialektikoki gertatzen dira.
Biografiaren ikuspuntuak, familiaren bizitza-zikloaren araberakoa izanik,
aitaren eta amaren aldetiko aitona-amonengandik gaur egun gune-familiaren buru
diharduen bikotearengana transmititutako mito, erritu eta arauen multzoaren
arabera sailkatzen ditu familiako tentsioak. Familia guztietan gutxi gorabehera
sendoa den egitura bat egoten da, familia osatzen duena, eusten duena eta portaera-estiloa zehazten duena. Oinarrizko eredua, nolabait, familiaren irudi ideializatuetatik dator; mitoetatik, alegia; baita finkatutako topaleku, zeremonia, eta ohituretatik ere; errituetatik, alegia. Familiako kideek ez dute horien berri kontzienterik.
Bai mitoak, bai errituak aitona-amonen eta gurasoen arteko gatazka-iturri izan daitezke, baina beste modu batean ere har daitezke: heldutasunerako bidean aurreratzeko aukerak diren aldetik. Gure ustez, ikuspuntu berri horrek belaunaldi biei
eskatzen dizkie ahalegin eta aldaketa hauek:
1. Aitaren eta amaren aldeetako familien tankera osatu duten mito eta errituez
jabetzea.
2. Familiako ereduak aldatu nahi edo behar direnean, edo horretarako zerbaitetan amore eman behar denean, beste kideei jakinaraztea —familia, bere
kideak eta belaunaldiak aldatu ahala—.
3. Familiaren zikloan eta krisialdietan, kide bakoitzaren biografiaren garrantzia modu malguan ulertzea (berdin dio krisiak ekonomia, ezkontideak zein
familia bera ukitzea). Gurasoek edo aitona-amonek, senarrek eta emazteek
berei dagozkien ahaleginak egin beharko dituzte. Belaunaldien arteko
mugak gizabanakoen —Habermas-en zentzuan— eta belaunaldi osoen
artean malgutu behar dira.
4. Aldi berean guraso eta seme-alabak diren ezkontideek gauza bat gogoratu
behar dute, alegia, familiaren estiloa sortuko duten heziketa-zeregina eta
bikote-egitasmoa elementu desberdinak gehitzearen emaitza direla, eta
elementu horiek familia aberastu egingo dutela, ahuldu beharrean.
Gure iritziz, aitona-amonen zeregin nagusia beren jakintza zabaltzea
da, dakitena hurrengo belaunaldiei erakustea. Zer da jakintza hori? Baltes eta
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Smithen-tzat (1994, 118. or.), «iritzi eta aholku egokiak emateko behar den ezagutza finkoa, bizitzaren oinarrizko praktikaren eremuan». Aitona-amonek modu berezian zabaltzen dute beren jakintza: beraiek bizi izandako eta arau orokorrekoak
ez diren gertakari edo iragaiteak hartzen dituzte, eta horiei aurre egiteko modua
azaltzen dute, beren esperientzian oinarrituz. Baina, aldi berean, aitona-amonek
konturatu behar dute ezen familia eta bere kideak garatzen diren testuinguruan
aldagai asko daudela, eta historia eta belaunaldiak ere aldakorrak direla.
Aitona-amonek eta gurasoek gogoan hartu behar dute, bizitzako aro bakoitzean, garapenaren araberako eskari, asmo eta zeregin desberdinak agertzen direla.
Horiek kontzientziaratu egin behar dira, hau da, horietaz jabetu beharra dago, are
gehiago, buruko argitasunez, adin desberdinetakoen arteko errespetuz eta tolerantziaz eta familiaren bizitza-zikloko une diferenteak eta bizitzako zereginak
ikusteko modu diferenteak kontuan hartuz. Heldutasuna norberak eskuratu behar
du, baina ez hori bakarrik: familian bizi den helduak ere heldutasun-mota bat
eskuratzen du, belaunaldien arteko heldutasuna, alegia.

7. Amatasunera eta aitatasunera iragatea
María Victoria Hidalgo

Psikologia ebolutiboa haurtzaroko eta gaztaroko garapen-prozesuak aztertzera
mugatu zen luzaroan. Ez zuen, beraz, helduaroa ikertzen, besteak beste aro hori
aski egonkorra zela uste baitzuten. Gerora, irudi hura aldatzeko edo, helduaroa eta
zahartzaroa aztergaitzat hartu ziren, eta garapenean eragin handia zuten gertakari
jakinak ikertzen hasi ziren; izan ere, ikertzaileak ohartu ziren gertakari horiek hainbat ondorio zekartzatela: desoreka-egoera gatazkatsuak sortzen zituzten, gizon-emakumeek beste roletara eta egoeretara egokitu behar zuten, aldaketa egonkortasunari gailentzen zitzaion bizitzaren aro horietan, etab. Gertakari horiek, bada, erabateko aldaketak sor ditzakete gizakiaren ibilbidean, une erabakigarriak dira, eta,
horrexegatik, azken urteotan zehaztasun handiz aztertu dituzte (ikus 6. kapitulua).
Guraso bilakatzea da gertakari horietako bat. Hala, amatasunak eta aitatasunak —ikuspegi erromantikotik, bikote-harremana eta pertsona helduaren izaera
finkatzeko, egonkortzeko eta gorenera iristeko arrazoitzat hartu bada ere—, bestelako eraginak ere izan ditzakete: aldaketak eta tentsioak sor ditzake, baita bizitza
eta harreman esanguratsuak berriz planteatu ere. Kapitulu honetan, gai horri buruz
berriki hartutako datuak izango ditugu langai. Funtsezko zenbait galderen inguruan
egituratuko dugu azterketa: lehenik, bikoteak haurra izaten duenean gertatzen diren
aldaketak eta ondorioak azalduko ditugu; gero, guraso bihurtzeko bide horretan
aurki ditzakegun ereduak landuko ditugu (horiek erakutsiko digute guraso izateko
prozesuaren aniztasuna); eta, azkenik, eredu-aniztasuna zein faktorek sortzen duten
aztertuko dugu.
1. GURASO BIHURTZEKO PROZESUAREN AZTERKETA, NORBERAREN
ETA FAMILIAREN BILAKAERAREN IKUSPUNTUTIK
Pertsona gehienak aita edo ama bihurtzen dira bizitzako uneren batean. Baina
gauza arrunta izan arren, garrantzi itzela du horrek: bizitzan, esperientzia gutxi dira
guraso izatea bezain adierazgarriak eta hunkigarriak. Hala adierazten dute soziologiako hainbat ikerketak: gizon-emakume helduentzat guraso bilakatzea omen da
bizitzako gertaera garrantzizko eta erabakigarrienetarikoa. Gizakiaren bizitzan
guraso izateak eragin ikaragarria izateaz gain, pertsona gehienek ezagutzen duten
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gertakaria ere bada. Eta horren guztiaren eraginez, guraso izatea arauzko trantsizio
edo iragaite garrantzitsuenetariko bat da gizon-emakumeen bizitza-zikloan.
Gizonak eta emakumeak haurra izango dutela jakiten dutenean hasten da
amatasun edo aitatasunerako trantsizioa. Une horretan, aldi berri bat hasiko da:
aldi horrek iraupen aldakorra izan dezake; bertan gertatzen diren aldaketek hainbat
alderdiri eragingo diete, eta egoera berria sortuko dute, eskakizun garrantzitsuekin
eta rol berriekin. Egoera berriak aldaketak eragingo ditu gizon-emakumeen
izaeran, ohituretan, ezagupenetan, sentimenduetan... Aldaketa batzuk aldi baterako
izango dira; beste batzuek, berriz, luzaroan iraungo dute. Nolanahi ere, trantsizio
hori bukatutzat jotzen da aldaketak egonkortu egiten direnean eta norberaren eta
familiaren egoeran oreka lortzen denean. Nahiz eta egoera berriari egokitzerakoan
familia batetik bestera alde nabarmena egon, adituen iritziz, prozesua amaitutzat jo
daiteke umea jaio eta bi urtera.
XX. mendearen erdialdetik aurrera, gutxi gorabehera, hainbat zientziak
aztertu dituzte guraso izatean parte hartzen duten prozesuak. Hasierako lanak
—familiari buruzko azterketa soziologikoak— oso ondorio ezberdinetara iritsi ziren aita bilakatzeko prozesuaren inguruan. Zenbait autoreren ustez, guraso bilakatzea erabateko “krisia” zen gizon-emakumeentzat: bikoteak gainditu beharreko
egoera zailenetarikoa. Beste batzuek, ordea, urrats aberasgarritzat zuten guraso
bilakatzea —batik bat emakumearentzat—, bai pertsonari begira, bai bikotearen
bizitzari begira.
Eztabaida hori (guraso bilakatzea familian krisia edo trantsizio arrunta ote
den) garatuz joan da, ikertzaileek metodologia aldatu duten heinean. Hastapenetako lanak zeharkako eta atzerako azterketak ziren, eta horietan, prozesua amaituta
zegoenean galdetzen zieten gurasoei prozesuari buruz. Azken bi hamarkadetan,
aldiz, luzerako eta aurrerako azterketek hartu dute lekukoa, eta, horietan, hainbat
alderdi hartzen dira kontuan: bai umea jaio aurretikoak, bai jaio ostekoak ere.
Horrek ikertzaileei aukera ematen die ikusteko nola aldatzen diren jokaerak,
ezagupenak, ohiturak eta harremanak familiarengan —sistema gisa— edo
gurasoengan. Aztertzen ari garen gai hau hagitz arrakastatsua egin da laurogeiko
eta laurogeita hamarreko urteetan; horren erakusgarri dugu, hain zuzen ere,
plazaratu diren ikerlanak eta literatura ugariak direla oso. Horrela bada, gaur egun,
asko eta asko dira gai horren inguruan argitaratutako liburu monogra-fikoak
(Belsky eta Kelly, 1994; Berman eta Pedersen 1897; Cowan eta Cowan, 1992;
Michaels eta Goldberg, 1989; Palkovitz eta Sussman, 1988).
Azken urteotako luzerako lan horiek ez dute ondorioztatzen guraso izateak
krisia sortzen duela bikotean; baina bat datoz prozesu horren garrantzia azpimarratzerakoan. Hainbat alderdi dira arazoak eragin ditzaketenak, hala nola umea
zaintzeko eta hezteko lanak, bikotearen harremanean gerta daitezkeen aldaketak,
hainbat rol aldi berean betetzeko beharra, ohitura-aldaketak, norberaren askatasuna
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murriztea, lanbidean edo ekonomian izan ditzakeen eraginak, etab. Horiei guztiei
so eginda, hobeto uler daiteke potentzialki estresagarria dela guraso bilakatzea
(Cowan eta Cowan, 1997). Umea izateak aldaketak eta sakrifizioak eskatzen dizkio bikote-harremanari eta bikote-kide bakoitzari; baina, halaber, egia da izugarri
pozgarria dela eta onuragarria norberarentzat, eta gizartearentzat. Hala, gizon-emakumeek zenbait arrazoi azpimarratzen dituzte guraso izateari pozez aurre
egiteko (Brooks, 1996): umearekin harreman zuzena eta barru-barrukoa izatean
sortzen diren loturak, norbera pertsona gisa garatzen eta errealizatzen ari dela
nabaritzea, umeek familia batzeko duten gaitasuna, oraindik gizartean duten balioa...
Konplexua da guraso bilakatzea; batetik, eskakizun asko ditu, eta aldaketa
handiak dakarzkio aita edo ama izan behar duen pertsonari. Bestetik, guraso
bilakatzeko prozesuak ez dio bikoteari eragiten soilik; aitzitik, prozesu horrek
familia osoa ere hartzen du barnean. Pertsonez osaturiko gizarte-sistema bat da
familia, eta familiako kide bakoitzak bere rol eta harreman independenteak ditu.
Honenbestez, sistemaren zeinahi aldaketak —are gehiago ume bat jaiotzea bezain
garrantzitsua bada— eragina izango du, bai kide bakoitzarengan, bai sistema osoan.
Hala bada, bikoteak eta familiak —sistema diren aldetik— aurre egin beharko
diote egoera berriari; izan ere, egoera berri horrek hirukoiztu egiten du ordurarteko
harreman diadikoa (gizon/emakume diada bakarra izatetik, hiru diada izatera
igarotzen da: aita/ama, aita/umea eta ama/umea), eta harreman triadikoa sortzen du
(ama/umea/aita). Beraz, familia-sisteman funtsezko eragina izan dezakete
aldatzeko eta egokitzeko prozesuak, eskakizun berriek eta eginkizun-banaketak.
Azkenik, familiak gizartearekin dituen harremanak ere faktore horien menpe
egongo dira neurri batean. Horregatik, senideak, lagunak, erakundeak eta alderdi
kulturalak ere —gizarte-sarearen partaide direnez— kontuan hartu beharko ditugu,
garapeneko aldi horren garrantziaz ohartu ahal izateko.
Laburbilduz, guraso bihurtzeko prozesua norberaren eta familiaren trantsizio
garrantzitsua da. Eta horregatik, familiaren beste trantsizioak bezala (bikotea
sortzen denean, edo seme-alabak nerabezarora iristen direnean), funtsezko
aldaketak gertatzeko aro aproposa da potentzialki. Eta aldaketa horiek familiako
kideen jokabideak alda ditzakete, bai eta kideen arteko harremanak ere. Alabaina,
ezin ahaztuzkoa da, edozein trantsiziori aurre egin behar zaionean, aldakortasuna
handia dela, eta, horregatik, zaila da aldez aurretik zehaztea zein ondorio izango
dituen haurraren jaiotzak pertsona eta familia bakoitzean. Beraz, elementu askori
begira, arauzko trantsizioa bada ere, ez da gertakizun berdina familia guztientzat;
aitzitik, guraso bilakatzeko prozesuan faktore-multzo bat dago familia-sistemaren
ekologiarekin harremanetan. Eta faktore-multzo horrek zerikusi handia du prozesuak hartzen duen bidearekin eta egoerari aurre egiteko eta irtenbidea bilatzeko
moduarekin (Moreno, 1996).
Argi dago, alde handiena lehenengo umea edukitzearen artean eta hortik
aurrera datozenak edukitzearen artean dagoela. Izan ere, guraso izatera iragatea
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honela definitu ohi da: lehen haurra itxaroten dauden gizon eta emakumeek izaten
duten prozesua. Horregatik, gai horri buruzko ikerlan gehienetan, lehen aldiz
guraso diren bikoteak aztertu dituzte.
Familia sistema gisa hartzen badugu, familiakide berria etortzeak aldaketak
ekartzen ditu aurreko egoerarekiko, eta, noski, egoera berriari egokitu beharra.
Arestian aipatu dugu lehen haurra izateak diadazko erlazioak hirukoizten dituela;
bada, hurrengo haurrak ere bikoiztu egingo ditu elkarrekintzak. Gainera, kasu honetan, ez dira gurasoak bakarrik egoera berrira egokitu behar direnak, lehenengo
haurrak ere moldatu behar izango du eta. Gai hori ez da kapitulu honetako aztergaia
(11. kapituluan hitz egiten da horretaz), baina aipatu beharrekoa da anaia/neba edo
arreba/ahizpa berria izateak trantsizio garrantzitsu eta konplexua ekartzen diola
umeari; edukiaren aldetik, ezberdina da gurasoek izaten duten trantsizioarekin,
baina antzekoa aldaketak izateko garaian: emozio aldetik, oso gogorra izan daiteke;
eta, batez ere, familiak lehen zituen erlazioak aldatu egiten ditu.
Kapitulu honetako helburua gurasoen ikuspuntua aztertzea da, eta ume bakoitzarekin berriro guraso izateari aurre egin behar diotela esan nahi du horientzat.
Bigarren aldiz guraso izatean ez da edukitzen lehenengo umearekin bezainbeste
zalantza eta kezka (jaio berria zaintzeari buruzkoak, esaterako), baina izaten dira
bestelako kezkak (adibidez, ume nagusia jeloskor ez jartzea). Begi bistakoa da
lehenengo umeak etxeko lanak gehitzen dituela, eta lan horiek gehiago ugaritzen
dira bigarren umearekin. Aipatutako guztiagatik eta beste zenbait arrazoirengatik
ere, badirudi ume bat baino gehiago dituzten gurasoek haur bakoitzarekin izaten
dutela trantsizioa; hala ere, badirudi prozesu ezberdinak iragaten dituztela lehen
umearekin eta gainerakoekin. Oro har, esan genezake, lehen aldiz guraso izateak
eragin gogorragoa duela, eta ondorio nabariagoak jasaten dituztela gurasoek eta
bien arteko harremanek. Baina ez dago enpirikoki frogatuta (ikerlan gehienak
lehen aldiz guraso direnen gainekoak baitira) lehenengo umearekin eta hurrengoekin gurasoek jasaten dituzten aldaketak nolakoak diren: alde batetik, edukiz
ezberdinak, edo, eduki berekoak baina neurri ezberdinekoak; bestalde, erabakitzeke dago lehenagotik guraso izateak prozesua errazten ote duen, edo zailago
bihurtzen duen. Hori dela eta, kapitulu honetan erabili ditugun datu gehienak
lehenbiziko haurra izan duten gurasoei buruzkoak dira; guraso izatea errepikatu
dutenei buruzko datuak, daudenean bakarrik jarriko ditugu.
2. GURASO BIHURTZEAN AGERTZEN DIREN PROZESUAK: ALDAKETA
ETA JARRAITUTASUNA
Orain arte, guraso bihurtzeaz aritu garenean, norberaren trantsizio moduan, edo
familiako trantsizio gisa ikusi dugu. Baina ikus dezagun orain nola eragiten dien
prozesuak gurasoei. Guraso bihurtzen diren bikoteak moldatzen ari direnean,
badira zenbait berdintasun guztiengan: trantsizioko ezaugarriak dira. Horiek arau
bihurtzen dira, eta jarraian aztertuko ditugu.
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2.1. Ama edo aita izateak norberari eragiten dizkion aldaketak
Ikerketak egin dituzte guraso izateko dauden bikoteei buruz, eta horietan
ikusi da aldaketa fisikoak edukitzen dituztela, eta baita ezagutzazko eta
sentimenduzko aldaketak ere. Batzuetan, behin-behinekoak izan ohi dira (aldaketa
fisikoak eta erditu ondorengo depresioak, esaterako), eta, beste batzuetan, behin
betikoak (aitaren edo amaren rola hartzea, umea zaintzeko erantzukizuna hartzea).
Helduaroko garapenaren aldetik, guraso izateak aldaketa handia ekartzen die
aitari eta amari, bai emozio-garapenean eta bai ezagutza-garapenean ere. Emozio
aldetik, aipatzekoa da haurrarekin eratzen den atxikimenduzko erlazioa, ez baita
horrelako beste erlaziorik sortzen helduaroan. Ezagutzaren atalean, umeei buruzko
ideia, jarrera eta ezagutza berriak dakartza guraso izateak. Hala ere, guraso bihurtzean gertatzen diren aldaketetan, garrantzitsuenak hiru hauek dira: eguneroko
ohiturak aldatzea, identitate-aldaketak, eta genero-rol berriak.
2.1.1. Eguneroko ohiturak aldatzea
Guraso gehienak umea izatearekin pozik badaude ere, onartzen dute lehen
zituzten ohiturak asko aldatzen dituela umeak. Aldaketa gehienek zerikusia izan
ohi dute lotarako ohiturekin, aisialdiarekin, sexu-harremanekin, bikotekidearekin
eta lagunekin egoteko denborarekin, eta diruarekin. Kasurik gehienetan, erantzun
negatiboa izan ohi dute aldaketa horiek, batez ere, iraupen luzeeneko modura hartzen direnak: norberarentzako denbora izatearekin eta aisialdirako ohiturak aldatzearekin lotutakoak (Feldman eta Nash, 1984).
2.1.2. Identitatean, autokontzeptuan eta norberaren estimuan izaten diren eraginak
Nortasunaren ezaugarri batzuk aldatu egiten dira guraso izatean, baina, horien
artean, garrantzitsuenak identitatea, autokontzeptua eta norberaren estimua dira.
Aitak eta amak guraso izateari ikusten dizkieten alde onak —haurra izatea erabaki
zutenean kontuan izan zituzten berberak— benetako heldu izatearekin datoz bat,
heltzearekin, bizitzari zentzua ematearekin; azken finean, identitatearekin eta
bizitzak hartzen duen zentzuarekin lotuta dauden atalak dira. Horrekin lotuta,
lehenengoz guraso bihurtzeak eragin sakonak izaten ditu, autokontzeptua aldatzen
baitu, eta baita identitatea aberastu ere, norberaren aro berri bat hasten denez: nia,
baina aita edo ama gisa (Vondra eta Belsky, 1993).
Begi-bistakoa da guraso izateak nortasunean eragiten duela, baina ez dirudi
norberaren estimuan eragin okerrik duenik. Ikerketa batzuetan agertzen dira
horretariko alde negatiboak, baina behin-behineko aldaketak baino ez direla dirudi,
eta ez betiko iraungo dutenak (Heinicke, 1995).
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2.1.3. Guraso izateko bidean hartzen diren genero-rolak
Garrantzi handiko gaia da hau, sarritan aztertzen dena: batetik, eragin handia
duelako aita edo ama izateko garaian, eta, bestetik, aldi honetan genero-rola aldatu
egiten delako. Pertsona oso egonkorrak diren arren, guraso izatean, areagotu
egiten dira genero-roletan estereotipoen ezaugarriak (Palkovitz eta Copes, 1988).
Emakumeen kasuan aldaketa nabariagoa izaten da, emakume-rolarekin jabetzen
baitira ama izatean. Horrek eragiten du haurra jaio ondoren bikotearen rolak era
tradiziozkoagoan banatzea, eta jarraian ikusiko dugu nolakoa den eragina.
2.2. Gurasoen arteko harremanak
Haurra jaiotzeak bikotearengan duen eragina da guraso izateko bideari
buruzko ikerlanetako aztergairik hedatuena. Gaiari buruz eginiko lehen azterketa
soziologikoetan, bikotearen harremanetarako guraso izatea krisi latza zela esaten
zen, eta uste horrek orain arte iraun du. Gaur egun ditugun datuei esker, aldiz, ondorio horiek alda ditzakegu: egia da, bikoteak elkarrekin egiten zituen gauza batzuk
aldatzen dituela umeak, eta rolen banaketan ere baduela eragina; baina bikotearen
harremanak ez ditu asko aldatzen, eta bikotearen garapenean egonkortasun handia
agertu ohi da.
2.2.1. Azturak eta banatzen diren jarduerak
Guraso izateak eguneroko ohituretan eta eguneroko errutinan duen eragina
argi ikus daiteke, bai bakoitzaren azturetan, zein gurasoen arteko harremanetan.
Bikotearen aurreko bizitzaren aldaketa gertatzen da; horrela, sexu-harremanetan
aldaketak antzematen ditugu, eta, oro har, elkarren gustukoak diren jarduera
gutxiago elkarbanatuko dituzte. Sexu-harremanei dagokienez, ikerketa gehienen
arabera, haurdunaldiaren lehenengo hilabeteetan, sexu-harremanen maiztasuna
gutxitzen da, bigarren hiruhilekoan harremanak sarriagotzen dira eta, azkenengo
hiruhilekoan, oraindik gehiago gutxitzen dira. Umea jaio eta gero, gurasoek
diotenez, sexu-harremanak gutxitzeaz gain, gutxiago gozatzen dute. Ikerlan
batzuen ustez, haurra jaio eta urtebetera, gurasoek oraindik beherakada hori bizi
dute, baina ez dago horri buruzko datu zehatzik; ezin da jakin zenbat iraungo duen
egoera horrek eta aldaketa iraunkorra den ala ez. Gainera, hainbat ikerketaren
arabera, bikoteak aisialdian elkarrekin egiten zituen ekintzak (bai etxean bertan
egiten zituenak, baita hortik kanpokoak ere: pasieran ibili, afaltzera irten, zinemara
joan, telebista ikusi edo beste zenbait gauza batera egin) modu adierazgarrian
murrizten dira haurra jaio eta gero; gainera, egoera horrek zenbait urtetan
jarraitzen du (Crawford eta Huston,1993).
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2.2.2. Rol-banaketa eta lan-banaketa
Emakumeak etxetik kanpo lanean hasi zirenetik eta ideologia-berdintasuna
zabaldu denetik, familian ezagutu izan den rol-banaketa moteltzen joan da. Baina
3. kapituluan argi utzi dugunez, Espainiako familia gehienetan, gizonak euskarri
ekonomikoa izaten jarraitzen du eta emakumea, berriz, etxeaz eta haurrak
zaintzeaz arduratzen da. Guraso izatean, badirudi aurreko egoera horretara
bueltatzen direla ezkontideak, izan ere, ezagutzen ditugun datuen arabera, umea
edukitzen dutenean, etxeko lan-banaketa tradizionalago bihurtzen da. Horren isla
zuzena, haurra jaio aurretik lan-banaketa berdintsuagoa zuten familietan ikus
dezakegu, izan ere, haurra jaio eta gero, emakumeak betidanik emakumezkoen
lanak diren horiek bereganatzen ditu (Emery eta Tuer, 1993). Badirudi eragin
horiek nahiko iraunkorrak direla, horrela erakusten digute behintzat lehenengoz
guraso izan diren bikoteak eta seme-alaba bat baino gehiago duten bikoteak
aztertzen dituzten ikerketa eskasek. Horien ustean, dagoenekoz seme-alaba bat
duten bikoteek haurdunaldi hasieran lan-banaketa tradizionalagoak dituzte,
lehenengo aldiz guraso izan zirenean hartutako jarrerengatik, ziur asko.
2.2.3. Ezkontideen arteko harremanaren kalitatea eta harreman horrekin duten
asebetetze-maila
Ezkontideen ohituretan eta lan-banaketan gertatzen diren aldaketak ikusita, ez
da harritzekoa seme-alabak izateak ezkontide-harremanarentzat ondorio txarrak
izatea; horren ondorioz, harremana ez da horren atsegina izango ezkontideentzat.
Ikerketa gehienek honako ideia hau egiaztatzen dute: guraso izan eta gero, eta
bereziki ama izan eta gero, bikote-harremanak atsegin gutxiago ematen die
ezkontideei (Cowan eta Cowan, 1992). Atseginaren murrizketa horri dagokionez
ikerketa asko ados baldin badaude ere, bi hausnarketa egin behar ditugu. Batetik,
aldaketak garrantzi gutxikoak dira; beraz, ez gaude krisi handiei buruz hitz egiten,
aldaketa txikiei buruz baizik. Bestetik, datu guztiek harremanean beherakadarako
joera nabarmentzen badute ere, familiak egonkortasun nabarmena lortzen du:
elkarren artean ondo konpontzen ziren bikoteek, nahiz eta egoera berrira ohitu arte
harreman-atsegintasuna gutxitu, ondo konpontzen jarraituko dute; elkarren artean
arazoak baldin bazituzten, arazoak areagotu egingo dira egoera berri horren
aurrean. Beraz, ezin dugu esan seme-alabak edukitzean bikote-harremana apurtzen
denik; hala ere, argi dago ezen, arazoak bazituzten, horiek ez direla seme-alabak
edukitzearekin konponduko.
2.3. Lan-jarduera
Nahiz eta gurasoen lana etxe-eremutik kanpokoa izan, harreman zuzena du
guraso direnean (Crouter eta McHale, 1993). Bi ezkontideek etxetik kanpo lan
egiten dutenean, umea izateak ondorio nabarmenak dauzka. Ziur asko gizartean
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dauden kultur ereduak direla eta, guraso izatea aztertzen duten ikerlanek amari
honelako galderak egiten dizkiote: “lan egiteari utziko al diozu?”, “noiz hasiko
zara berriro lanean?”; horrek erakusten du, beti uste dela ama izango dela lan-egoeran aldaketak izango dituena eta horretara moldatu beharko dena. Neurri
handi batetan, 3. kapituluan ikusi genuen bezala, aldaketa horiek direla eta, amak
lana utz dezake, haurra txikia den bitartean bada ere. Nahiz eta lana ez utzi, ikerlan
batzuen arabera, amak hautatzeko une hori larritasunez bizi du, ez baitu argi
hobeto den lanean jarraitzea edo umea zaintzen etxean geratzea. Lan-munduan
gertatzen denak badu eragina beste arlo askotan, izan ere, emakumeak etxetik
kanpo lanean ez jarraitzearen edo jarraitzearen arabera rol-banaketa gehiago edo
gutxiago lotuko zaio tradizioari; horrela, seme-alaba izan eta gero bi ezkontideek
lanean jarraitzen badute, etxeko lanen banaketa bidezkoagoa izango da, eta aitak
umea hezi eta zaintzeko denbora gehiago emango du.
2.4. Gizarte-harremanak
Lanera joateaz gain, bikoteak harremanak ditu ingurukoekin: senideekin,
lagunekin eta hainbat helburu dituzten taldeekin; aipatutako harremanetan ere guraso izateak eragina izango du. Guraso izatean gurasoen ohiturak eta familiarekin
dituzten ohiturak aldatzen diren antzera, gurasoek dituzten gizarte-harremanak ere
aldatuko dira; batzuetan, harremanak estutu egiten dira (normalean, familiarekin),
eta, besteetan, hoztu (lagunekin gutxiago ateratzen dira, adibidez). Gainera, umea
zaintzeko beharrezkoak diren eginbeharrek —ugariak eta ezezagunak, batez ere
lehenengo seme-alaba bada—, hurbilen dituzten pertsonei laguntza eskatzera
bultzatzen dituzte gurasoak. Egindako ikerlan gehienek hori azpimarratzen dute,
hau da, gurasoen eta beren familien arteko harremanak ugaritu eta estutuko direla,
eta aldi berean, gurasoek emoziozko laguntza zein laguntza materiala bilatzen eta
jasotzen dutela lagunengandik eta familiengandik. Lehenengoz guraso direnen
artean ikusten dira, batez ere, aldaketa horiek; hurrengoetan, ordea, aldaketa gutxi
gertatzen da (Cochran eta Niego, 1995).
3. AITA ZEIN AMA IZATEAN AGERTZEN DEN ALDARKORTASUNA
Aurreko orrietan, aita edo ama izatean gertatzen diren aldaketa garrantzitsuenak
ikusi ditugu. Azaldutako horrek ikuspegi orokorra ematen digu guraso izatearen
inguruan, baina ez digu ezer esaten pertsona bakoitzak guraso denean bizi dituen
berezitasunei buruz. Guraso izatea aztertzen duten ikerlanek joera orokorrak baino
gehiago ikertzen dituztenean, guraso izatea pertsona bakoitzaren arabera ezberdina
dela ikusten dugu. Lewis-ek (1988) egindako ikerketa adibide ona da; ikerlan
gehienen antzera, luzetarako jarraipena egin zien bikote batzuei, haurdunalditik
haurrek urte bat bete zuten arte; baina bikote-harremanaren bilakaera ezohiko
ikuspegi batetik aztertzen du. Lagin osoaren batez besteko puntuazioak alderatu
beharrean —umeak jaio aurretik eta jaio eta gero—, Lewis-ek (1988) bikote
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bakoitzaren aldaketa-ereduak eta egonkortasun-ereduak aztertu zituen, eta hauek
izan ziren jaso zituen emaitzak: haurra jaio aurretik zein gero, bikoteen %58ren
asebetea berdina zen; ordea, bikoteen %36,8 ez zeuden horren gustura bere bikote-harremanean haurra jaio ondoren; eta bikoteen %5,2 gusturago zeuden harremanarekin. Datu horiek eta antzeko ikerketatik jasotakoek aurreko orrietan ikusitako
guraso izatearen ikuspuntu ezberdina eskaintzen digute, nabaria denez. Ikuspuntu
berri horrek adierazi nahi duena da, guraso izateko bide horretan ondorio orokorrak eta baterakoak egon ordez, guraso izateari aurre egiteko eta konpontzeko
hainbat erantzun daudela.
3.1. Ezberdintasunei lotutako eragileak
Ama nahiz aita izateko trantsizioa emaitza ezberdinekin burutu daiteke. Jakin
behar da, beraz, zer dela-eta gertatzen den era batera edo bestera. Ekologia-ikuspegi batetik, maila askotara aztertuko ditugu eragileak: gurasoen ezaugarriekin hasi eta familia barruko nahiz kanpoko ezaugarriekin amaitu.
3.1.1. Gurasoen ezaugarriak
Badira gurasoek dituzten hainbat ezaugarri, guraso izateko bide horretan dauden ezberdintasunak azaltzerakoan lagungarri izan dakizkigukeenak. Ondokoak
dira nabarmenenak:
a) Generoa. Gure gizartean ez da kontu bera ama ala aita izatea, garabide
ezberdinak dituztelako gizonek eta emakumeek. Gizartean moldatzeko era
ezberdinak dituzte batzuek nahiz besteek, eta, hala, bada, jarrera, balio, ideia
eta ezaguera ezberdinak izaten dituzte seme-alaba heltzen denean. Horietan
dute oinarria, hain zuzen, guraso bilakatzean dauden ezberdintasunak. Izan
ere, prestaera ezberdinekin abiatzen dira, eta, gainera, aurrez-aurre duten
egoerak, sarritan, ez die ardura bera eskatzen gizonei eta emakumeei.
Hortaz, guztiz ulergarria da, guraso bilakatzean, gizonek eta emakumeek
bide ezberdinak urratzea edo, behinik behin, erritmo ezberdinez ibiltzea.
Cowan eta Cowan-ek (1992) azaltzen dutenez, bikote bat guraso bilakatzen
denean, hiru trantsizio-era gerta daitezke: emakumearena, gizonarena eta
bikotearena. Aurreko orrialdeetan jasotako hainbat daturen arabera,
badirudi guraso bilakatzeak eragin biziagoa duela emakumearengan
gizonarengan baino.
b) Adina. Guraso izateko bilakaera oso bestelakoa izango da bizitzaren aldi
batean edo bestean gertatzen bada (Coltrane, 1990). Oro har, dauden
emaitzak ikusita, badirudi onuragarriagoa dela berandu guraso bilakatzea,
goizegi baino. Hori hala izan dadin, era askotako arrazoiak daude: alde
batetik, pertsona zenbat eta adin nagusiagokoa izan, hainbat eta helduagoa
izango da eta hainbat eta prestatuago egongo da aita zein ama izateko; bestalde, ezkontideak guraso bilakatzen diren unean urte gehiago badituzte,
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errazagoa izango da haurdunaldia bikoteak nahi duelako gertatzea eta beren
arteko harremanak egonkorragoak izatea.
c) Nortasuna. Ondo aztertuta dagoenez, badakigu nortasunaren ezaugarri
batzuek lotura estua dutela guraso izateko trantsizioan dauden ezberdintasunekin (Vondra eta Belsky, 1993). Oro har, heldutasuna eta emozio-oreka
izatea lagungarriak dira emakume eta gizonentzat, guraso izateko bidean
daudenean. Arlo zehatzetara joz, ondokoak azpimarratu behar ditugu,
guraso izateko bilakaera onaren seinaletzat: nork bere buruaz estimu ona
izatea eta, beraz, bere burua betebehar berriei aurre egiteko gaitzat hartzea;
orobat, barne-kontrola izatea, gertaera berriak menperatu ahal izateko lain;
eta, gizonei dagokienez, rolen ohiko banaketaren estereotipoei ez jarraitzea.
d) Gurasoen pentsaera. Agerikoa da ezagutzari dagozkion zenbait alderdi
erabakigarriak direla guraso izateko bilakaeran. Alabaina, nortasunaren
ezaugarriak baino gutxiago ikertu dira. Antza denez, ezagutza-estrategia
orokor batzuk garrantzizkoak dira, hala nola, ikuspegiak izatea, analizatzeko gaitasuna izatea, erabakiak hartzea eta arazoak konpontzea. Izan ere,
estrategia horiek aukera ematen digute trantsizioan sortu ohi diren arazoei
zein betebehar berriei aurre egiteko nahiz irtenbidea aurkitzeko.
Zehaztasunetara joz, gurasoek bilakaeraz eta hezkuntzaz dituzten usteek eta
horien ondoriozko ezaguerek, jarrerek, balioek eta itxaropenek zeharo
baldintza dezakete guraso bilakatzeko era (ikusi 8. kapitulua). Hala, bada,
ideia zehatzak, argiak eta antolatuak izatea guztiz lagungarria izaten da
gurasotasunak dakartzan betebehar berriei ekiterakoan. Sarritan, ostera,
gizonak eta emakumeak, ideia-multzo zehatzak izan barik bilakatzen dira
guraso, horretaz ezaguera eta itxaropen urri izanda. Horrelakoetan,
segurtasunik eza areagotzen da, bizi dituzten egoera berriak ulertzeko eta
horiei ekiteko behar beste ezaguera aurkitzen ez dutelako.
3.1.2. Gurasoen arteko harremana nolakoa den
Guraso bilakatzea norbanakoaren eta familiaren trantsizioa da. Hori dela eta,
bilakaera horren emaitza norbanakoaren ezaugarriek ez eze, bikotearen lehenagoko
harremanak ere baldintzatzen du. Bikotekideek guraso izan aurretik elkarrekin
zeramaten denborak, harremanaren egonkortasunak eta, gehien bat, harreman
horren kalitateak eragin bizia duten alderdiak dira. Ikertzaile askoren iritziz hauxe
da, hain zuzen ere, gurasotasunera egokitzean esku hartzen duen eragilerik garrantzitsuena: gurasoen harremana nolakoa den (Belsky eta Kelly, 1994). Zehatzago
esateko, gurasoen harremanean bada berebiziko garrantzia duen alderdi bat:
ezkontidearengandik jasotako laguntza. Hainbat arrazoi daude alderdi horren
garrantzia azpimarratzeko. Alde batetik, honako hau kanpoko laguntza delako
—sarritan uste izaten baita norberaren baliabideak nahikoak ez direla—. Bestalde,
kanpoko laguntza izanda, nolanahikoa ez delako, berezia den lagunarengandik
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dator eta: bikote-lagunarengandik, historiaren protagonista-kidearengandik. Itxura
denez, umearen etengabeko beharrizanak betetzea eta bera zaintzean jarrera ona
izatea errazagoa da ezkontidea hurbil sentitzen bada, zeregin horiek ezkontidearekin batera egiten badira, eta haren laguntza eta sostengua jasotzen badira. Azken
batean, laguntza hori izateak guraso izateko bilakaera elkarrekin egiten dihardutela
esan nahi du.
Laburbilduz, gurasotasunaren bidean hasi aurretik bikoteak harreman ona
izatea da zantzurik onena: horrek erakusten digu bikotearen harremana ona izango
dela haurra jaio ostean ere. Hala, bada, umea jaiotzeak ez du aldaketa larririk ez
ulertezinik ekarri behar. Izan ere, gurasoen harremanean lehenago zeuden joerak
areagotu baino ez ditu egiten.
3.1.3. Haurtxoaren ezaugarriak
Jakina denez, familia barruko harremanak norabide askotakoak dira: gurasoek
eta beren arteko harremanak umearen garapenean eragiten dute, eta, aldi berean,
umeak gurasoengan eragiten du. Ildo horretatik, haurtxoaren bereizgarriak lagungarriak izango zaizkigu gurasoen moldatze-eran dagoen aldakortasuna azaltzeko
(Lerner, 1993). Horren gaineko datu enpirikoak iturri bitatik heldu zaizkigu: haur
baten tenperamentutik bestera ikusten diren ezberdintasunek duten eragina, batetik; eta premia bereziak dituzten haurren guraso bilakatzea, bestetik. Lehenengo
kasuan, datuak finkoak eta koherenteak dira: izaera bihurriko haurra izateak ez du
batere errazten guraso bilakatzea, zailtzen baino. Hain zuzen, horixe da gurasoek
izandako estresa, kezka eta larritasunaren eragileetako bat eta, era berean,
ezkontideen arteko harremana okertzen duen faktorea. Bigarren kasuan, datuak ez
dira hain koherenteak. Oro har, itxura denez, haurtxoak zaintza berezia izan behar
badu, estresak eta larriak gora egiten dute guraso izateko bilakaeran. Alabaina,
ezberdintasun nabariak antzematen dira honelako egoeren arabera: haurtxoa zein
motatakoa den (esaterako, goiztiarra edo arazoak dituen haurra), edo bestelako
egoerak (adibidez, premia bereziak dituen haurrak, antza, ez du asko zailtzen
bilakaera, baldin eta ezkontidearen nahiz gizartearen sostengu ona badago).
3.1.4. Gizarte-sareak eta gizartearen sostengua
Gizartearen sostengua eragilerik funtsezkoenetakoa da, norberaren zenbait
baliabiderekin eta ezkontidearen laguntzarekin batera: horrek egiten du guraso
izateko bidea atsegina izatea ala ez (Cochran eta Niego, 1995). Haurtxo bat
sortzeak dakarren aldaketari ekiteko eta aita zein amaren rolera egokitzeko,
onuragarria eta beharrezkoa izaten da hurbileko gizartearen laguntza eta sostengua,
hala sostengu informala (senitartekoengandik nahiz lagunengandik jasotakoa),
nola sostengu formala (erakundeetatik datorrena). Hala, bada, guraso berriek
jasotako sostengua iturri askotatik dator, eta era askotakoa izan daiteke: emozio-sostengua (aholkuak, ulertzea) edo sostengu instrumentala (laguntza ekonomikoa

162

Familia eta giza garapena

edo zenbait eginkizunetarako laguntza). Norbanakoak edo familiek —bakoitzaren
egoeraren arabera—, aintzat hartuko dute gehiago sostengu-mota bat nahiz bestea,
edota bata zein bestearen premia biziagoa izango dute. Edozein modutara, argi
dago ezen gizarte-laguntza lagungarria dela, guraso izateko bidea errazten duten
baliabideak pertsona guztien eskumenean egon daitezen.
3.2 Nerabezaroan ama izatea
Aurreko orrialdeetan aipaturiko aldagaiek adierazi bezala, guraso izatera
heldu bitarteko bideak oso bestelakoak izan daitezke, bide horiek zein baldintzatan
gauzatzen diren araberakoak, alegia. Nerabezaroan ama izatea aztertuko dugu
aurrena, bai hainbat taldetan eragina duelako, baita sorraraz ditzakeen ondorioengatik ere.
Ama izatea beti da aintzat hartzeko moduko gertaera, baina nerabe izanik
ama izateak, badu berebiziko zailtasunik; besteak beste, helduaren ohiko jarrerak
izatera behartzen duelako nerabea, behar adinako heldutasun psikologikorik ez
duela. Hori batetik, eta bestetik, usu, nahigabeko haurdunaldiak izan ohi direlako.
Hori dela eta, neska horiek bakardadean atera behar izaten dute aurrera beren
haurdunaldia, izan ere, adin horretako mutilek aita izateko ardura gutxi erakutsi
ohi dute (Brooks-Gunn eta Chase-Lansdale, 1995; East eta Felice, 1996). Arrazoi
horiengatik nahiz bestelakoengatik, adin horretan ama izateak aurretiazko bizimodua kolokan jartzea dakar, eta guztiz zaila egiten du nerabe horien amatasuna.
Ama izateak aldaketa nabariagoak eragingo dizkio ama nerabeari helduari
baino, bai arlo pertsonalean, bai gainerakoekin dituen harremanetan (Hidalgo eta
Moreno, 1995). Aldaketak ekartzeaz gain, neska horiek baliabide gutxiago dituzte
—dela pertsonalak, dela ezkontzazkoak— ama izateko erronkari behar bezalako
erantzuna emateko. Inguruabar horiek dakarte, hain zuzen, neska horien bilakaera-aroak behar bezalako jarraipenik ez izatea. Ikasketak bertan behera uztea da ondorio azpimarragarrienetako bat. Umearen aitarekin harremanik izanez gero, ostera,
presazko ezkontzak. Ezkontza horien ezaugarri nagusiak honakoak dira: gutxi
irautea eta ezkontideen arteko laguntza eskasa (Luster eta Mittelstaedt, 1993).
Ikertzaileen artean, jakinmin handia piztu du ama nerabe izateak zer nolako
eraginak sor lekizkiokeen haurrari. Orobat, badira ama nerabeen haurrei ondorio
txarrak eratxikitzen dizkieten hainbat ikerlan. Ama nerabeak eta helduak elkarren
artean alderatzean, berriz, ikerketek honakoa diote: ama nerabeek ohi baino arreta
gutxiago eskaintzen diote beren umeen beharrizanak asetzeari, alegia, gutxi hitz
egiten diete, elkarrekintza gutxiago daukate, bizitzan ohikoak diren gertaeren berri
gutxitan ematen diete eta diziplina zehatzaileko estrategiak erabili ohi dituzte. Hala
ere, ezberdintasun horiek zein haurraren garapenean aurkitutakoak zuhurtasun
osoz hartu behar dira; oro har, ezberdintasun txikiak dira, maiz desagertzeraino ere
heltzen direnak bestelako estatu-aldagaiak kontrolatzen direnean (esaterako
ikasketa-maila). Gerta liteke, bada, aurkakotasun horiek, adinaz gain, adinari
loturiko bestelako aldagaiek ere sortzea. (Palacios, 1990).
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Ama nerabe izateak ez ditu beti ondorio berberak sortzen; eraginen adinakoak
izan daitezke ama bakoitzarengan antzeman daitezkeen ezberdintasunak. Ama
nerabe bakoitzaren ezaugarriak (emozio-heldutasun handiagoa ala txikiagoa),
beren ikasketekin jarraitzea, nerabe direla seme-alaba gehiagorik ez izatea eta,
batez ere, ezkontideek elkarri emandako laguntza dira esperientzia horren erakusle
nagusiak. Era berean, ama nerabeen seme-alaben etorkizuna ere ez da aldatu gabe
geratuko; alderantziz, nerabe horiek ama gisa eta pertsona gisa duten etorkizuna
nolakoa izan, halakoa izango da seme-alabena (Brooks-Gunn eta Chase-Lansdale,
1995).
4. EREDU INTEGRATZAILEAK BILATZEN
Guraso izatera heldu bitarteko bide ezberdinak aztertzean, norbere ezaugarrien
eragina aztertu dugu; gurasoena, haurrarena, gurasoen arteko harremanarena eta
gurasoen etxetik kanporako harremanena. Dena den, aipagarriena honako hau da:
guraso izateko aldagaien eragina ezin da modu bakanduan aztertu. Horrela,
haurraren ezaugarriak oso garrantzitsuak diren arren, ohiko izaera ez duen haurrak
egoera zaildu edo erraztu egingo du gurasoen ezaugarrien arabera, edota beren
harremanaren egonkortasunaren arabera; gurasoen adina garrantzitsua da, baina
garrantzi hori beren heldutasunaren araberakoa eta jasotzen duten laguntzaren
araberakoa izango da. Errealitate hori da aldagai bakoitzaren eraginak modu bateratuan aztertu behar direla iradokitzen duena, hau da, kari ezberdinetako eragin-laginak bilatu behar dira, guraso izateko eredu bereizgarriak modu bateratuan irudikatu eta azalduko dituenak (Belsky eta Rovine, 1990; Luster eta Okagaki, 1993).
Hurbilketa-saio honi lagungarri gerta dakioke gure gizarte inguruneko
familia-kideen gurasotasunari buruz egin dugun ikerlana (Hidalgo, 1994). Gai hau
jorratu duten beste ikerlanek egin bezala, guk ere, bikote-talde batzuk hartu ditugu
lagin modura, eta haurdunaldiaren hasieratik haurrak urtebete egin arte aztertu
ditugu. Baina joera orokorretan ikusitako aldagaien bilakaera aztertzeaz gain, ea
gurasotasuna bizitzeko modu ezberdinak dauden azaleratzen ere saiatu gara; eta
horrek guraso izatean edozeinek bizitako familiaz kanpoko zein ezkontzazko
prozesuak barnebilduko ditu, baita prozesu pertsonalak ere. Bide batez, kari
ezberdin horien eraginak modu bakar eta bateratuan aztertu ditugu.
Lorturiko emaitzek guraso izateko lau tipologia ezberdin agerrarazi dituzte,
elkarren artean ezberdinak direnak, baina beren barne-koherentzia gordetzen
dutenak (ikus 7.1. taula). Trantsizio egokia deritzoguna da, zalantzarik gabe,
guraso izateko biderik arrakastatsuena. Trantsizio horren ezaugarri nagusia
ezkontidearekin batera egindako trantsizioa izatea da; gainera, maila guztietan
baliabide asko eta baliotsuez gozatzeko aukera dutenek osatzen dute. Beraz, guraso
horiek ardura zein atsegin osoz hartuko dute guraso izatea. Beste muturrean,
berriz, sarrien ematen den eredua topa dezakegu, hau da, guraso izateko ardura
gutxi agertzen duten aitek osatutakoa, hain zuzen ere. Bi mutur horien artean,
ezaugarri ezberdineko beste bi trantsizio-mota aurki ditzakegu. Batetik, bakardade

– Handia.
– Laguntza-iturri nagusi
bezala ezkontidea

– Handia T1en eta T2n

– Ona T1 eta T2n

– T1 eta T2n berdina

– Gaur egunekoak
T1en eta T2n

– Barneko kontrol-gunea – Mota ardroginoko rolak hartzea – Kanpoko kontrol-gunea

– Ikasketa-maila altua
zein ertaina

Ezkontideak emandako
laguntza

Ezkontideak emandako
laguntzaren balorazioa

Eginbeharren banaketa

Garapenari eta heziketari
buruzko ideiak*

Nortasunaren ezaugarriak

Gizarte demografiazko
ezaugarri nagusiak

(T1: Haurdunaldiaren hasiera; T2: haurraren lehen urtearen bukaera).
* 8. kapituluan aipatzen diren ideiak.

– Hirietan bizi ohi dira

– Gutxi zehaztuak T1en.
– Ezkontidearen antzekoak T2n

– Gizonaren parte-hartze ertaina
T1en; T2an areagotu egingo da
parte-hartzea

– Ona T1en eta nahiko ona T2n

– Handia T1en eta nahiko
handia T2n

– Ertaina.
– Laguntza-iturri nagusi
gisa familiako kideak

– Emakumeak.
– Etxekoandreak

– Gutxi zehaztuak T1en
eta paradoxikoak T2n

– Emakumeak egingo
du soilik

– Harremanak txarrera
egingo du T1 eta T2n.
– T2n oso ezkorra

– Gutxi T1en eta oso
gutxi T2n

– Txikia.
– Laguntza-iturri nagusi
gisa amarengandik
jasotako hezkuntza

– T1en gutxi eta
T2n are gutxiago

Baliabideez gozatu ahal
izateko aukera

– Ertaina T1en eta T2n.
– Familia-sare zabala

– Handia T1n eta T2n.
– Lagun asko

– Pozik

Gizarte-laguntza

– Nahiko pozik

Bakardadeko
trantsizioa

– Oso pozik

Nahiko egokia

Nola sentitzen diren
aita-ama izaten

Trantsizio egokia

– Gizonak.
– Ikasketa-maila baxua

– Ohituraren araberakoak
T1en eta T2n

– Emakumeak egingo du
soilik

– Ertainekoa T1en eta
ezkorra T2n

– Gutxi T1en eta T2n

– Oso txikia.
– Laguntza-iturri nagusi
gisa inor ez eta ezer ez

– Txikia T1en eta T2n
– Gizarte-sare murritza
T1en eta T2n

– Ardurarik ez
edo pozik ez

Ardura gutxiko
tradizionalak

7.1. taula. Guraso izateko iragaite-mota desberdinak definitzen dituzten oinarrizko edukiak, Hidalgo-ren (1994) arabera.
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hutsean bizi izandakoa, hots, bizimodu berriarekiko arduratsu agertzen dena, baina
ardura hori ezkontidearekin banatu barik. Agi denez, emakume batzuei pairatzea
egokitu zaien egoera da, nahitaez. Azkenik, nahiko egokia deritzogun trantsizio-mota daukagu. Horren ezaugarri nagusia bi muturren arteko zubi-lanak egitearena
da.
Oro har, emaitza horietatik ondokoa nabarmen daiteke: guraso izateko bidean
diren pertsonek jarrera koherentea eta jarraitua izan ohi dute. Ildo horretatik,
pertsona batzuek oso harreman onak izaten dituzte umea izan aurretik, eta
halakoxe harremanak izaten dituzte umea izan ondoren ere. Aitzitik, beste bikote
batzuek ez dituzte horren harreman onak izaten, eta, prozesu osoan, harreman
txarrak izaten jarraitzen dute. Argi ikus daitekeenez, guraso izateko bidean,
harremanak jarraituak eta era askotakoak izan daitezke. Horrez gain, guraso izatea
iragar daitekeen prozesua da, bai eta berez koherentea den prozesua ere. Orobat,
koadroan aipatzen diren gertaerek elkarri eragiten diote; hau da, ez dira bakarturiko gertaerak. Esate baterako, bikotekidearekin harreman atsegina ez dutenek
era tradizionalagoan banatu ohi dute lana. Era berean, trantsizioan baliabide gehien
izan dutenak dira guraso izatean harroen sentitzen direnak (izan ere, orain arte
aztertutakoaren arabera, oso loturik daude aipatutako bi ideia horiek).
5. GURASO BILAKATZEAREN ETA UMEA GARATZEAREN ARTEKO
LOTURA
Psikologia ebolutiboaren arabera, bi arrazoi daude guraso bilakatzeak dakartzan
ondorioak aztertzeko: alde batetik, pertsona helduen garapeneko hainbat arlo azter
daitezke, eta, bestetik, gizonek eta emakumeek trantsizio-garaian bizi dituzten
aldaketak erabakigarriak direla ikus daiteke; hau da, aldaketa horiek argi
adierazten dute umearen garapenari zuzen-zuzenean eragiten diotela.
Guraso bilakatzearen ondorioez jardun nahi badugu, guraso izatea zer den
aztertu beharko dugu xehetasunez. Guraso bilakatzeak ondorio atsegingarriagoak
izango ditu, baldin eta prozesu horri esker, gurasoek jarrera egokia hartzen badute,
eta, ondorio gisa, umea behar bezala garatzen bada. Gaur egun, honakoa
frogatzeko behar beste irizpide enpiriko badago: gurasoek aita eta ama izateko
bidean bizi dituzten prozesuak oso loturik daude gurasoek umea izan eta gero
duten jarrerarekin. Zehatz-mehatz, datuek honako hau egiaztatu dute: beren
bikotekidearen laguntza gehiago jasotzen duten gurasoak sentikorragoak dira, eta,
umearen beharrak errazago antzematen dituzte. Orobat, guraso horiek harreman
estuagoa dute umearekin, eta, aitari dagokionez, umea gehiago zaintzen du (Cox,
Owen, Lewis eta Hendersen, 1989). Era berean, gurasoak nerabeak direnean
umearekin duten harremana oso loturik egongo da gurasoek jasotzen dituzten
gizarte-laguntzekin; hau da, gurasoak sentikorragoak eta harkorragoak izango dira,
baldin eta gizarte-laguntza gehiago jasotzen badituzte (Lamb eta Elster, 1985).
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Hortaz, ikerketa askok guraso izateko bidean bizi diren prozesuak nabarmentzen dituzte; izan ere, prozesu horiek umearekin izango duten harremanari
eragingo diote, eta umeak atxikimendu-lotura seguruak edo ez-seguruak eratzea
ekarriko dute (Volling eta Belsky, 1992). Orobat, prozesu horiek garrantzitsuak
dira, guraso bilakatzea nola sentitzen den jakiteko, bai eta umeak lehen urteetan
izango duen ezagutzazko eta gizarte-mailako garapena nolakoa izango den
jakiteko ere (Gable, Belsky eta Crnic, 1992; Goldberg eta Easterbrooks, 1984).
Guk egindako ikerketan ere, antzeko emaitzak lortu ditugu. Ikerketa horretan
honako hauek aztertu dira: gurasoek hezkuntza- eta familia-giroa nola antolatu
duten (HOME eskala erabiliz), eta umeek hamabigarren hilabetean duten garapena
(Bayley-ren eskala erabiliz). Emaitza horietan antzeman daitekeenez, alde handia
dago ume batetik bestera, gurasoek trantsizio-garaia bizi izan duten moduaren
arabera (beste aldagai batzuen arabera ere, aldea nabarmenagoa izan daiteke, hala
nola gurasoen estatusaren eta gurasoen ikasketa-mailaren arabera). Guraso izateko
bide atsegingarriena bizi dutenek lortzen dituzte emaitza onenak. Horien atzetik
—eta aurretik aipatutakoekin alde handirik gabe—, guraso izateko bidea bakarrik
egiten dutenak eta trantsizio oso atsegina ez dutenak daude. Azkenik, joera
tradizionalari jarraiki, gutxi parte hartzen duten gurasoak ditugu. Kasu horietan
guztietan, amak bizi izandako igaroaldia adierazgarriagoa da aitak bizi izan duena
baino, amak umearekin duen lotura estuagoa dela medio.
Seguruenik, guraso izateko bidearen eta umea garatzearen arteko lotura estua
honako azalpenari zor zaio: egoera batzuetan, gurasoek era askotako baliabide
ugari dituzte (bai norberarenak bai ingurukoenak); beste egoera batzuetan, aldiz,
gurasoek ez dute ia baliabiderik. Hala ere, argi dago errealitatea datuek adierazten
dutena baino askoz ere konplexuagoa dela. Ildo horretatik, seguru asko, aipatutako
egoeretara guztiz egokitzen diren pertsona gutxi egongo dira. Alabaina, datuek
honakoa egiaztatzen digute: guraso izateko bidea nola igarotzen den eta denboraldi
horrek izan dezakeen eragina ez da faktore bakar baten ondorioa, bateratutako
eragin askoren ondorioa baizik.
Nolanahi ere, guraso bilakatzean bizi izandako prozesuaren eta umearen
geroko garapenaren arteko loturari esker, errazago uler dezakegu esku hartzeko
une egokia zein den, bai eta gurasoak trebatzeko programa egokia zein den ere.
Gizarte-erakundeek laguntza baliagarri eta formala eskaintzen diete gurasoei, eta
laguntza hori oso garrantzitsua izan daiteke gurasoek prozesua ahal bezain ondo
bizi dezaten.
Adibidez, Andaluzian, guraso izateko trebakuntza-programa abian jarri dute,
Andaluziako Juntako Osasun-Zerbitzuaren eta Sevillako Unibertsitateko Garapeneta Hezkuntza-Psikologia Sailaren arteko hitzarmenari esker. Beste atal batean
azaldu dugunez (Palacios eta Hidalgo, 1996), programa horrekin gurasoei zenbait
ezagutza, ideia eta jarrera irakatsi nahi zaizkie, horrela gurasoek beren umeei
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garatzen lagundu ahal izateko. Hain zuzen, helburu horixe zuen Nacer a la Vida
(‘Bizitza honetara jaio’) izeneko aldizkari-bildumak. Aldizkaria aita eta ama izan
behar zirenentzat sortu zuten, eta Andaluziako Juntako Osasun-Saileko Amaren eta
Haurraren Osasun-Programa barruan aipatzen ziren hezkuntza-jarduerak jorratzen
ziren bertan.
Ekimen horren ondoren lortutako lehenengo emaitzek argi adierazten dute
programan parte hartu duten gurasoek ezagutza zehatzagoak dituztela, bai eta
beren zalantzak argitzeko baliabide gehiago dituztela ere. Horrez gain, ohitura eta
jarrera egokiagoak adierazten dituzte. Oro har, kontrol-talde batean (programan
parte hartu ez dutenen taldean) lortutako emaitzek agerian utzi dute ezen guraso
askok ez dutela behar beste baliabide aita eta ama izateko. Emaitza horiek, halaber,
agerian utzi dute ezen hezkuntza-programetan parte hartzen dutenek laguntza-iturri
gehiago dituztela guraso bilakatzeko.
Aipatu dugunez, guraso izateko bidean egiten diren urratsek eragin handia
izango dute umeen garapenean. Hortaz, ez da harritzekoa guraso izatekotan direnei
behar duten laguntza osoa eskaintzen saiatzea, horrela guraso izateko prozesua
errazago gaindituko baitute. Hogeita laugarren kapituluan argi ikus daiteke esku-hartzea zein onuragarria den: gurasoei behar-beharrezkoa zaien laguntza ematen
zaie, bai umeak zaintzeko, bai eta umeak hezteko ere (batez ere, gurasoek beste
baliabiderik ez dutenean, hala nola nerabezaroan haurra duten emakumeak).
Bikoteei aita eta ama izateko laguntza eskaintzen zaienean, azaldutako prozesua
hobeto igarotzeko aukera areagotzen ari gara. Hortaz, emakume eta gizonak aita
eta ama trebe bihurtzea bultzatzen ari gara.

8. Haurren garapena eta heziketa:
familien ideologiak
Jesús Palacios, María del Carmen Moreno eta
María Victoria Hidalgo
Orain gutxira arte, 80ko hamarkadara arte, gurasoek ez zeukaten ideia
zehatz/argirik haurrei buruz, ez zekiten umeen garapenean hurrengo urratsak
zeintzuk izango ziren, ez zioten beren buruari galdetzen umeek zergatik egiten
zuten hura ala bestea. Azken finean, ez zeukaten usterik edo baliorik seme-alabak
hazteko eta hezteko orduan. Gainera, gurasoen jokabidea umeen portaeraren
ondoriozkoa izaten zen, batez ere; “portaera – erantzuna – portaera” jokoa zen, eta,
arauak, berriz, garai hartako ereduen araberakoak, hau da, elkarrekintza-ereduetan
oinarritutakoak. Jakina, hori guztia esanda, ez dugu esan nahi gurasoengan benetan
halakorik gertatzen zenik, guk ez baitakigu zehatz gurasoen baitan zer gertatzen
zen. Esan duguna, garai hartako ikertzaileek bilakaera aztertzean ikusten zutena
da. Horiek, oro har, ez ziren sartzen gurasoen portaeraren barne-prozesu korapilatsuetan. Hala ere, laurogeiko hamarkadan, eta, are gehiago laurogeita hamarrekoan, gurasoen iritzi eta ideiek gero eta leku zabalagoa hartu dute haurrak hazi eta
hezteko gai honetan. Azterlanetan, gainera, era askotako ikuspegi eta abiapuntuak
erabiltzen dira. Aztertzeko eremua hainbeste zabaldu denez, oso zaila da pilatutako
ezagutzak orrialde gutxitan laburbiltzea.
Beraz, etengabe hazten ari den eremu hori laburbiltzea erraza ez denez, atal
honetan ikuspegi orokorra ematen saiatuko gara, eta, horretarako, bereziki
interesgarriak diren gai batzuk hautatuko ditugu. Hasteko, sarrera orokorra egingo
dugu, eta, ondoren, eduki zehatzagoak aztertuko ditugu.
1. FAMILIA-IDEOLOGIA DELAKO KONTZEPTUA GARAPENAREN ETA
HEZIKETAREN INGURUAN
Bi dira ikergai hau sortu eta zabaldu izanaren arrazoiak. Alde batetik, garapena
aztertzen duten ikertzaileek gero eta arreta handiagoa jarri dute adimeneko prozesu
kognitiboetan eta prozesu horiek portaeran duten eraginean. Beste alde batetik,
guraso eta umeen arteko harremanak ere arakatu dituzte, bi noranzkoetan, batzuek
eta besteek elkarrengan baitute eragina, hau da, gurasoek seme-alabengan, baita
seme-alabek gurasoengan ere. Bi ikuspuntu horiek batuta, ikertzaileak hasi ziren
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aztertzen umeekin dauzkaten harremanetan gurasoek izaten dituzten adimen-prozesuak.
Garapenaren psikologian hainbat saio egin dira, umeak hazi eta hezteko
orduan gurasoek zein iritzi duten aztertu nahian. Gehienetan gertatzen den
moduan, saio horietako bakoitza alde bakar batez arduratu da, batez ere. Gaiari
buruzko hurbilketa orokorrak ere egin dira, baina askoz ere urriagoak izan dira.
Gai hau aztertzean era askotako abiapuntu eta ikuspegiak erabili direnez,
sailkapena egiteko orduan, bi multzo handi bereiziko ditugu, gauzak erraztearren:
batean, norbanakoa hartzen da oinarritzat; hau da, guraso bakoitzak osatzen eta
eraikitzen ditu bere ideiak; bestean, berriz, kultura eta gizartearen eragina da
garrantzitsuagoa. Bilakaera aztertzerakoan, lehen taldea izan da zabalena, baina
bigarrena ere hazten hasi da azken urteotan. Nolanahi ere, gero ikusiko dugunez,
abiapuntu horiek biak dira elkarrekin bateragarriak.
Aipatutako bi talde horietako bakoitzaren barruan ere ikuspuntu ugari daude.
Gurasoen eta norbanakoen ezaugarriak bigarren maila batean uzten dituztenen
artean, esaterako, batzuek kulturen arteko aldeak azpimarratu dituzte batez ere, eta,
beraz, etnoteoriak edo gurasoen sinesmenen kultura-sistemak ikertu dituzte:
kultura jakin bateko kideek modu bertsuan ulertzen dute umeek zer beharrizan
duten, umeei zer eska dakiekeen, umeengandik zer lortu eta itxaron daitekeen...
Kultura-talde horretan, azken batean, horren arabera gizarteratzen eta sozializatzen
dira haurrak (Harkness eta Super, 1992, 1995). Talde bereko beste ikertzaile
batzuek, berriz, kultura bakoitzaren barruan dauden beste arlo sozial batzuei eman
diete garrantzia, eta gizarteko irudi- eta ideia-multzoez hitz egin dute. Gizarteko
irudi eta pentsamolde horiek gizartean sortu, osatu eta hedatutako ezagutzak eta
jakintzak dira, gizaki askoren pentsaera praktikoa osatzen dutenak. Beren
helburua? Esperientzia bereganatzea eta ulertzea, nola jardun ikastea, nolako edo
halako jokabidea izatea eta horiek guztiak besteekin konpartitzea (Chombart de
Lauwe, 1971; Moscovici, 1981, 1984). Bai kasu batean, bai bestean, umeak eta
beren garapen eta hazkuntza direla-eta gurasoek dituzten ideiak, lehenik eta behin,
kultura- eta gizarte-mailakoak dira. Gero agertzen da gizabanakoa. Beraz,
gizabanakoak ideia horiek hartu, jaso eta bereganatzen ditu lehendabizi, eta,
orduan, bere kulturako eta gizarteko kide tipiko bihurtzen da.
Heziketa eta hezkuntzaren inguruko ideiak edo sinesmenak aztertzeko
abiapuntutzat gizabanakoa jo dutenen artean ere, ikuspuntu bat baino gehiago
daude: batzuentzat, gurasoek umeen portaerari esleitzen diotena izan da aztergai
nagusia (gurasoek zerekin lotzen duten portaera hori; berari eragiteko noraino
diren gauza, haien ustez); beste batzuentzat, ideiak funtsezko ezagutzak dira,
heziketaren egoera zehatzetan erabakiak hartzeko erabiltzen direnak (adibidez,
portaera bat umearen adinerako egokia den ala ez erabakitzeko); azkenik, beste
batzuek bilakaera eta heziketaren ideiak deskribatu dituzte eta konplexutasun-mailaren arabera sailkatu dituzte (guraso batzuen ideien atzetik faktore edo
ikuspegi bat baino gehiago daude, aldi berean kontuan izan behar direnak; beste
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guraso batzuen ideiak ez dira hain konplexuak). Baina kasu guztietan ohiko gauza
da ikuspegi konstruktibistatik abiatzea: ideiak edo sinesmenak gurasoek lantzen
dituzte, hein handi batean seme-alabekin izandako esperientzian oinarrituta (ikus,
adibidez, McGillicuddy-DeLisi, 1982, eta Sigel, 1985). Ikuspegi horren arabera,
gainera, ideiak bitartekari aritzen dira gurasoen buruan, umeak hezterakoan.
Aztertzen ari garen bi ikuspegiak guztiz bateragarriak dira. Umeak hazi eta
hezteko ezagutza eta praktikak biltzen dituzten corpus osoak izan ohi dira kultura
guztietan (etnoteoriak) eta kulturak osatzen dituzten gizarteetan (gizarte-irudikapenak). Ezagutza eta praktika horiek sinesmen, teoria, ideia eta portaeren multzoak
osatzen dituzte. Azken horiek oinarrizko abiapuntuak dira, eta maila inkontzientean geratu ohi dira, normalean ez dugu haien berririk izaten, gauza egintzat,
naturaltzat jotzen ditugulako: norberak haztean bizi izan ditu, kultura eta gizarteko
produktu eta erakundeetan daude, eguneroko guztion gorabeheretan agertzen dira.
Hala ere, gogoratu behar da ezen gizarte bakoitzean ideologia-mota desberdinak
izan ohi direla (batez ere gizarte industrial eta industria-ondokoetan). Hau da,
gizarteetan hainbat talde izan ohi dira, eta kultura eta kulturaren emaitzak hartzeko
modu eta maila desberdinak ere izan ohi dira. Bordieu-k (1972) dioenez, aipatutako talde horietako bakoitzean habitus bat antzematen da: «sistema subjektibo
bat, gizabanakoarena ez dena; alde batetik, barneratutako egiturak, eta, bestetik,
gauzak hautemateko, igurikatzeko eta modu batean ala bestean jokatzeko eskemak
biltzen dituena, talde edo mota bateko kide guztiengan sumatzen dena» (81. or.).
Ideologia edo habitus hori dutenak gizabanako zehatzak izan ohi dira, bakoitzak
bere historia eta bere esperientzia dituela. Ondorioz, bakoitzak bere ezaugarriak
izango ditu. Ondoren azalduko dugun irudian, analisiaren maila horiek biltzen dira.
Edukiaren aldetik, lehen aipatu ditugun ideologiak, garapenari eta heziketari
lotutakoak, dimentsio anitzetakoak dira, eta beren barnean ikertzaileek banan-banan aztertu duten guztia biltzen da: ezagutzak, igurikapenak, esleipenak,
balioak, etab. Elementu horiek, horrela biltzeaz gain, beren artean ahalik eta modu
koherenteenean antolatuta daude. Ondorioz, bakoitzak garapenari buruz dakiena
bere igurikapen, esleipen eta balioekin bateratu ahal izango da. Hori dela eta,
ikertzaileek hainbat esamolde erabili dituzte ideien eta sinesmenen izaera antolatua
deskribatzeko; sinesmenen sistemak eta teoria inplizituak aipatu dituzte (zientziako ezagutzaren teoria esplizituen kontrakoak). Antzeko zentzu batean, umeak
hazi eta heztearen inguruan gurasoek nolako ideologiak dituzten aztertuko dugu
atal honetan. Ideologia, guretzat, ezagutza-mota bat da, gizarte izaerakoa, elementu
teorikoak eta praktikoak bateratzen dituena: ideologia gauzak azaltzeko ideia-sistema bat da, gauza horiek aldatzeko moduak ere eskaintzen dituena. Thiry-k
(1990) definitu zuenez, ideologia hitzak beti adieraziko du ideien, kontzeptuen,
irudien, arauen, balioen eta kulturako produktuen multzo bat, gutxi gorabehera
homogeneoa eta arrazionala dena; pertsonak edo gizarteak bere ideologian bertan
islatzen du gizarte eta naturako errealitatearekin daukan harremana, eta bere
jokabidea ideologia horren edukien arabera egokituko du. Gero zehatzago azal-
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duko dugunez, gizarte industrial eta industria-ondokoetan hazkuntza eta
heziketarekin zerikusia duten hainbat ideologia aurki ditzakegu. Ideologia horiek
sistema ideologiko handiagoen zati bat besterik ez dira; sistema horietan beste
eduki batzuk ere sartzen dira, gizarte, politika, erlijio eta beste arlo askorekin
lotuta daudenak. Eduki horiek deskribatzeko “gurasoek garapen eta hezkuntzaren
inguruan dituzten ideologiak” adierazpena erabiltzen dugu; beste hainbat adierazpen bezain egokia da horretarako, baina guk horixe nahiago dugu, gauza ugari
laburbiltzen duelako: ideologien barruko ideiak dimentsio anitzetakoak direla,
ideia horiek ekintzarekin nolako harremana duten, gizabanakoaren barruan ideia-sistema zabalago batean kokatzen direla eta, azkenik, gizarte eta kulturarekin
duten lotura.
8.1. irudia: Garapenari eta hezkuntzari buruzko ideien analisiaren mailak

ETNOTEORIAK
GIZARTEKO IGURIKAPENAK
IDEOLOGIAK

Gizabanakoen diferentziak

Ideologia horiek, ideien edo sinesmenen sistema horiek edo teoria inplizitu
horiek gizarte batean izateak ez du esan nahi gizabanakoak ezagutza antolatuen
hartzaile hutsak edo jasotzaile pasiboak bihurtzen direnik. Zalantzarik gabe,
bakoitzaren esperientzia oso garrantzitsua da umeak hazi eta hezteari buruzko
ezagutzak eraikitzeko eta gai horiei buruzko pentsamoldea sortzeko; azken finean,
ezagutzak beti izaten du gizabanakoaren kutsu berezia, sortu eta garatzen denean.
Guk hemen azpimarratu nahi dugu norberak ez duela bere ezagutza hutsetik
abiatuta eraikitzen, baizik eta aldez aurretik bere kulturan eta gizartean (eta gizarteko taldean) dauden erreferentzia batzuk oinarritzat hartuta. Beraz, sinesmen-sistema bat da bakoitzaren ideologia, besteek daukatenaren oso antzekoa, baita
norberaren esperientziaren emaitza bat ere.
2. GARAPENARI ETA HEZIKETARI BURUZKO IDEOLOGIEN EDUKIAK
ETA ANTOLAKETA
Gurasoek ideia batzuk izan ohi dituzte umeen garapen eta heziketari buruz. Ideia
horiek beren osotasunean azter daitezke, baita beren zehaztasunak ere, banan-
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-banan. Gehienetan zehaztasunak aztertzen dira, hau da, eduki zehatz bat ikertzen
da (adibidez, portaeraren zergatiak, bilakaera-egutegia, umeak hazteko metodoak,
etab.). Ideiak osotasuna direnez, aztertzean ideia-multzoak ikertzen dira, batzuek
ideien edo sinesmenen sistemak deitu dituztenak, alegia, eta guk hemen ideologiak
deitu ditugunak. Nahiago dugu izen hori erabiltzea, osotasunezko izaera hobeto
adierazteko, zatiek beren zentzua osotasun baten barnean hartzen dutelako,
formaren psikologia zaharrak aldarrikatzen zuen bezala.
2.1. Garapenari eta heziketari buruzko ideien edukiak
Hemen azaltzen ari garen gaiez arduratu diren ikertzaileek eduki zehatz ugari
aztertu dituzte. Ezinezkoa da horiek guztiak orri hauetan laburbiltzea; batzuk
aukeratu beharko ditugu, arlo batzuetan daukaten jarrera ikusteko. Arlo horiek
ondorengoak izango dira: portaeraren jatorri eta zergatiei buruzko ideiak, helburu
eta balioei buruzkoak, bilakaera-egutegiari buruzkoak eta hezteko teknikei
buruzkoak. Azterketa sakonago bat nahi izanez gero, ikus Goodnow eta Collins
(1990) eta Palacios (1987b eta 1988).
Portaeraren jatorria eta zergatiak: ikertzaileek erakutsi dutenez, guraso
batzuek uste dute ezen jaiotzean, umeek psikologiako ezaugarri batzuk finkatuta
dauzkatela. Beste guraso batzuentzat, alderantziz, etorkizunerako aukera irekiz
osatutako multzoa da umea; bere ezaugarriak ez daude aldez aurretik finkatuta.
Lehen kasuan dauden gurasoek pentsatu ohi dute, umea garatzeko moduan
daukaten eragina oso txikia dela. Bigarren kasuan daudenek eragin handiagoa
dutela pentsatu ohi dute (Ninio, 1979; Palacios, 1987b, 1988).
Portaeraren jatorriari buruzko idatziak esleipenei buruzko ikerketa guztiekin
lotzen dira. Gurasoek umearen portaera ona nortasun-ezaugarritzat jotzeko joera
dute (umea ona da, azkarra da, gizartekoia da, etab.), zalantzarik gabe
autoestimuagatik. Portaera txarra, aldiz, une zehatz bateko gauzatzat jo ohi dute
(umea horrela portatzen da orain nekatuta dagoelako, haserretu delako, etab.).
Umea hazi ahala, gurasoek gero eta sarriago lotuko dute portaera desegokia
nortasunaren ezaugarri egonkorrekin, hezigaitzak diren ezaugarriekin. Ez dute
uneko gauzatzat joko. Gurasoek portaera ulertzeko duten modua ez da adimenekoa
bakarrik; afektua ere hor sartzen da: sentimen negatiboak garatzeko joera
handiagoa izango dute portaera desegokia ezaugarri egonkortzat jotzen badute
(Dix, Ruble, Grusec eta Nixon, 1986), edo portaera horretan eraginik izatea
ezinezkoa dela pentsatzen badute (Bugental eta Shennum, 1984).
Heziketaren helburu eta balioak: Levine-ren (1974, 1988) ustez, gurasoek
hiru helburu edo balio izaten dituzte, hiru helmuga unibertsal: bat, umea bizi izatea
eta osasuntsua izatea; bi, umea heldu bihurtzean, ekonomiaren aldetik independentea izatea; hiru, dagokion kulturan ondo ikusita dauden ezaugarri eta balio
batzuen jabe izatea (moralaren aldetik, gizarteko ospearen aldetik, adimenaren
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aldetik, etab.). Hiru helmuga horien artean hierarkia natural bat dago: mehatxatuta
dagoenean, lehena bihurtzen da garrantzitsuena; antzera gertatzen da lehena
ziurtatuta badago, baina bigarrena arriskuan badago. Hierarkiaren hirugarren balioari dagokionez, Kohn-ek(1969, 1976) bi guraso-mota bereizi zituen: alde batetik, umeak bere buruari agintzea —independentzia izatea— helburu nagusia dela
uste dutenak; bestetik, umeak men egitea, obeditzea nahiago dutenak. Beste
ikertzaile batzuek (ikus, adibidez, Schaefer eta Edgerton, 1985) sailkapen berbera
egin dute, beste modu batean, aurrerabidezko balioak eta tradiziozko balioak
bereiziz (lehenengoen artean, umeak bere kabuz pentsatzea, umea jakinguratsua
eta independentea, azkarra eta gogotsua izatea; bigarrenen artean, umea garbia eta
esanekoa izatea, baita gizalege handikoa ere).
Bilakaera-egutegiari buruzko ideiak: gurasoen ideiak ikertzean, tipikoa da gai
hori. Aztergaia da, gurasoek noiz uste duten umeek gaitasun batzuk eskuratzen
dituztela. Oro har, helduok oso ume txikien eta eskolaurreko umeen gaitasunak
gutxiesten ditugu, eta eskolan hasi diren umeenak behar baino handiagotzat jotzen
ditugu. D’Alessio-k (1990) dioenez, umeen bilakaera dela eta, gurasoen itxaropenak
gaizki dabilen erloju bat bezalakoak dira: behin baino ez dute “ordu zuzena” ematen, umeak 5 edo 6 urte dituenean. Adituen testuetan egutegi bereziak ere agertzen
dira, sinkroniarik ez dutenak: gurasoek espero izaten dute ezen umea arlo batzuetan
goizago haziko dela beste batzuetan baino (esaterako, gurasoek uste izaten dute,
gizarteko harremanak eta autokontrola azkarrago garatuko direla adimena eta hizkuntza baino). Horiek dira helduen joera orokorrak, baina, gainera, adituek deskribatu dute nola guraso batzuk baikorrak izan ohi diren (gauzak goiz samar gertatzea
espero baitute) eta beste batzuk ezkorrak (gauzak beranduago gertatzea espero
baitute).
Ikasketa eta hezteko teknikak: ikertzaileek sarrien aurkitu dituzten diferentzietako bat ikuspuntuetan datza. Ikuspuntu konstruktibistaren arabera, umeek berez
ikasten dute, esperientziaren bidez, eta helduaren zeregina gauzak erraztea da,
batez ere. Ikuspuntu didaktistaren arabera, umeek ez dakite ezer, eta helduak
irakastea behar dute. Hezteko tekniken eremuan, guraso batzuek konfiantza handia
dute elkarrizketan eta diziplina induktiboan. Beste batzuek nahiago dute metodo
azkarragoak eta neurri hertsatzaileak erabiltzea (Goodnow, Knight eta Cashmore,
1985; McGillicuddy-DeLisi, 1982; Newson eta Newson, 1963).
2.2. Ideiak taldekatzea: ideologiak
Gorago esan dugunez, gurasoen ideiak ez dira zatikakoak, loturarik gabekoak,
sistema handiagoetan sailkatutako ideia-multzoak baizik; hau da, atal honetan
“ideologiak” deitzen ari garena. La Lagunako Unibertsitateko taldea (Rodrigo,
1993c; Triana eta Rodrigo, 1985) historiografiaren bidez saiatu da ideia-multzo
horiek deskribatzen. Hurbilketa oso bitxia izan da: lehenengo eta behin, mendez
mende haurtzaroa ikusteko moduak arakatu dituzte (homunkulista, Rousseau-rena,
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ingurunekoa), eta, gero, gurasoen pentsamoldea ikertu dute, gaur egun haurtzaroa
ikusteko modu zahar horietako zenbat dauden bizirik ikustearren. Gogoratu behar
da ezen teoria batekin ala bestearekin ados dagoena ideia edo proposamen multzo
artikulatu jakin batekin ere ados dagoela. Ondorioz, atal honetan, gauzak osotasun
bat diren aldetik aztertuko ditugu. Gurasoen buruetan lau teoria inplizitu antzeman
ohi dira: ingurunekoa (garrantzitsuena esperientzia da, eta umeak ikasteko aukera
mugagabeak ditu), konstruktibista (umeak bere garapena eraikitzen du, errealitatean murgilduta dagoela), jaiotzakoa (ezaugarri psikologikoak herentziatik datoz)
eta medikoa edo nurturista deiturikoa (osasun ona, elikadura ona eta hazkuntzako
praktika onak dira garrantzitsuena). Gurasoek teoriak ezagutzen dituzte, horien
ildo nagusiak behintzat, baina hau edo bestea aukeratzea defenditzen dute eta
kontrakoak gutxiesten dituzte (adibidez, teoria konstruktibistaren aldekoek
jaiotzako teoria baztertzen dute; baita alderantziz ere).
Sevillako Unibertsitateko ikertzaileok beste modu batera aritu gara: ehunka
pertsonarekin hitz egin dugu, eta galdetegi luze bati erantzutea eskatu diegu.
Galdetegiaren edukiak mota askotakoak ziren: norbanakoen arteko diferentzien
jatorria eta zergatiak, umeen bilakaera-egutegia, umeak hezteko jarrerak,
helburuak eta balioak, umeak hazi eta hezteko teknikak, gurasoen itxaropenak eta
asmoak, etab. Horrela lortutako datuen aldagai ugariak analizatu eta erantzuleak
sailkatu ditugu. Ondorioz, hiru guraso-mota atera zaizkigu, bakoitza bere
ideologiarekin. Alde batetik, guraso modernoak daude: herentzia eta inguruaren
arteko elkarreraginaren alde daude, beren burua jotzen dute umeak garatzeko
eragile nagusitzat, bilakaera-egutegi egokia egiten dute, umeak gaitasunak sasoiz
eskuratuko dituela uste baitute; azalpenak eta elkarrizketa oinarri dituzten
heziketa-metodoen alde daude, generoaren alde ez dute estereotiporik, etab. Beste
alde batetik, guraso tradizionalak: jaiotzako teorien alde daude, umeengan duten
eragina eta umeak kontrolatzeko duten gaitasuna urriak direla uste dute, bilakaera-egutegi desegokia dute, umeek gaitasunak beranduegi eskuratuko dituztela uste
baitute; teknika hertsatzaileen aldekoak dira, neskentzat balio batzuk eta mutilentzat
beste batzuk izaten dituzte, etab. Azkenik, guraso paradoxikoak daude: beren
ideiak ez dira oso koherenteak eta kontraesanak dituzte; iritzi batzuetan guraso
modernoen antzekoak dira, beste iritzi batzuetan, tradizionalen antzekoak, eta gainerakoetan, guraso-mota bien artean geratzen dira: inguruneko teoriaren aldekoak
izaten dira, baina umeengan eragin urria dutela uste dute; umeen garapena
aurreikustean, baikorregiak izaten dira, baina esku hartzen duten unea berandu
samar izaten da, etab. Bereizketa horiek egiteko erabili zen laginean, gurasoen
%25 tradizionalak ziren, %30 modernoak eta %45 paradoxikoak. Ideia modernoak
zituzten emakumeek eta gizonek aukera handiagoak zituzten beren artean bikoteak
osatzeko. Gizon tradizionalek emakume tradizionalekin elkartzeko joera erakutsi
zuten, baita emakume paradoxikoekin ere, hein txiki batean. Gizon paradoxikoen
joera emakume paradoxikoekin bateratzekoa zen, baita emakume tradizionalekin
ere, hein txiki batean (Palacios, 1987b; Palacios, González eta Moreno, 1992).
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Garapen eta heziketari buruzko ideologiak ikertzeko egin diren saio horiek
biak lotuta daude, zalantzarik gabe. Aldi berean, biek zerikusia dute analisi
orokorragoko datuekin (Brankel eta Roer-Bornstein, 1982; Schaefer eta Edgerton,
1985; Sameroff eta Feil, 1985). Kasu guztietan adierazten da ideiak integratuta
daudela, eta ideia horiek integratzeko oinarrizko dimentsio batzuk ere badaudela
(portaeraren zergatiak, garapenaren itxaropenak, gurasoen eragiteko gaitasuna,
heziketaren helburuak eta teknikak).
3. GARAPEN ETA HEZIKETARI BURUZKO IDEOLOGIEN JATORRIAK
ETA IDEOLOGIA HORIEK SORTZEKO MODUAK
Atal honen lehen puntuan esan dugunarekin bat etorriz, ideologiak sortzeko lehen
elementua kultura izaten da. Badaude jokabide unibertsal batzuk, Papousek eta
Papousek-ek (1995) “gurasoen intuiziozko portaera” deitu dituztenak. Jokabide
horrek ziurtatzen du ume txikiaren eta helduaren arteko komunikazioa egongo dela
eta txikiak kulturan eta gizartean sartuko direla. Hortik at, haurtzaroari eta umeen
heziketari buruzko ideiak kultura bakoitzaren araberakoak izan ohi dira. Hori
erakutsi dute Harkness eta Super-ek (1996) beren liburuan. Baina liburu horretan
McGillicuddy-DeLisi eta Subramanian-en (1996) ikuspuntuak ere agertzen dira,
eta horien iritziz, interesgarriena ez da kulturen arteko desberdintasunak azpimarratzea, baizik eta nork bere buruari galdetzea kultura desberdinetako jendeak zergatik pentsatzen duen hain modu diferentetan, gai berberaren inguruan. Aditu
horiek bi arrazoi eman dituzte: lehenengoa, norbait kultura batean hazten bada,
kultura horren tradizioaren sinesmen-sistemak barneratzen ditu modu naturalean
(esaterako, mendebaldean banakotasuna eta independentzia dira hobesten diren
balioak, barneratu beharrekoak; ekialdean, ordea, taldearen aldeko portaerak eta
men egitea dira irakasten direnak). Bigarren arrazoia: kulturako praktika batzuek
gurasoen ideiak norabide baterantz eramaten dituzte. Adibidez, kultura batzuetan,
2 edo 3 urteko umeek gaitasun batzuk dituztela suposatzen da, neba-arreba
txikiagoak zaintzeko eta etxeko edo etxetik kanpoko lanak egiteko beharrezkoak
badira.
Kultura bereko gizarteen artean, aldeak izaten dira, lehen esan dugunez. Gizarte-irudikapenak, izenak adierazten duenez, analisi-maila horren adierazgarri
tipikoa dira. Esaterako, har dezagun mendebaldeko kultura; are zehatzago,
Europako kultura, eta horren barruan, guraso suediarrek ume txikiei buruz dituzten
ideiak (Welles-Nyström, 1996): ume txikiek harreman zuzenak izan behar dituzte
naturarekin, ahalik eta muga gutxien izanda; gurasoek umeei ez diete ezer irakatsi
behar, gizartean egonda berez ikasiko baitute. Guraso espainiarrak ez dira ados
egongo, ez ideia horiekin, ezta pixka bat gorago aipatu ditugunekin (espainiarrentzat garrantzitsuagoa da umeak gizartean esku hartzea, naturarekin harreman
zuzenak izatea baino, eta beren ustez, gurasoek irakasteko gauza asko dauzkate;
ona da irakastea, gainera). Bestalde, gizarte batean historia eta belaunaldietan
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zehar gauzak aldatu egiten dira. Gaur egun, mendebaldean, umeek men egiten
ikastea ez zaigu hain funtsezkoa iruditzen, eta independentzia eta nork bere buruari
agintzea hobesten ditugu, orain hamarkada batzuk ez bezala (Alwin, 1984). Era
berean, belaunaldi berriek bilakaera-egutegia aurreratuago daramate belaunaldi
zaharragoek baino, eta autonomiarekin zerikusia duten balioak nahiago dituzte
(Frankel eta Roer-Bornstein, 1982).
Bestalde, argi dago, gizarte jakin batean, historiako une zehatz batean, alde
handiak daudela pertsonen artean, bilakaeraren eta heziketaren inguruan dituzten
ideologien eremuan. Alde horiek azaltzen dituzten aldagaien artean, rolen bat
jokatzen dutenak aurkitzen saiatu dira ikertzaileak. Batez ere, horien artean garrantzitsuenak zeintzuk diren jakin nahi izan dute.
Pertsonen artean aldeak izateko arrazoiak ugari dira. Adibidez, gizon eta
emakumeen arteko diferentziak: umea hazi eta hezteko eguneroko lanetan batzuen
esku-hartzea besteena baino handiagoa izan ohi da. Beraz, gauza logikoa zen
batzuen eta besteen ideien artean alde handiak izatea. Eta, izan ere, nerabeek
bilakaera eta heziketari buruz dituzten ideiak aztertu dira, baita gizonek eta
emakumeek guraso bihurtzean zer pentsatzen duten ere, eta bildutako datuetan
(ikus beherago) diferentzia handiak antzematen dira, seguru asko sexu batentzat
eta bestearentzat gizarteratzeko moduak desberdinak direlako. Gauzak horrela,
umeei buruzko ideiak goizago lantzen dituzte emakumeek gizonek baino. Hala ere,
emakumeak eta gizonak guraso bihurtzean, badirudi diferentziak hein batean
ezabatzen direla. Baina ez dira guztiz parekatzen; esaterako, bilakaera-egutegiko
lorpen nagusietan ados badaude ere, emakumeak zorrotzagoak izaten dira lorpen
apalagoak azpimarratzeko, hala nola umea eserita geratzen hasten den adina, esfinterrak kontrolatzen hasten den adina...; era berean, umearen independentziaren
inguruan, amentzat aitentzat baino garrantzitsuagoa da umea independentea izatea,
seguru asko horrela amak berak ere independentzia handiagoa eskuratzen duelako
(Palacios, 1988). Nolanahi ere, ez dirudi gizon eta emakumeen arteko aldeak oso
handiak direnik, oro har; parekotasuna eta elkarren arteko antzak, handiagoak dira.
Intuizioak esaten digu ezen gurasoek pilatutako esperientziak eragina izan
behar duela garapen eta heziketari buruzko ideietan. Dena dela, ikerketa asko
ikusita (gureak, besteak beste), ez dirudi alde sistematikorik dagoenik lehen,
bigarren edo hirugarren umea duten gurasoen artean. Umeak dituzten helduak eta
ez dituztenak konparatzean ere, ez da alde handirik sumatzen. Berez, esperientzia
ez da nahikoa, antza, aldez aurretik finkatutako ideiak norabide baterantz
eramateko. Ez dago zalantzarik, umeekin izandako esperientzietatik gurasoek ikasi
egiten dutela, baina ikasten dutena ez dirudi nahikoa denik beren ideiak sakonki
aldatzeko; ezagutza zehatz batzuk alda ditzake, besterik ez. Rodrigo-k (1993) esan
zuenez, gurasoen esperientziak uneko aldaketak ekar ditzake, aldaketa sakonak
ekarri beharrean. Hala ere, ondoren ikusiko dugunez, ideiak oso sendoak ez
direnean, eragin handiagoa izan dezake esperientziak.
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Gurasoen lan-mota ere kontuan izan beharreko aldagai bat da. Hori, batez ere,
Kohn-en (1969, 1976) bereizketarekin lotzen da. Lehen esan dugunez, Kohn-ek
guraso-mota bi bereizi zituen: alde batetik, obeditzea eta men egitea balio nagusitzat
jotzen dutenak; bestetik, umeak bere buruari agintzea eta independente izatea
nahiago dutenak. Ikertzaile horren ustez, gurasoaren lanpostuak obeditzea eskatzen
badu, guraso horrek umeari balio horixe bera irakatsiko dio; aldiz, lanpostuak nork
bere buruari agintzea eskatzen badu, independentzia —hitz batean esanda—
betetzen duen gurasoak nahiago izango du bere umea ere independentea izatea.
Ikertzaile askok azpimarratu dute aldagai hori oso garrantzitsua dela, baina horiek
baino ugariago izan dira gurasoen ikasketa-maila eta garapenari eta heziketari
buruzko ideiak lotu dituztenak. Zer dela eta? Beharbada, Alwin-ek(1984) esan zuenez, lan-motak betidanik izan duen eragina desagertzen ari da, eta haien tokia ikasketak hartzen ari dira. Baliteke, bestalde, ikasketa-mailak norberaren pentsamoldearen ezaugarriak hobeto adieraztea. Nolanahi ere, ikertzaile askoren iritziz (atal
honen egileen iritziz ere), gurasoen ikasketa-maila kulturen arteko aldeak sortzeko
aldagairik garrantzitsuena da, garapenaren eta heziketaren ideologien eremuan
behintzat. Egia esateko, ikasketa-maila eta lanbide-maila estu lotuta daude. Baina,
gure ustez, horiek biak parekoak ez badira, ikasketa-maila nagusituko da (hau da,
ikasketa-maila handia izanda lanbide-maila ertaina edo apala duen pertsona baten
kasuan, adibidez).
Harago joan baino lehen, ikus ditzagun Espainiako datu batzuk. Esaterako, La
Lagunako ikertzaileek erakutsi dute ikasketa- eta lanbide-maila altuetako gurasoen
ideiak inguruneko teoriekin eta teoria konstruktibistekin bat datozela. Maila
apalagoetako gurasoen ideiak jaiotza eta elikaduraren teoriekin ados egoten dira
(Triana, 1993). Sevillako ikertzaileen datuen arabera, bizilekua kontuan izan
beharreko datua da (guraso modernoak batik bat hirietan bizi dira; tradizionalak,
herrietan), baina badirudi ikasketa-mailari lotuta dagoela. Azken aldagai horrek
harreman estuak ditu hiru guraso-motekin: bai guraso tradizionalekin (ia guztiak
lehen mailako ikasketetan geratu ziren, gehienez jota), bai modernoekin (gehienek
unibertsitatean ikasi dute), bai paradoxikoekin (nahasketa orekatsuagoa da:
batzuek lehen mailako ikasketak dituzte; besteek, bigarren mailakoak). Gure
emaitzen arabera, guraso tradizionalek ideia finkoak dituzte, herriaren jakintzatik,
eta antzinako moldeetatik hurbilago daudenak. Guraso modernoek, ikasiak
direnez, beste pentsamolde bat daukate, besteena bezain finkoa, baina adituen
iritzietatik hurbilagoa. Guraso paradoxikoen ideiak ez omen dira hain finkoak;
betiko kulturak eta ideologiaren modernotasunak ematen duten finkotasuna falta
zaie, iritziak han-hemenka hartzen dituzte, esperientzia zehatzaren menpean
egoteko joera handiagoa dute. Menpekotasun horregatik, beren zalantzak eta
paradoxak handiagoak izaten dira; oinarrizko ideia finkorik ez dutenez, ume
desberdinekin izaten dituzten esperientzia zehatzetatik datu desberdinak aterako
dituzte, baita kontraesanak ere (Palacios eta Moreno, 1996).
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4. FAMILIAREN IDEOLOGIEN EGONKORTASUNA ETA ALDAKORTASUNA
Aurreko puntuetan azaldutako ideiekin bat etorriz, garapen eta hezkuntzari buruzko ideologien egonkortasun eta aldakortasunari buruzko gogoeta bi mailatan egin
daiteke. Maila horiek oso desberdinak dira, baina elkarren osagarri. Hasteko,
gizarte eta kulturaren eremua ikusiko dugu; gero, gizabanakoena. Azken gogoeta
horretarako, denboran zehar gertatutakoa kontuan hartu beharko dugu, baina
lehenengorako hainbat ikerketaren datuak erabil ditzakegu, nahiz eta datu horiek
elkarren artean lotuta ez egon.
Berehala ikusten da, kultura eta gizarteko igurikapenak egonkorrak direla.
Egonkortasun horri askotan deitzen zaio kultura eta gizarteko herentzia, hau da,
belaunaldi batetik hurrengora joaten den zerbait. Jakina, esan dugunez, historian
aldaketak izaten dira, baina jarraitutasuna nagusitu ohi da. Kojima-k (1996) ondo
frogatu du hori: garapen, hazkuntza eta heziketaren ideologiak Japonian nola
aldatu diren aztertu du, XVII. mendetik gaur egunera arte ibilitako bidean. Aditu
horrek erakutsi duenez, beste kultura batzuetako kontzeptu eta praktikak atzerritik
ekartzen direnean ere (Japoniaren kasuan, mendebaldeko kulturatik), ekartzen dena
bertan egiten denarekin bat etortzen da, hein handi batean. Lehen aipatu dugun
egonkortasuna Rodrigo eta Triana-ren azterketan sumatzen da (Rodrigo, 1993;
Triana eta Rodrigo, 1985), baita gaurko gurasoengan ere, historian oso tradizio
handia izan duten ideologiak bizirik mantentzen dituztelako.
Baina egonkortasuna baino egongo ez balitz, ondorioa gizarte aldaezin bat
izango litzateke, eta badakigu hori ez dela horrela, izatez gizartea aldatu egiten
baita. Inkeles eta Smith-ek (1974) sei herrialdetako jendearen jarrerak, balioak,
ohiturak eta jokabideak aztertu zituzten. Sei herrialde horiek oso desberdinak
ziren, baina guztiak aldatzen ari ziren. Aldaketa horiek tradiziotik abiatu eta garai
modernoetarako bidea izan ziren, eta bide horretan eragilerik indartsuena eskola
izan zen, alegia, biztanlerik gehienak eskolara joatea. Azterketaren arabera,
eskolaratzeak funtsezko lau elementu ekartzen ditu: bat, informazioa lortzen dela,
gizartean hobeto ibiltzeko balio duena; bi, norberak dauzkan eraginkortasunsentimendua eta kontrol-gaitasuna areagotzen direla; hiru, autonomia hazten dela,
tradiziozko ideiak eta sinesmenak hein batean baztertzeagatik; lau, ideia berriak
onartzeko, irekitasuna eta malgutasuna handitzen direla. Levine, Miller, Richman
eta Levin-ek (1996) mexikarren lagin bat ikertu zuten, eta bertan azaltzen da
eskolaratzeak nolako gaitasuna duen umeei buruzko ideiak eta umeekin izan
beharreko jokabideak aldatzeko.
Denbora sartzen den analisietara jo baino lehen, beste bi elementu daude,
hazkuntza eta heziketaren inguruko ideologien egonkortasuna frogatzen dutenak:
tradiziozko gurasoen eta guraso modernoen arteko bereizketa hainbat laginetan
antzeman dugu, bai herri edo hiri jakinetan (adibidez, Hidalgo, 1994), bai Espainia
osoan egindako ikerketetan (Oliva, 1992). Gauza bera gertatzen da aztertutako
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ideologiak nerabeenak direnean, helduenak izan beharrean. Horixe frogatu du
Moreno-k (1991): lagintzat Sevillako neska-mutil ugari hartu zituen, OHOko 8.eko,
BBBko 3.eko eta LHko 2.eko ikasleak zirenak. Horien guztien arteko gazteenek,
ikasketa-mailarik apalena zeukatenek, tradiziozko ideiak zituzten, batez ere.
Zaharrenen artean, batxilergoko ikasleek ideologia modernoa izateko aukerarik
gehienak zituzten. LHkoak ideologia-mota desberdinen artean banatuta zeuden.
Hortaz, ideologiaren oinarrizko ezaugarriak egonkorrak izateaz gain, badirudi
ideologia bat ala bestea aukeratzeko gakoak ere egonkorrak direla.
Bukatzeko, gizabanakoen ideien egonkortasuna edo aldakortasuna aztertzeko,
denboran zeharreko datuak beharrezkoak dira, eta hori arazo bat da, datu horiek ez
baitira oso ugariak. Bai Hidalgo-k 1994an, bai Moreno-k 1991an, bi urte eman
zituzten aukeratutako pertsonen bizitza aztertzeko, eta azterketa horien ondorio
diren datuetan, hiru gauza erakutsi dituzte:
– Lehenengoa, jarraitutasuna aldakortasunari nagusitzen zaiola. Guraso
bihurtzean, jendearen ideiak finkatu egiten dira, aurretik finkatu gabe
bazeuden. Harrezkero, aztertutako gurasoen bi herenek bi urte lehenago
garapenaren eta heziketaren inguruan zuten ideologiari eusteko joera zuten;
askotan, guraso horien iritziak, egonkorrak izateaz gain, areagotuta agertu
ziren. Hirugarren herenaren ideiak aldatu egin ziren; hainbat kasutan, ideia
koherenteak (tradiziozkoak zein modernoak) izatetik ideia paradoxikoak
izatera pasatu ziren. Ideiak denboran zehar egonkorrak izateko joera beste
ikerketa luzeago batzuetan ere agertu da, hau da, neurtzeko uneen artean,
tarte handiagoa uzten zuten ikerketetan. Esaterako, Sameroff eta Fiese-ren
(1992) datuetan. Azterketa horretako gurasoen umeek 4 urte zituzten lehen
unean, eta 13 bigarrenean. Beraz, garapenaren aldetik, handia izan zen
saltoa.
– Bigarrena, bai aldatzen direnengan, bai aldatzen ez direnengan, ezaugarri
jakin batzuk sumatzen direla: klase bateko adierazgarririk tipikoenak dira
gutxien aldatzen direnak (adibidez, guraso modernoen artean, tipikoenak
dira unibertsitatean ikasi dutenak eta hirian bizi direnak). Ondorioz, aldatzeko aukera gehiago daude klaseko adierazgarri tipikoak ez direnentzat.
Dagokien klasetik ateratzen ez diren tradiziozko pertsonak eta pertsona
modernoak, hurrenez hurren, tradiziozko ideiak eta ideia modernoak
dituztenekin ezkondu ohi dira; ideia paradoxikoak barneratzen dituztenak
aldez aurretik paradoxikoak zirenekin ezkondu ohi dira, edo paradoxiko
bihurtu direnekin. Orduan, badirudi ezkontide baten ideiak garrantzitsuak
direla bestearenak aldatzeko ala ez aldatzeko.
– Hirugarrena, ideiak ez direla edonola aldatzen; aitzitik, aldatzen direnean,
hurbilen dagoen ideologiarantz eramaten direla. Ia-ia inor ez da aldatzen
tradiziozkoa izatetik modernoa izatera. Gertatu ohi dena da, pertsona
moderno edo tradizionalen artean, prototipotik gehien urruntzen direnak
paradoxiko bihurtzen direla. Ideologia aldatzen dutenek ez dituzte beren
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sinesmenak goitik behera aldatzen; beren izaeratik urrunegi ez zeuden
ideiak hartu ohi dituzte.
5. IDEIETATIK EKINTZARA ETA GARAPENAREN GAINEKO ERAGINERA
Gurasoek bilakaera eta heziketari buruz dituzten ideiak aztertzeko interes handia
dago. Seguru asko, interes horren zati handi batek uste errotu batekin du zerikusia:
gurasoen ideiak portaera eta hezteko praktikekin lotuta daudela eta, horien bidez,
umeen garapenarekin. Ideiak portaerarekin eta ideiak eta, aldi berean, portaera
garapenarekin lotzen dituen hipotesia guztiz arrazoitsua iruditzen zaigu, baina
errazagoa da hori argudiatzea frogatzea baino. Eta ez da horrelako harremanik ez
dagoelako; badago, baina oso konplexua da: ez da noranzko bakarreko lerro zuzen
batean agertzen, eta horregatik ikertzailearentzat ezinezkoa izaten da ideia bat
portaera jakin batekin eta, gero, garapenaren alde jakin batekin lotzen dituen haria
aurkitzea. Goodnow-ek (1996) dioenez, badirudi ideien eta portaeraren arteko
lotura aldakorra dela. Lotura hori argiago agertzen da pertsona batzuengan eta
egoera eta inguru batzuetan, beste batzuetan baino. Alde bien arteko harremana ere
errazago frogatzen da, harreman hori azaltzen duten prozesuak edo eraginen
norabidea baino. Bestalde, 2. kapituluan esan genuen bezala, ideien eta portaeren
arteko harremana azaltzeko, bi modu daude: lehenengoa, garapenaren eta heziketaren ideiak adimeneko bitartekaritzat jotzen dituena, estimulazioaren (umearen
jokabidearen) eta erantzunaren (gurasoaren jokabidearen) artean jarriz; bigarrena,
ideia horiek bitartekaritzat jotzen ez dituena, aldez aurreko gauza direla dioena:
ideia horiek umea bera eta umearen portaera ikusteko modua zuzentzen dituzte;
umea hezterakoan balio nagusiak eta lehen mailako helburuak zeintzuk diren
esaten dute, baita umearen adinaren, ezaugarrien eta abarren arabera jokabiderik
gomendagarrienak zeintzuk diren ere.
Aurreko puntuak idazteko erabili dugun logikari jarraituz, ideien eta portaeraren arteko loturari buruzko lehen hausnarketak etnoteorien eta gizarteko
irudikapenen eremura garamatza.
Bilakaera eta heziketari buruzko ideien eta gurasoen portaeraren arteko lotura
argi samar ikusten da eremu horretan, bai kultura desberdinetako datuak konparatzean (esaterako, Erdialdeko Afrikakoak eta Ipar Amerikakoak) bai mendebaldeko
kulturen datuak konparatzean, azken kasu horretan aukeratutako herrialdeak oso
desberdinak badira (Italia eta Estatu Batuak, adibidez). Izatez, umeak hazteko
moduak alderatzeko Kenya eta Estatu Batuak aukeratzen badira (Harkness eta
Super, 1992), edo bestela Italia eta Estatu Batuak (New eta Richman, 1996), eta
hazteko modu horiek eta herrialde batzuetan eta besteetan garapenean eta heziketan nagusi diren ideologiak alderatzen baditugu, orokorrean koherentzia handia
dagoela iruditzen zaigu. Hori ez da harritzekoa, umeak hazteko ideiak eta praktikak errealitate zabalago baten zati baitira. Super eta Harkness-ek (1986) errealitate
horri garapen-nitxoa deitu diote. Hobi hori hiru elementu nagusiz osatzen da:
umea bizi den testuinguru fisiko eta soziala, umeak hazi eta hezteko kulturak
arautzen dituen praktikak eta umea zaintzeko arduradunen psikologia (azken hori
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“etnoteoriak” dira adituentzat). Beraz, umeak hazteko ideiak eta praktikak sistema
bereko osagarriak dira, eta bien arteko lotura, logikoa izateaz gain, beharrezkoa da.
Italia eta Estatu Batuak konparatzean, argi ikusten da garapen-nitxoa. Estatu
Batuetako eta Italiako ohiturak konparatzeko, hiru arlo aukeratu ziren (arriskuen
aurkako babesak, loaldiak, janariak). Herrialde bakoitzeko ume txikiekin egindako
praktikak guztiz bat zetozen bertako gizarteak epe luzerako ezartzen dituen helburuekin: Estatu Batuetan, autonomia eta independentziarekin; Italian, gizarteko
harreman onekin eta ongizate eta segurtasuneko zentzumenekin. Jakina, nahiz eta
praktika desberdinak izan, bai guraso italiarrek bai estatubatuarrek pediatren
aholkuak eta laguntza eskuragarri izan zituzten (New eta Richman, 1996).
Analisi-maila honetan, gurasoek haurrak hezteko dituzten ideiak eta praktikak, alde batetik, eta haurren garapena, bestetik, erraz frogatzekoak direla dirudi.
Kenya eta Estatu Batuak alderatuko ditugu hori ikusteko: Harkness eta Super-ek
(1992) Kenyako herrixka bat aztertzea erabaki zuten. Bertako gurasoek natural,
posible eta beharrezkotzat jotzen zutenaren arabera, hiru urteko ume bat gauza da
behi-talde bat eramateko; bost urteko bat etxean geratu ahal da, bere anaia txikia
zaintzen; eta zortzi urteko neskato batek familia osoaren afaria presta dezake
sutondoan. Ume horientzat, ordea, zailak izaten dira beste lan erraz batzuk, hala
nola, entzun berri duten ipuin bat errepikatzea. Horiekin konparatutako ume
estatubatuarrak oso goiz hasten ziren hizkuntzaren gorabeherak ikasten, baina
beharbada, beren gurasoek ez lizkiekete aginduko, ezta nerabezaroan ere, umetxo
afrikarrek oso modu natural eta eraginkorrean egiten zituzten lan batzuk. Kultura
bakoitzak ahalmen eta gaitasun batzuk bultzatzen ditu umeengan, eta beste batzuk
baztertzen ditu, bizimodua, balioak eta helburuak, bilakaera-egutegiari buruzko
itxaropenak eta ideiak nolakoak diren arabera.
Italia eta Estatu Batuak konparatzea esanguratsua gerta daiteke ideien eta
portaeraren arteko harremanak sakonago ikertzeko. Konparatutakoak ez dira
elkarreragin zehatzak, baizik eta eguneroko eginkizunak antolatzeko moduak eta
umeak hazi eta hezteko ohiturak eta praktikak. Hortaz, badirudi ideiak
garrantzitsuak direla gurasoek umeen bizitza egituratzeko. Izatez, konparaketan
ikusten da ezen egoera arrunt askotan ume txikiekin izaten den harremana modu
desberdinetan antolatzen dela; adibidez, hamar hilabeteko umea lau hankatan etxe
osoan ibiltzea ona den ala ez; non, norekin eta zenbat denboratan lo egiten duten
ume txikiek, eta zer egin gauerdian esnatzen badira; noiz, norekin eta zer jaten
duten ume txikiek, eta zer egin jaten ematea zaila denean.
Espero izatekoa zenez, umeen portaera eguneroko eginkizunak antolatzeko
moduei egokitzen zaie. Beraz, portaera hori hazteko sistemarekin bat etorri ohi da,
azkenean. Badirudi umeen portaera oso malgua dela, eta, nahiz eta gurasoen ideiak
mota askotakoak izan, malgutasun horrek sinesmenak sendotzen laguntzen duela,
umearentzat onena zer den, gurasoei gehien komeni zaiena zer den eta nola portatu
behar duten hainbat xehetasun erabakitzerakoan (esnatzeko ordua, ingurua arakatzen eman beharreko denbora, jolas-motak eta beste gai asko barnean hartuta).
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Umeak garatzean eskuratzen duen maila ere oso malgua dela dirudi, hainbat
aldetan, gorago aipatu ditugun ume kenyarrek edo Nigeriako yorubatarren umeek
erakusten zutenez. Horien gurasoek independentzia bultzatzen dute, eta helburu
hori dela-eta antolatzen dute umearen bizitza: bi urteko umeen artean, %90ek
badaki gauzak hara eta hona eramaten, ura katilu txiki batean eramaten, gauza
bakoitza dagokion tokian ipintzen, eskuak eta aurpegia garbitzen; %75 mandatu
txikiak egiten hasi da; %40k jateko bere tresnak garbitzen ditu; %30 etxea edo
arropa garbitzen ikasten ari da; etab. (Zeitlin, 1996).
Baina ez dugu zertan kultura desberdinetara jo, gurasoen ideologiak eta
umeen bizitza antolatzeko eta mota askotan estimulatzeko moduak lotuta daudela
erakusteko. Gure artean bildutako datuetan ere, alde handiak agertzen dira, aitaren
ideologiaren arabera: aita modernoak asko inplikatzen dira; umearen bizitzako
eginkizun askotan esku hartzen dute (umetxoa bainatzen dute, jaten ematen diote,
lokartzen laguntzen diote, etab.). Aita tradizionalen inplikazioa hutsaren hurrengoa
da, eta aita paradoxikoak besteen bitarteko maila batean egoten dira (horiek
umetxoekin duten inplikazioa txikiagoa da modernoek dutena baino, baina
tradizionalen inplikazioa gainditzen dute). Eguneroko eginkizunak aztertzeaz gain,
HOME eskala erabili dugu (Caldwell eta Bradley, 1984) umeen etxeetako estimuluen ugaritasuna neurtzeko. Datuen arabera, eremu bien arteko lotura oso sendoa
da. Oso emaitza tipikoak atera dira: umeen garapena eta horri eragiten dioten
faktoreak ondoen ezagutzen dituzten aitek puntuaziorik altuenak lortu dituzte.
Sevillako ikertzaileek joera hori baieztatu dute: aita modernoek puntuaziorik
handiena lortzen dute; gero, paradoxikoak datoz; eta azkenik, tradizionalak
(Palacios, González eta Moreno, 1992).
Egunerokoa eta hori antolatzeko moduak alde batera utzita, beste elkarreragin
zehatzago batzuk aztertzen hasten bagara —esaterako, guraso batek umearekin lan
bat egiten duenean edo umeari zerbait irakasten dionean— ideien eta portaeraren
arteko lotura ez da hain argi ikusten. Horretarako, hainbat arrazoi daude: ikertutako
ideiak eta portaerak oso eremu edo arlo desberdinetakoak direla, gertaera zehatzen
eragina ideietan elkarreraginetan baino gutxiago sumatzen dela... Hala ere,
baditugu behar beste datu ideiak eta elkarreraginak lotuta daudela esateko, nahiz
eta lotura hori ez perfektua izan, ezta lerro zuzenekoa ere (Sigel, 1992). Adibidez,
familiak ikertzean aurkitu ditugun askotariko ideologiak (guraso tradizionalak,
guraso modernoak eta paradoxikoak) adin desberdinetako umeengan
antzemandako elkarreragin-mota jakin batzuekin harremanetan daude. Zehatzago,
guraso modernoak dira umeekin harreman eta elkarreraginik aberatsenak eta
pizgarrienak izaten dituztenak; beren estimuluak aberatsak eta egokiak dira, baina
ez beti estrategia landuagoak, konplexuagoak, erabiltzen dituztelako, baizik eta
elkarreragineko egoera bakoitzaren eskakizun-maila umearen garapen-mailari
egokitzen diotelako. Beste muturrean, guraso tradizionalak daude: umeak hezteko
izaten dituzten praktikak gehiago errepikatzen dira, eta ez dira hain pizgarriak
umearen adimena eta hizkuntza garatzeko. Azkenik, beste guraso-mota bi horien
artean, guraso paradoxikoak daude. Horiek ematen dituzten estimuluak askotarikoak dira, eta horregatik modernoengandik hurbil daude, baina ez dakite elkarrera-
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ginak ume bakoitzaren garapen-mailari egokitzen. Horregatik, guraso tradizionalen
antza ere badute (Palacios, González eta Moreno, 1992). Guk adimen eta hizkuntzaren eremuko datuak hartu ditugu ideien eta portaeraren arteko lotura erakusteko;
beste ikertzaile batzuek gizarte-gaitasunaren eremua aukeratu dute lotura bera
frogatzeko (Rubin eta Mills, 1992).
Frogak orokorki ikusita, ziur egon gaitezke gurasoen ideiak eta jokabideak
lotuta daudela, baina lotura hori azaltzen duten prozesuei buruzko datuetatik ezin
da horrelako ondorio argirik atera. Harreman horiek nondik nora doazen, gauza
eztabaidatua da oraindik ere. Badirudi, ideiak jokabidea baino lehenago sortzen
direla (aldez aurreko gida edo marko baten modura, edo adimeneko bitartekari
modura). Baina harremana kontrako norabidean joan daiteke; baliteke, batzuetan,
egoera eta jokabide zehatzak ideiak baino lehenago sortzea; adibidez, ohituren,
testuinguruaren edo sentimenduen arabera jokatzen dugunean eta ondoren gure
jokabidearen justifikazioak sortzen ditugunean. Kasu horietan, Goodnow-ek
(1995) dioenez, ekintzetatik ideietara joaten gara, eta ohiturak ideologiak sortzeko
elementua izan daitezke. Seguru asko, ideien eta jokabideen arteko harremana bi
noranzko dituen bidea da. Zalantzarik gabe, gizon-emakumeen ideologiak eragin
handia du umeak tratatzeko moduan, bai eguneroko eginkizunak antolatzeko, bai
elkarreragin zehatzak izateko. Baina umeari estimuluak emateko eta umea gizarteratzeko esperientzia zehatzak, ume jakin baten mugak edo aukerak, ume horren
gaitasunak eta zaletasunak ere, eraginkorrak izan daitezke gurasoen ideiak
egokitzeko.
Nolanahi ere, guraso batzuen eta beste batzuen ideien arteko diferentziak
hainbat ikerketatan agertzen dira, heziketako elkarreragin zehatzen arteko diferentziei lotuta. Gure datuetan, adibidez, guraso modernoen umeak hobeto garatuta
egoten dira guraso tradizionalen umeak baino. Guraso paradoxikoen umeak beste
bi taldeen artean kokatzen dira (Palacios, González eta Moreno, 1992). Beste
ikertzaile batzuek, ideien eta garapenaren arteko lotura frogatzearren, norberaren
gaitasunarekin eta gizarte-gaitasunarekin harremanetan dauden edukiak aukeratu
dituzte (Johnson eta Martin, 1992; McGillicuddy-DeLisi, 1992).
Aztertzen ari garen eremu desberdinak lotuta badaude ere, harremanen
zentzua eta maila aldatzen da ikerketa batetik bestera, eta, oro har, akatsak izaten
dituzte, baina horregatik ez dugu gurasoen ideiak zertan zalantzan jarri, umeak
hezteko jokabideen eta umeen garapenaren eragileak direnez. Harreman horiek
ulertzeko moduari buruz hausnartzeko baliagarriak zaizkigu, besterik gabe. Gurasoen ideien eragina ez dugu hartu behar ideiak, portaera eta garapena zuzenean
eta norabide bakarrean lotzearen emaitzatzat; umeen garapenaren gaineko eragin
hori garabidearen planteamendu ekologiko eta sistemikoaren barruan hartu behar
dugu. Planteamendu hori kultura, gizarte eta familiaren eragileen menpean dago,
umeak garatu eta gizarteratzen diren testuinguru zehatzak egokitzen dituzten
eragileen menpean. Ikuspuntu horretatik, ume bakoitzaren garapena ume hori hazi
eta hezten deneko testuinguruetako esperientzia eta elkarreragin anitzen emaitza
da. Gurasoek umeen garapen, hazkuntza eta heziketari buruz dituzten ideologiak
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testuinguru horien osagaiak dira, eta, ondorioz, harreman estuak dituzte garapenarekin. Baina, horrez gain, ezin da ahaztu umeak bere estiloa ezartzen diola bere
garapenari, eta esku hartzen duen beste testuinguru batzuen eraginak ere jasotzen
dituela. Beraz, ezin dugu espero, eraginen ereduan ideiak portaerarekin eta garapenarekin lotzen dituzten geziak noranzko bakarrekoak eta lerro lodiez marraztutakoak izatea. Alderantziz, badirudi eraginen noranzko askotarikoa dela, eta, loturak
adierazteko, hobe dela beste eragin batzuetatik datozen lerroekin gurutzatzeko
irekiak diren lerro bihurriak erabiltzea.
6. ESKU-HARTZEARI BURUZKO IDEIA BATZUK
Atal hau amaitu aurretik, aztertutako eremuetan esku hartzeko dauden aukerak komentatu nahi ditugu, hitz bitan baino ez bada ere. Gurasoen ideiak umeen garapenaren eragiletzat jotzen baditugu, logikoa da ideia horiek aldatzeko ahaleginak egitea,
hezteko praktikak ere aldatzeko eta, azkenean, umeen garapenean esku hartzeko.
Orain arte gauzak azaltzeko erabili dugun moduarekin bat etorriz, lehen erreferentzia kultura eta gizartearen mailan daukagu. Azaldu ditugun datuen arabera,
ez dugu inolako oinarririk ideia batzuk beste batzuk baino hobeak direla esateko,
orokorrean hartuta. Badirudi, oro har, ideologiak testuinguru zehatzen barruan
kokatzen direla. Hor aurkitzen dute beren zentzua, dagokien lekua da, eta, gainera,
testuingurua bera osatzen dute. Badirudi, beraz, zentzugabekeria dela ideiak
aldatzen saiatzea, ideia horiek ideologiaren eremua gainditzen duten kultura eta
gizarteko errealitateetan oso errotuta baitaude, eta bizimoduarekin, ekoizteko
moduekin eta abarrekin lotuta baitaude. Umeen edo umeak hezteko moduen artean
ez dago eredu unibertsalik, besteak baino egokiagoa den eredurik. Beraz, ez dago
besteak baino hobea den ideologia-eredurik ere.
Muturreraino eramanda, lehen azaldu dugun pentsamoldeak inola ere eskurik
ez hartzera eraman gaitzake, aldez aurretik zeuden harremanen antolamendua ez
hondatzeko. Hala ere, pentsamolde horren muga umeen beharrizanak izango dira,
baita hazi eta garatzen diren testuinguru zehatzari egokitzeko modurik onena ere.
Hona hemen hortik atera dugun lehen ondorioa: merezi du gurasoen ideologia
nolabait aldatzea, umeak garatzeko edo egokitzeko arazo larriak dituela edo izango
dituela susmatzen badugu. Bestela, gauzak ikusteko ezohiko moduak errespetatu
behar ditugu, garai eta gizarte jakin batzuetan gehiengoarenak izan ez arren.
Bestalde, umeengan horrelako arriskuak sumatzen badira, gurasoen ideietan
esku hartzea ekintzetako bat baino ez da izango, baina gurasoen ideologia
aldatzeagatik arriskutan dauden umeen etorkizuna ez da beti aldatuko; arazoak
aurreikusteko, gabeziak gainditzeko eta gaitasunak estimulatzeko, beste programa
batzuk ere ezinbestekoak izango dira, familiaren barruan edo hortik kanpo, umeen
etorkizuna hobetzeko.
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Esku-hartzea izan ala ez erabakitzeko oso garrantzitsua den beste zerbait
honako hau da: ideietatik jokabideetara daraman bidea (eta alderantzizkoa). Sarriegi
uste dugu gurasoen portaera onerako aldatzeko modu bakarra ideiak aldatzea dela.
Baina, lehen azaldu dugunez, horretarako ibili behar den bidean bi norabide daude.
Lehen esan dugunarekin bat etorriz, badirudi ezen, jokabide alternatiboak eta
eguneroko egoeretarako erantzun-ereduak eskaintzen badira, lehenengo eta behin
portaera eta gero ideiak alda daitezkeela. Esku-hartzeko modu batzuk ez dira
gurasoen ideologia aldatzeko asmatu, baizik eta gurasoek beren eginbeharretan
arrakasta izateko baliabideak eta laguntza emateko. Baliabideen artean, umeen
garapen eta hezkuntzari buruzko ideiak eta ezagutzak dira garrantzitsuena,
zalantzarik gabe, baina estrategia eta aritzeko eredu zehatzak ere sartzen dira hor.
Mota horretako esku-hartzeen helburua gurasoei laguntza eta baliabideak ematea da
(zuzenean beren ideiak edo jokabideak aldatzen saiatzea baino gehiago). Horrela,
gurasoek gaitasun eta segurtasuneko zentzumenak garatuko dituzte, eta umeak
hobeto garatzeko baliagarriak diren ezagutzak eta trebeziak eskuratuko dituzte.
Horrelako esku-hartze bat Andaluzian jarri zen martxan, Sevillako Unibertsitateko Garapen- eta Hezkuntza-Psikologia Saialk eta Andaluziako Juntako
Osasun-Zerbitzuak batera bultzatuta (Palacios eta Hidalgo, 1996). Emaitzetan
antzematen denez, gaur egun gurasoak erosoago daude, eta beren zalantzak eta
kezkak gutxitu egin dira; gainera, orain aitak gehiago inplikatzen dira; ondorioz,
bai emakumeek bai gizonek guraso-lanetan uste baino laguntza handiagoa zutela
nabaritu zuten, beren jarrera batzuk aldatu zituzten eta portaera-eredu zehatz
batzuk aldatu zituzten. Ideien eremuan, esku-hartzearen ondoriorik nabariena ez
zen aurreko ideiak erabat aldatu zirenik, baizik eta gurasoek lehen ezagutzen ez
zituzten eremu batzuk hobeto ezagutu zituztela eta guraso horietako batzuek beren
ideologia hobeto definitzea lortu zutela.
Dena dela, kapitulu hau amaitzeko azken gogoeta gisa, honako hau esan behar
dugu: esku-hartzeek hainbat eta arrakasta handiagoa izango dute esku-hartze horiek
zenbat eta gutxiago antolatu koadro konplexu baten barruan xehetasun txikiak
aldatzeko moduan, eta zenbat eta gehiago antolatu neska-mutikoen bizimodua eta
hazkuntza eta garapenerako testuinguruak nabarmen aldatzeko ahalegin gisa,
zaintzaileen eta hezitzaileen ideiak eta jarrerak aldatzea barnean hartuz, noski.

9. Familia barruan balioak nola eraikitzen diren
María Dolores García Hernández, Gloria Ramírez Rodríguez
eta Alinson Lima Zamora

Denok ere nahiko kezkaturik gabiltza gure gizartean agertzen ari diren balioak
direla eta. Gure printzipio demokratikoak harrotzeko modukotzat ditugu —eta ez
gutxi gainera—, baina hedonismoak, indibidualismoak, xenofobiak, utzikeriak
(edo pasotismoak, nahiago bada) eta halako beste balioek mesede eskasa egiten
digute printzipio horiek sendotzeko. Zorionez, hala ere, bada besterik ere gure
gizarte honetan, bestelako jokabide batzuk, atzetik beste balio batzuk ote dituzten
irudipena ematen digutenak, positiboagoak; esate baterako: altruismoa, lankidetza,
tolerantzia.
Gizakiaren biologian ez dago ezer, oinarrizko premiak asetu beharra ez bada,
balio bat edo bestea zergatik hartu den azaltzeko baliagarria denik. Gizakiok
balioak —gero, gizartean nola jokatu erakutsiko diguten balio horiek— gizarte-ikasketarako prozesu zinezko baten bidez barneratzen ditugu. Zehatzago esanik:
ona zer den eta txarra zer, etxerako modukoa zer eta arbuiagarria zer, egokia zer
eta okerra zer, hori dena hasiera-hasieratik ikasten hasten gara, besteekiko
elkarreraginean. Eta hori horrela bada, garrantzizkoa dugu jakitea balioak zernolako gizarte-harremanetan sortzen diren.
Horretara jarriz gero, adituen nahiz aritu gabeen begiek familia aldera egiten
dute, han ikusten baitute gizartearen balio-irakastoki estreinako eta garrantzizkoena.
Familia izaten dugu lehen elkarbizi-gunea, eta huraxe dugu erreferentziarik behinena
denbora luzean eta gauza askotan. Hortaz, agidanean, familiak erantzukizun handia
du balioak eraikitzeko horretan. Baina, kontestu erantzukizundun bakarra al da?
Zein balio indartu nahi izaten du? Ondo egiten ote du bere lana, ala seme-alaben balioek ez dute gurasoen gustuko horiekin batere zerikusirik? Familiaren
barruan, zein aldagaik dute zerikusirik eginkizun hau ondo bete edo porrot egin
dezagun? Ba ote dago zer eginik, familiari zer erakutsirik, balioak irakasteko lan
horretan arrakasta izaten laguntzeko? Horiexek dira jarraian argitu-edo nahi
ditugun kontuak. Baina lehenik, balio kontzeptuari buruzko ideia batzuk azaldu
behar dira.
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1. FAMILIA ETA BALIOAK: OINARRIZKO KONTZEPTU BATZUK
Balioak helmuga edo helburu orokor batzuk dira, hortxe bere horretan dirautenak
egoera batean zein bestean. Gizakion bidea argitzeko lana egiten dute nola jokatu
jakiteko, eta garrantzi subjektiboaren arabera sailkatzen dira (Schwartz, 1992).
Rokeach-en (1973) arabera, balio batzuk baliabide edo bitarteko hutsak dira
(bitarteko balioak), eta, haien bitartez, beste helburu edo jomuga orokorrago
batzuk lortu nahi izaten ditugu, gure bizi-eredu idealen erakusgarri diren beste
jomuga batzuk (azken buruko balioak). Bitarteko balioek —baliabideak diren
aldetik— gaitasun-zentzua izango dute gizakiontzat; eta, azken buruko balioek,
berriz, autokontzepzio esanguratsuagoak ematen dizkigute, sistema kognitiboaren
muinetik, besteak baino hurbilago dauzkagunak eta denboraren joanari tinkoago
eusten diotenak. Azken buruko balioen artean, Rokeach-ek (1973) zoriona,
barruko harmonia eta horrelako beste balio pertsonal batzuk sailkatzen ditu, eta
bakea, berdintasuna, justizia eta antzeko beste gizarte-balio batzuk. Bitartekoen
artean, berriz, bi bereizten ditu: gaitasunekoak, hau da, zer edo zer egiteko gai
izatea, kuriositatea edo jakinahia, irudimena eta abar; eta balio moralak, edo
zintzoa izatea, arduratsua izatea, eta abar.
Schwartz eta Bilsky-k (1990) eta, beranduxeago, Schwartz-ek (1992) berriz
ere, balioak beste era batera sailkatu zituzten, oinarri modura bi gauza harturik:
(a) zein interes asetzeko baliagarriak diren, norbanakoarenak, taldearenak edo
bienak izan baitaitezke; eta (b) giza izatearen premia unibertsalen adierazpideak
diren aldetik gogozko zein jomuga duten: biologikoak eta organikoak, gizarteko
harreman koordinatuak, eta, talde eta erakundeen kasurako, bizirik irautea edo
funtzionatzen jarraitzea. Hortik aurrera, Schwartz-ek (1993) hamar esparru bereizi
zituen, balioen egitura osoa oinarrizko bi dimentsiotan banatu ondoren: aldatzeko
gertu gaude/aukeran, nahiago dugu lehengo moduan jarraitu, eta geure onerako
aritzen gara/urrunago goaz. Lehenengo dimentsio horretan, balioak sailkatzeko
orduan, bi alderdi izan zituen kontuan: sormena eta helmuga jakinik gabeko
ekimenik bultzatzen ote duten (nork bere bidea egitea, estimulazioa) edo, aitzitik,
lehengo tokian hortxe seguru egotera garamatzaten eta mimetismo kulturala bultzatzen ote duten. Bigarrenean, berriz, beste bi hauek: geure onuraren bila bultzatzen gaituzten (agintea, lorpenak), ala besteen onuraren bila bultzatzen ote gaituzten
(unibertsalitatea, esku-zabaltasuna).
Era berean, balioak halako sistema baten parte dira, eta, sistema horren
barruan, batzuk elkarren artean bateragarriak dira, eta beste batzuk elkarri
kontrajarrita daude. Balio-sistema ikasteko prozesuan zehar, lehentasunak ere
ikasten ditugu, hau da, zein balio lehenetsi behar dugun zeinen aurretik, eta halako
oreka baten bila ere saiatzen gara —beharrezkoa baita—, geure helburuak betetzeko ahaleginen eta bizi garen taldearen premien artean.
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Atal honetan, balioek zenbait ekintza-bide sustatzeko duten indarraz arituko
gara, eta, horrekin batera, gizakioi hobeto moldatzen eta ongizate hobea lortzen
nola laguntzen diguten aztertuko dugu. Balioak familian ikasteko prozesua ere
aztertuko dugu, eta, ikusiko dugunez, gizarterako ikasbide horretan, norbanakoa
dagoeneko ez da —ez eta urrik eman ere— lehengo gizaki pasibo hura, gogor
egiten ziola-eta gizarteak agindutako arau guztiei isil-isilik men egiten ziena.
Ordea, lan honetan, balioak gureganatzea eta barneratzea gizakiaren eraikitze-prozesu baten emaitza da, prozesu bat, zeinaren bidez, gizakia inguruko gizartearen
zentzua aurkitzen saiatzen baita, eraikitze-prozesu horretan bertan bide-lagun
dituen beste pertsona batzuekin harremanetan.
1.1. Familia, balioak eta moldaera
Gizakion sinesmen-sisteman, muinetik oso hurbil daude balioak. Gurariazko
bizimodu idealekin loturik daude, gizaki denak dituen premiei erantzuteko balio
duten bizi-ereduekin, alegia, eta pertsonak, gertakariak eta gure buruak balioesteko
irizpideak ematen dizkigute (Rokeach, 1973). Geure balioei kasu egiten badiegu, gu
geu edozertarako gai garen eta gizarteak onerako aitortzen digun irudipena ari gara
sustatzen eta indartzen. Eta kontrakoa, justu, barruan ditugun printzipioei kasu
egiten ez badiegu: gaizki sentituko gara, eta beste konponbideren batzuen bila
abiatuko gara, premia sortu berri hori asetu nahian. Hortaz, balioek badute zereginik ekintza sustatu eta pizteko.
Ikus dezagun balioek nola lan egiten duten, gizakiok erabakiren bat hartu
behar dugunean. Kontu egin dezagun bi familia ditugula, (A) eta (B), biak ala biak
ere oso kezkaturik alaben eskolako martxarekin. Ondo ibil daitezen, hainbat
ahalegin egiten dituzte (lorpen-premia), baina, halako batean, liskar txiki bat
gertatzen da, alaben eskolako martxarako arriskugarri: alaben lagun bat oso pattal
eta triste dabil, eskolan gaizki dabilelako, eta laguntza behar du. Baina, hari
lagunduz gero, ezin ikasten erabili hainbeste denbora eta indar. Hortaz, (A) familiak
ez dio laguntzen uzten, baina (B) familiak, ordea, lagundu egin behar diola azaldu
nahi dio etxeko alabari. Zer dute, batzuek eta besteek, gauza bat edo bestea
erabakitzeko, denek gauza bera lortu nahi badute, hasiera batean behintzat? Bada,
(A) familiak norberaren onuraren bila egin duela —hori ere balio bat baita—, eta
(B) familiak, berriz, besteen onuraren alde egin duela (balioa hori ere).
Azken batean, bizitzako helburuak garbi zehazten laguntzen digute barnera
bildutako balioek; geure buruak onartzen eta estimatzen laguntzen digute, garen
bezalakoak baikara; eta, aldi berean, besteak ulertzen eta estimatzen ere laguntzen
digute. Gure buruak hobeto estimatzen laguntzen badigute, eta gizartean aurrera
egiteko baliagarriak badira, balioek beren horretan diraute, eta garatu egiten dira.
Gizakiaren ongizate subjektiborako bitartekariak dira, beraz. Baina, familiaren ongizatea itxuratzeko ere balio ote dute? Ba ote da familiaren ongizate hori itxuratzen
duen baliorik? Zehatz dezagun, lehenik eta behin, zer den familiaren ongizatea.
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Egia da egunetik egunera geroz eta gehiago erabiltzen dela, baina, hala ere,
familiaren ongizatea, kontzeptu moduan, ez da beti oso ondo definiturik egoten.
Ongizate hori definitzeko, lehen, kontzepzio estatikoagoak erabiltzen ziren, eta,
gero, kontzepzio horiek dinamikoagoak bilakatu dira. Lehen, familiaren ongizatea
egoera estatikoa zela uste zuten, harmonikoa, zeinean kide guztiak gustura egoten
baitziren. Baina beste ikuspuntu dinamikoago bat erabiliz gero, eraiketa-prozesu
bat da, egunetik egunera aurrera doana, eta, aldian behin, ukituren bat behar duena,
familia ere ez delako beti berdin egoten. Harremanetarako prozesuaren bidea behar
bezala eraikitzeko aukera duten neurrian daude gustura familiako kideak, aldaketak positiboki bizi badituzte (Cusinato, 1988). Alde horretatik, familiaren
ongizatea ez dago liskarrik egon ala ez egotearen menpe, baizik eta liskar horiei
aurre egin eta nola konpontzen dituzten gorabeheran (Kelly, 1955).
Familiaren ongizateari estu-estu loturik, segurtasuna ageri da (Salcedo, 1992;
Orizo, 1996; García eta Ramírez, 1997). Ikerketa horietan, jendeari familiaren
ongizatea bermatzeko moduko balioren bat eskatzen zitzaionean, gehienek segurtasuna garrantzitsua dela esaten zuten, eta berdin-berdin adin batekoek zein bestekoek edo familia egoera batean zein bestean zutenek (senar-emazte berrientzat,
lehen lanari aurre egin behar dionarentzat, nerabearentzat, alargunarentzat,
unibertsitateko ikaslearentzat, eta abar). Horrekin batera, besteak beste, honako balio hauek ageri dira: tolerantzia, elkartasuna, ardura, bakea, leialtasuna, errespetua,
eta abar; denak ere taldearen helburuekin, elkarrekiko loturekin eta harreman
estuekin zerikusi garbia dutenak. Balio horien artean, obeditu beharra ere aipatzen
da. Balio horrek, neurri batean, menpekotasun edo taldeko araudi-zentzua dauka,
eta elkarren artean obligazio batzuk hartzera bultzatzen du, eta obligazio horiek,
gero, familiako kideen artean oso lotura estua sortzen dute (Gervilla, 1997; Orizo,
1996; Pérez eta Cánovas, 1995; Musitu eta Molpeceres, 1992; Salcedo, 1992).
Azken batean, norbanakoaren osatze-bide horretan lanik handiena egiten
duen taldea familia denez, horixe da norbanakoaren ongizatea lortzeko tokirik
aproposena. Baina ongizate horrek, pixka bat harantzago baldin bagoaz, pertsonen
arteko edo familiako ongizatea ekar dezake, familia barruko harremanetan parte
hartzen duten norbanako guztien ongizatea (Cusinato, 1988). Alde horretatik,
itxura denez, balio kolektibitatezaleek, araurik onartzea eskatzen dutenek eta
segurtasunekoek egiten diote mesederik handiena ongizate horri.
1.2. Familia: balioak eraikitzeko lekua
Gizarteko arauak familian hasten gara ikasten lehenengoz, eta, hortaz, balio
horiek gizarteratu ere, familiak gizarteratzen ditu lehen aldiz. Gainera, familia ez
da edonolako lekua balioak ikasteko behar horretarako, zeren bertan giro hurbilekoa
egoten baita, beroa, komunikazioa erraza baita, eta jendea elkarri laguntzeko gertu
egoten baita, eta horrela ikasitakoak beste inon ikasitakoak baino gehiago balio eta
irauten du. Baina, Molpeceres, Musitu eta Lila-k (1994) esaten dutenez, familiaren
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lan gizarteratzailea ez da, soil-soilik, arau eta balio-sorta bat familia-kideen eskuetan uztea, nahita eta esplizituki. Familiak haurrari hainbat gako ematen dizkio,
gero hark gizartearen funtzionamenduaren bere errepresentazio orokorrak eraiki
ditzan. Familiako giro epelean bilduta, gako horien artean honako hauek daude:
gurasoen beren errepresentazioa, familia barruko elkarreraginerako ereduak,
gizarteak zer espero duen berarengandik eta zer eskatuko dion (hori guztia hortxe
izango baitu haurrak aurrerantzean, bizkar gainean berekin), haurrak aurre egin
beharko dien garabideko eginkizunak, eta abar. Alde horretatik, familiak bi
eginkizun oso garrantzitsu ditu:
1) Jomuga eta helburuen artean, bateragarriak zein diren eta zein ez zehaztea,
heziketa-giroa era batera edo bestera egituratuz (baliabide materialen banaketa, giro afektiboa, rolen antolaketa, diziplina-oinarriak, eta abar). Adibidez: haurride bat beti sesioan badabil, balio batzuek elkarri kontra egingo
diote, alde batetik familiako kide horri lagundu egin beharko baitzaio, baina,
aldi berean, nork bere burua babesteko eta bizirik irauteko premia ere bai
baitauka.
2) Halako auzi eta tirabiretan, lehenengo zein konponbide hartu beharko litzatekeen zehaztea, hau da, gizarteak espero dituen gauza guztien artetik, familiak gehien nahiago duena. Familiak kideei zer egitekoak diren —hala espero
baita haiengandik— erakusten die, baina baldintzaturik, hori bai. Baldintza
horiek honako hauek dira, neurri handi batean —Bronfenbrenner-en (1979)
terminologia darabilgu (liburu honetako lehen kapituluetan duzue azterturik)—: makrosistemak dakartzan irizpen eta betebehar kulturalak (kulturako
balioak, sinesmenak, gertakari historikoak, eta abar), eta exosistemak dakartzanak (senide ugari, lana, lagun-artea, eta abar). Horrenbestez, familia
barruko gizarteratzea (edo sozializazioa, nahiago bada) beste esparru zabalago batean baino ezin da ulertu, unean uneko baldintza eta balio kulturalen
esparruan. Bai gurasoek, bai seme-alabek, balio kultural horiek emandako
eskema kognitibo-motibazionalen arabera ulertzen dituzte beren eta
besteen jokabideak (Musitu eta Molpeceres, 1992).
Baina, nola eraikitzen dira familiako balioak? Haurrek gurasoen balioak
beren horretan zuzen-zuzen eta berdin-berdin ikasten ote dituzte? Ikuspuntu
konstruktibista berrien arabera, balioak eraikitzeko prozesuan, haurrek ere izaten
dute beren aldetik zer ekarria, eta trukeko harreman bat sortzen da helduarekiko,
ez, halere, neurri berekoa norabide bietan. Hortaz, nahi izatea ez da nahikoa, inor
halako edo bestelako balio baten arabera hezteko; horra hor, adibidez, guraso eta
seme-alaben arteko korrelazio ahulak. Balioak familian eraikitzeko orduan, besteak
beste, gurasoen balioak hartu ala ez erabakitzea seme-alaben eskuetan dagoela ere
hartu behar da kontuan. Eta ezin da esan, hortaz, gurasoek seme-alabentzat nahi
dituzten balioen eta seme-alaba horiek hartzen dituztenen artean halako lotura
zuzen bat dagoenik. Gurasoen jokaerak zalantza-izpirik uzten ez badu ere, guraso
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eta seme-alaben arteko harremanak zuzenak baino zuzenagoak izanik ere, seme-alabetako bakoitzak gurasoen jokabide hori nola ulertzen duen ikusi beharko da
beti, bere esperientziak interpretazio horren arabera egokituko baititu. Horrenbestez,
baliteke haurrek ere gurasoenen antzeko balioak izatea, baina sekula ez berdin-berdinak.
Guraso eta seme-alaben arteko trukaketa konplexu horietan, gainera, ez dira
seme-alaben balioak bakarrik aldatzen. Gerta liteke gurasoen balioak ere aldatzea,
familiaren bizitzan premia eta betebehar berriak agertu ahala haietara egokitu
beharrez. Esate baterako, egin dezagun kontu aita batek gizartearen aitormena
duela, balioen artean, lehenengoa. Haur txiki bat dakarte mundura eta familiako
bizimodua eta segurtasuna agertzen dira, balio modura, lehengo hari kontrajarrita,
eta, azkenean, bi horiexek aukeratzen ditu, gizarte-aitormenaren kaltetan. Era
berean, familia barruan hainbat eta hainbat tirabira sortzen dira etengabe, familiako
bizimodua bera halakoxea delako besterik gabe, eta tirabira horiek ezinbestekoak
dira, bai familiako balioak garatzeko, bai —eta honetarako batez ere— familiako
kide bakoitzak bere kriterioa indar dezan. Tirabira txiki horiei esker, seme-alabek
familiako balioak baztertzea edo beren izaeraren arabera onartzea «erabaki»
dezakete.
Edonola ere, gurasoek, familia osatzen dutenetik, baita osatzeko asmotan
dabiltzanetik ere, buruan badituzte balio batzuk, itsasontzia —familia, alegia—
lehorrera eramaten lagunduko dietenak. Familia-zikloaren garai bakoitza (haurdunaldia, amatasuna, haur izatetik pubertatera eta nerabe izaterako bidea, seme-alabek etxea uzten dutenekoa, eta abar) aurre egin beharreko desafio bat da familiarentzat, eta zein balio dituzten gorabeheran, era batera edo bestera hartuko dituzte. McNally, Eisenberg eta Harris-ek (1991) 7 eta 16 urte bitarteko seme-alabetako
familien luzetarako azterketa egin zutenenan, harrigarria bada ere, gizarteratze-lana denetan ere antzera egiten zela ikusi zuten, eta horrek esan nahi du, itxura
batean behintzat, gizarteratze hori balio eta helburu oso sustraituetan oinarritzen
dela, eta familia-zikloan zehar nahiko gutxi aldatzen direla.
Familia-zikloan zehar gertatzen diren aldaketei eta sortzen diren premia
berriei era batera edo bestera aurre egiteko orduan, balioek ere zeresanik baldin
badaukate, zergatik ez galdetu ba ote dagoen apustu hori irabazten laguntzeko
moduko familia-baliorik? Burua erabiliz gero, balio horiek elkartasuna, tolerantzia
eta segurtasuna direla pentsatu beharko genuke. Eta, hortaz, bizitza honetako
trantsizio eta krisietan familiak halako laguntza-sare bat eskaintzen badigu, bizia
era askotara bizi daitekeela onartzen badu, eta, aldi berean, garapenaren erronkei
aurre egiteko segurtasuna eskaintzen badu, familia horrek izugarri lagunduko digu
heldutasunerako bidea arrakastaz betetzen.
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2. FAMILIAKO HARREMANAK ETA BALIOAK
Familia barruan belaunaldi baten eta bestearen artean sortzen diren harremanak
bakarrak dira, eta oso indar handia daukate balioak eraikitzeko prozesuan.
Gizarteak zein bide daraman ikusirik, baliteke ia familian bakarrik ikusi ahal izatea
belaunaldien arteko harremanak —hortik kontu atera zein esparru apartekoa
izango den—. Gaur egun, harremanetarako geroz eta toki gutxiago daude (halako
arlo hau zaharrentzako da, beste hau gazteentzako, beste hura haurrentzako, eta
abar), eta ia ez dago belaunaldiek nahi gabe non topo egin, familian ez bada. Atal
honetan, lehenik eta behin, harreman horiek aztertuko ditugu, eta, gero, gurasoek
seme-alabei zein balio irakatsi nahi izaten dieten azalduko dugu.
2.1. Balioak eta belaunaldi arteko dinamika: aitona-amonak, gurasoak eta
seme-alabak
Familia belaunaldien artean topo egin ahal izateko leku bakarra bihur daitekeela esan berri dugu. Baina gaur egun, jada, familia modernoan ez dira denak
—guraso eta seme-alabak, aitona-amonak eta baita hurbileko beste senitartekoak
ere— teilatupe berean bizi. Pérez eta Cánovas-ek (1995) egindako azterlanean
(1995) ikus daitekeenez, umeen %96k dio baietz, aitona-amonak badituela, baina
%15,3 bakarrik bizi da haiekin. Gehienek, hala ere, astean behin edo hirutan ikusten
dituzte gutxienez, bai familiako ospakizunetan, bai haien zaintzapean daudenean,
liburu honetako 3. kapituluan erakutsi dugunez. Hortaz, bada aukerarik belaunaldiek elkarren artean topo egin dezaten, eta topaketa hori denon mesederako
izan dadin.
Gaur egun, gurasoek denbora luzea ematen dute lanean, eta nahiko itota
ibiltzen dira, bateko konpromisoa dela eta besteko obligazioa dela. Eta, familiak
horrela dabiltzalarik, aitona-amonek bi eratara lagun dezakete ilobak hezten:
zuzenean nahiz zeharka (Smith, 1995). Zeharka laguntzen dute, gurasoei laguntza
emozionala eskaintzen dietenean guraso izateko behar horretan, lana kentzen
dietenean, aholkuak ematen dizkietenean edo laguntza ekonomikoa ematen
dietenean. Izan ere, gurasoek guraso izateko dituzten abileziak eta guraso izate
horri buruz dituzten uste-iritziak aitona-amonen lanaren emaitzak dira, belaunaldiz
belaunaldi eskualdatu baitira. Gurasoen goxotasuna, seme-alabekiko duten inplikazio emozionala eta antzeko beste ezaugarri batzuk ere, aitona-amonen lanaren
emaitzak dira. Alde horretatik, bereziki estua da amonen eta amen arteko lotura.
Lotura hori oso garrantzitsua da, gainera, haurra ekartzekoa den horrek ama moduan nola jokatuko duen zedarritzeko (Vermulst, De Brock eta van Zutphen, 1991).
Liburu honetako 6. kapituluan aztertu dugunez, ilobekin harreman zuzena baldin
badute, aitona-amonak heziketaren beraren arduradun ere izan daitezke, batzuk
besteak baino gehiago, aitona-amonen rola nola bizi duten gorabeheran. Inplikatzen
ez diren edo urrunetik dabiltzan aitona-amonek ez dute iloben balio-eraiketa
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horretan eragin zuzenik. Baina gehiago inplikatzen diren aitona-amonek eragin
handiagoa dute, eta berdin dio aitona-amonen zereginak soilik egiten dituzten edo
gurasoen ordezko lanak egiten ibiltzen diren. Aitona-amona modura dabiltzan aitona-amonek badute nahikoa denbora ilobekin paseoan ibiltzeko, haiekin lanak-eta
egiteko, larrialdirik edo krisirik baldin badago, hantxe laguntzeko prest egoteko,
ipuin-kontari ibiltzeko, gaztetako kontuak kontatzeko, etxeko kontuak azaltzeko,
aholkuak emateko, eta abar. Eta horrela, aitona-amonekin emandako denbora horri
esker, beste belaunaldi batekin izaniko solasalditxo horiei esker, ilobek beste leku
bateko eta beste garai bateko kontuak ere badituzte, gurasoenak ez bezalakoak,
alegia, beren balioak eraikitzeko. Horrela lortzen dira balio-egitura aberatsagoak,
finago ehundutakoak, eta belaunaldi-ikuspuntua hobeto kontuan izango dutenak.
Baina liskarrik ere gerta daiteke aitona-amonen, gurasoen eta seme-alaben
arteko harremanetan. Baliteke gurasoen sozializazio-balioak eta aitona-amonenak
bat ez etortzea, edo aitona-amonek gurasoen zeregina berentzako ebatsi nahi
izatea, edo gurasoek beren erantzukizuna aitona-amonen bizkar gainean uztea.
Horregatik, belaunaldien arteko harreman horietan, leialtasun eta tolerantzia pixka
bat ere behar da (horiek ere balioak baitira), bateraezintasun horiek onartzen, ondo
baliosten eta gainditzen lagungarri izan dezagun, inor gutxietsi beharrik gabe.
Gizartea, gaur egun, abiada bizian ari da aldatzen, eta iruditzen zaigu, atzo gauza
handitarako genuena gaur ez dela ezer asko. Eta alde horretatik, belaunaldien
arteko harremanek, beharbada, lehengoen kontu horiek entzun, probatu, ikasi, eta
gauzarik erabilgarrienak eta baliagarrienak erabiltzeko aukera emango digute,
hurrengo belaunaldiaren gauzarik berrienak eta ausartenak ekarriaz bat. Horrela,
lehengoari bere horretan eusteko gogoa eta jarrera irekia (balioak baitira) esku
emanda joan daitezke. Azken batean, aitona-amonak balio-irakasle onak izan
zitezkeen, baina, zoritxarrez, datuak esku artean harturik, familia geroz eta gehiago
nuklearizatzen ari delarik, eta hirietako bizimodua hain konplexua delarik, geroz
eta urrunago dago aukera hori.
2.2. Gurasoek seme-alabei zein balio irakatsi nahi dizkieten
Guraso guztiek nahi dute seme-alabek balio-egitura halako bat izatea, gero,
haren bidez, «kanpoko» munduan airoso ibil daitezen, eskolara joateko edo lana
aurkitzeko aukera izan dezaten, parekoekin lege onez erlaziona daitezen, edo gaur
egungo mehatxuei aurre egiten jakin dezaten (drogak, sektak, eskolan huts egitea,
eta abar).
Seme-alaben gizarteratze horretan, zein baliori ematen diote gurasoek garrantzirik handiena? Espainian, azterketa bat baino gehiago egin dira gai horren inguruan (Martín Serrano, 1991; Musitu eta Molpeceres, 1992; Orizo, 1996; García
eta Ramírez, 1995), eta, aldeak alde (alde logikoak dira, gainera), denetan ere,
honako balio hauek garatu nahi izaten ditu familiak, itxura batean:
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– norberari garatzen laguntzeko balioak: independentzia, autonomia,
askatasuna, autoerrealizazioa;
– pertsonen arteko harremanak errazteko balioak: kortesia, besteekiko
errespetua, zintzotasuna, tolerantzia;
– ikasketetan edo lanean ondo ibiltzeko balioak: lana gustura egin behar dela,
lanari heldu egin behar zaiola.
Itxura denez, badira hainbat arrazoi (aldagai) balio-mota bat edo bestea nahiago izateko, esate baterako: kultura, maila sozioekonomikoa, gurasoen adina edo
ikasketa-maila, seme alaben adina eta sexua, eta abar.
Gure azterketan (García eta Ramirez, 1995), azken buruko balioen artetik eta
bitartekoen artetik, seme-alabei lehenik irakatsi nahi dizkieten hiruna balio aukeratu behar zituzten gurasoek. Besteen artetik, gurasoek garapen eta errealizazio
pertsonala bultzatzen duten balioak aukeratzen dituzte: pozik bizitzea, autoerrealizazioa, osasuna, independentzia eta askatasuna. Nahiko gauza jakina zen osasuna
eta pozik bizitzea balio aukeratuen artean egongo zirela, oso erdikoak direlako eta
familia barruan ezinbestekoak direlako. Beste azterketa batzuetan ere, horixe bera
agertu da: bada erdiko balio-multzo bat, muina osatzen duena eta gainerako
balioen oinarrian dagoena (Schwartz, 1992).
Era berean, gurasoen artean ere badira aldagai batzuk, balio bat edo bestea
aukeratzeko zeresanik dutenak; adibidez, adina. Guraso gazteenek —zer edo
zergatik izango da— nork bere buruari norabide bat emateko baliagarriak diren
balioak aukeratzen zituzten, hala nola, askatasuna, independentzia eta autoerrealizazioa; eta adinean sartuxeagoak ziren gurasoek, ordea, etxeko giroa eta ardura
aukeratzen zituzten askoz gehiagotan. Aitek, berriz, amek ez bezala, gaitasuna
askoz gehiagotan aukeratzen zuten. Herri handietako gurasoek txikietakoek baino
gehiagotan aipatu zuten tolerantzia. Maila sozioekonomikoak ere bazuen zeresana:
erdi- edo goi-mailako gurasoek tolerantzia eta autoerrealizazio pertsonala aukeratzen zituzten, eta maila sozioekonomiko baxuko gurasoek, berriz, besteen errespetua eta onarpena bilatu beharrarekin zerikusia duen balio bat aukeratzen zuten
(gizartearen errekonozimendua).
Beste herrialde batzuetan ere, azterketa horiek antzeko emaitzak ekarri dituzte. Alemaniako edo Ipar Amerikako gurasoen artean, esate baterako, autonomia,
ardura, tolerantzia, independentzia, irudimena eta halako beste balio batzuk nabari
dira. Ordea, Korea edo Japoniako gurasoek —eta adibide bat besterik ez da— ez
dituzte Europako eta Ipar Amerikako gurasoen balio berberak aukeratzen. Izan ere
—hau omen da azalpena—, kulturaren eskariak ez dira denak bat eta berdinak
familia guztientzat (Pettengill eta Rohner, 1985; Trommsdorff, 1985; Molpeceres-en
aipatuak, 1994). Honenbestez, dena delako kultura hori kolektibista izan edo
indibidualista izan, gizarteratze-lana era batera edo bestera egingo da, eta halako

196

Familia eta giza garapena

edo bestelako balioak indartuko dira (Domingo eta Hannah, 1987). Kultura kolektibista horietan, fidatzekoak izan beharrak, zuzen jokatu beharrak eta obeditzen
jakin beharrak kezkatzen ditu gurasoak, eta, seme-alabei, horrenbestez, taldearekin
ados egon behar dutela erakusten diete. Kultura indibidualistetan, ordea, nork bere
buruarekin konfiantza izan beharrak, independentziak eta sormenak kezkatzen ditu
gurasoak, eta seme-alabak, horrenbestez, autonomia aldera bideratzen dituzte
(Musitu eta Molpeceres, 1992).
3. FAMILIA: BALIOAK GIZARTERATZEN ABILA OTE DA?
Askotan, hortxe aritzen gara gaizki esaka edo, gazte-talde batzuk gaur egun xenofoboak direla eta ez gizalegerik ez etikaren arrastorik ez dutela esanez, edo gazteen
artean halako balio-krisi bat dagoela antzeman uste dugu; baina ez dugu aitortzen,
ordea, familiak erantzukizunik baduenik gazteek balio horiek garatu izan horretan.
Gurasoek ezetz diote, beraiek ez direla balio horiek indartzen ari, eta gainera,
transmititu nahi dizkieten mezuen kontra ari direla seme-alabak. Hori horrela bada
ere —hau behintzat denok onartu beharko dugu—, balioak ondo edo gaizki
irakasten dituen, erantzule nagusia familia bera izango da.
Zein balio dauzkate seme-alabek? Gurasoek irakasten omen dizkieten horiek
ote dira, ala beste batzuk? Familia batzuek gizarteratze-lan hori ondo egiten dute,
eta, beste batzuek, aldiz, justu kontrako balioak ernarazten dituzte seme-alaben
artean; zergatik ote?
Agidanean, Espainiako nerabe eta gazteek honako balio hauek aukeratzen
dituzte lehenengo: adiskidetasuna, autonomia eta autodirekzioa, askatasuna, hedonismoa, gauzak lortzea, gaitasuna, pozik bizitzea, osasuntsu egotea eta autoerrealizazioa (Musitu eta Molpeceres, 1992; García eta Ramírez, 1995; Orizo, 1996).
Bada alderik, hala ere, adinaren eta sexuaren arabera, non bizi diren gorabeheran,
maila sozioekonomikoaren eta ikasketa-mailaren arabera, eta abar. Hain zuzen ere,
(a) seme-alabarik zaharrenek askatasuna aukeratzen dute; (b) neskek pozik bizitzea, eta mutilek plazerra; c) erdi-mailako eta goi-mailako talde sozioekonomikoek
nahiago dituzte independentzia eta autoerrealizazio pertsonala, eta behe-mailakoek,
ordea, pozik bizitzea.
Baina, seme-alaben balioak gurasoek zabaldu nahi dituzten horiek berak ote
dira, ala beste batzuk? Azterlan gutxi egin dira jakiteko ea nola eskualdatzen edo
irakasten diren balioak familia barruko gizarteratze-prozesuetan eta harremanetan.
Eta, egin direnetan, ez da argi ikusten —emaitzak kontrajarriak baitira—gurasoek
beren lana ondo egiten ote duten. Datu batzuetan ageri denez, balio-kontuetan,
antzekotasun gutxi dago gurasoen eta seme-alaben artean (Musitu eta Molpeceres,
1992; Bengston, 1975; Whitbeck eta Gecas, 1988); eta beste batzuetan, berriz, bat
datoz neurri batean (Kohn eta Slomczynski, 1990; Sebald, 1996; Bachman et al.,
1987; García eta Ramírez, 1995).
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Gurasoek balio batzuk irakatsi nahi, baina seme-alabek beste batzuk ikasi.
Arrazoien artean, seme-alabak gurasoen balioak zein diren oker iritzita dabiltzalako gertatzen omen da hori, besteak beste; eta, itxura denez, beren balioak gurasoek
dituzten berberak diren ustean omen dira. Hortaz, seme-alaben balioek ez dute
gurasoenen antzik, baina bai haien ustez gurasoenak diren balioen antza (Whitbeck
eta Gecas, 1988). Horregatik aztertu behar da zergatik nahas daitezkeen seme-alabak —zein aldagai dagoen tarteko— gurasoen balioei antza emateko orduan.
Izan ere, zenbat eta zehatzago antzeman, orduan eta errazagoa izango da familiako
balioak ondo zabaltzea.
Beste azterlan batzuek erakusten dutenez, badirudi gurasoen eta seme-alaben
balioak hurbiltzen ari direla elkarren artean. Guk, hain zuzen ere, oso hurbilekoak
direla ikusi dugu, bai orokorrean, bai banan-banan azterturik (gurasoetako bat eta
seme edo alaba bat). Diferentzia interesgarri batzuk ere aurkitu ditugu, balioei
antzemateko orduan rolek eta adinak duten zeresanaren adierazgarri. Esate baterako, seme-alabek ez zuten uste gurasoak independentzia eta askatasuna —balio
moduan harturik— hain gogotsu irakatsi nahian zebilzkienik; ez gurasoek uste
bezain gogotsu, behintzat. Edo, gurasoek berariaz aitortu ez, baina seme-alaben
ustez, familiako bizimoduak bereziko garrantzia zuen haientzat (García eta Ramírez, 1995).
Balio-kontuetan seme-alabak eta gurasoak hurbiltzen ari direla somatu duten
ikertzaileen ustez, familia barruko harremanak lehengoak ez direlako gertatzen da
hurbiltze hori. Antza denez, familia barruan gurasoak lehen baino demokratikoagoak dira, lehen baino gehiago parte hartzen dute eta elkarrizketarako joera
handiagoa dute, eta hori dena balioak irakasteko eta barneratzeko mesedegarria da.
Alde horretatik, Espainiako gizartean zein balio diren nagusi aztertu zuenean
Villalaín-ek (1991) esan zuenez, orain lehen baino gusturago bizi gara familian, eta
etxeetako giroa ona ditugu, tirabira eta ezinikusi handiegirik gabe. Familian, orain
arau-kode gehiago ditugu elkarren artean jokoan, arau-kode gehiago eskualdatzen
dira (arau moralak eta jokaera sozialak, gehienetan). Era berean, gazteak berezkoa
du autonomia eta askatasun-nahia, eta duela nahiko gutxi arte, gogo berri horiek
etxetik kanpora asetu behar ziren. Orain, ordea, badirudi familia barruan ere
badutela tokirik. Familiek balio horiei lehentasuna emateko joera dute, baina,
oraindik ere, seme-alabek uste dute gurasoek baino gogo handiagoa jartzen dutela
askatasun-premia hori asetzen (García eta Ramírez, 1995).
Azken batean, balioak irakatsi behar horretan gurasoek hobera egin dute
lehengo aldean; hala dirudi behintzat. Baina, eraginkorrak ote diren aztertzearekin
batera, gurasoak eraginkorrak izatea ala ez izatea zerk egiten duen ere zehaztu behar
da. Balioak irakaste aldera familiak egiten duen lana hainbat aldagaik baldintzatzen
dute. Batzuk familia barrukoak dira (guraso eta seme-alaben arteko harremanak onak
ote diren); eta beste batzuk, kanpokoak (gizarteko eta hezkuntzako beste testuinguru
batzuek dakarten lehia edo lankidetza). Ikus dezagun zein diren aldagai horiek.
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3.1. Familia, eskola eta gizartea: bateragarriak dira ala ez?
Familia da balioak zabaltzeko testuinguru nagusia, baina, jakina, ez da bakarra. Gaur egun, gizarteratze-prozesu horretan hainbat testuinguru daude jokoan,
gazte-gaztetatik mundu hau utzi arte. Seme-alabek eguna eskolan ematen dute zati
handi batean, gurasoek lanean eta aitona-amonek etxean edo beste nonbaiten, denbora-pasa. Hortaz, zenbait galdera egin ditzakegu: Hainbeste testuinguru egoteak ba
al du benetan zeresanik familiako balioak zabaltzeko orduan? Antzeko balioak,
osagarriak ala bateraezinak sustatzen dituzte? Testuinguru horietako zein da arrakastatsuena? Egin ote daiteke testuinguru bateko balioren bat hartu, eta beste batera
pasa?
Bitxia da, eta zentzuak bestelako zer edo zer diosku, baina, hala ere, ez dirudi
testuinguruen arteko tirabira hain gogorra denik. Azterketa batzuetan agertu denez,
balio batzuk testuinguru bat baino gehiagotan ageri dira, baina testuinguru horiek
osagarriak dira gehienetan, edo hori da, behintzat, joera. Hau da, testuinguru
bakoitza halako edo bestelako balio batzuk zabaltzen espezializatzen da, eta geroz
eta autonomia handiagoa dute, gainera, elkarren artean. Are gehiago, gazteek ere
badakite guraso, irakasle, lagun eta abarren artean bereizten, eta bakoitza gauza
baterako gai dela uste dute. Horrenbestez, pertsona eta harremanak garatzeko
balioetan espezializatzen da familia; eskola, berriz, gure asmoak lortzeko eta
eraginkorrak izateko balioetan; lagun artean, leialtasuna eta konpromisoa lantzen
dira, eta abar (Kandel eta Lesser, 1972; Palmonari, Pombenu eta Kirchler, 1988;
Palmonari et al, 1984; García eta Ramírez, 1995). Salbuespena, beharbada, ikus-entzunezko hedabideetako mezuak izango dira (15. kapituluan hitz egingo dugu
mezu horietaz). Filmetan, serietan eta halakoetan agertzen diren familiek ez dute
beti gureek bezala jokatzen edo pentsatzen, eta gerta daiteke alegiazko familia
horien eta gureen balioen artean kontraesan bat baino gehiago sortzea.
Eta zer gertatuko da testuinguru bateko eta besteko balioak elkarren kontrakoak direnean? Hau da, zein izango da garrantzitsuagoa seme-alabentzat? Gehienetan, familiarenak. Izan ere, gizartearen lehen irudikapena —eta baita garrantzizkoena ere— familia denez, han zabaltzen diren balioak gizarteko harremanetarako gida izango ditugu. Baina, hori bai, familiako balioek guregan indar handiegirik ez badute, edo azalean geratu bazaizkigu, beste testuinguruetako balioek
geroz eta eragin handiagoa izango dute. Halakoetan, seme-alabek informazioa
gurasoen eskuetatik jaso ordez beste iturri batzuetatik jasotzen badute, kontrola
galtzea dakar horrek, eta, hortaz, seme-alabengan geroz eta eragin txikiagoa izango
dute guraso horiek (Román, 1995).
Hortaz, testuinguru bakoitzak gauza desberdinak eragiten ditu, baina hori horrela izan arren, gurasoek badute gaitasunik, esate baterako, eskolan edo lanean
arrakasta izateko onuragarriak diren balioak ernarazteko. Alde horretatik, etxean
autodirekzioko balioak irakasten saiatzen bagara, haurrek —eta halaxe gertatzen
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da— esanekoak izaten eta obeditzen irakatsita baino arrakasta handiagoa izango
dute eskolan (Chaffee, 1978; Chaffee et al., 1971). Kontua da autodirekzioko balioek gertakariez gogoeta sakona eta autonomoa egitea eskatzen dutela, eta horixe
dela eskolarako gehien behar den gauzetako bat. Era berean, familian altruismoa,
tolerantzia, perspektibismoa eta abar indartu nahi badituzte, balio horiek pareko
kideekiko harremanetan agertuko dira.
Balioak testuinguruaren arabera irakasteko modu hori dela eta, baliteke
balioren batzuk bazterrean ahazturik geratzea. Esate baterako, zein testuingurutan
sustatzen dira gizartearen aldeko balio aktiboak, gizarte demokratiko bateko
herritarrek berezko dituzten horiek? Espainiar estatuko Hezkuntza-Erreformak
justizia, berdintasuna, elkartasuna eta halako beste balio batzuk irakatsi beharra
ekarri du, elkarrekin bake-bakean eta lege onez bizi ahal izateko garrantzitsuak
direlakoan, egia da. Baina, irakasleak balio horiekin identifikaturik egon arren eta
ikasgeletara zabaltzen ahalegindu arren, nerabe eta gazteek ez omen dituzte oso
garbi ikusten (García eta Lima, 1995). Gure azterlanean ikus daitekeenez, irakasleek honelako balioak zabaldu nahi dituzte ikasgelan: tolerantzia, autoerrealizazio
pertsonala, erantzukizuna, askatasuna, elkartasuna eta justizia. Baina ikasleek ez
dute horrelakorik ulertzen, eta balio horiek denak, edo ikasketetarako baliagarriak
direla (erantzukizuna, gai izatea, agintea), edo kanpoko gizarterako baliagarriak
direla uste dute (gizartearen errekonozimendua). Tolerantzia, bai —baina bakarra
da—; irakasleek azaltzen omen duten modu-moduan ulertzen dute ikasleek.
Hortaz, itxura denez, eskola ez dabil oso fin ikasleei gizartearen aldeko balioak
irakatsi behar horretan. Eta arrazoia, beharbada, ez da izango irakasleek balio-hezitzaile izateko eginkizun hori beren gain hartzen ote duten edo ez, edo metodologia egokia ote den edo ez; ez hori bakarrik, behintzat, baizik eta, beharbada
—eta hauxe izan daiteke arrazoia— gazteek ez dute uste irakasleek eskola-kontuez
haraindi ezer irakatsi behar dietenik, hau da, ez dituztela horretarako nor irizten.
Familia, pareko kideak, erakunde sozialak eta halako beste batzuk bai dira nor, baina ez dirudi erantzukizun horri heltzeko gogotsu dabiltzanik. Inor balio-kontuetan
ez adoktrinatzearren-edo omen da hori, horrek arriskua baitakar.
Azken batean, testuinguru guztiek daukate zeresana balioak gizarteratzeko
orduan, eta hala behar du gainera, testuinguru bakoitza balio jakin batzuetan espezializatzen dela dirudi eta. Ordea, oraindik ere familia dugu testuinguruetan
nagusi, eta berak erabakitzen du bere balioen eta beste testuinguruenen artetik zein
dauden zeinen gainetik eta azpitik. Familiak sustatu nahi dituen balioak seme-alabek barneratzea lortu baldin badu, aurrerantzean balio horiek izango dituzte
oinarri, beste testuinguruekiko harremanetan. Esate baterako, datu batzuek aditzera
ematen dutenez, nerabeek familian garaturiko balioen arabera aukeratzen dituzte
lagunak (Kandel eta Lesser, 1972). Familiak seme-alabei balio jakin batzuk
irakatsi nahi badizkie, baina seme-alabek praktikan jartzen ez dituztela konturatzen
bada, ikusi egin beharko da irakatsi nahi omen dizkieten balio horiek berak
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jasotzen dituzten seme-alabek beren baitarako, ikusi egin beharko da familia
barruko hartu eta eman horietan zer den balioak hautemateko eta barneratzeko
lagungarri eta zer oztopagarri.
3.2. Familia barruan zein bitarteko dauden, gurasoek balioak ondo
gizarteratzeko
Gurasoek balioak ondo zabaltzen ote zituzten aztertu zuten lehen lanetan,
aldagairik garrantzizkoena gurasoen diziplina-estiloa ez ote zen adierazi zen, hau
da, seme-alabei nola jokatu kontu hartzeko eta zein diren balio, jarrera eta arauak
irakasteko erabiltzen diren estrategia eta baliabideak. Lan horietako asko
Baumrind-en (1991) ereduan oinarriturik daude. Eredu horren arabera, inor hezteko
hiru estilo daude: agintezkoa, demokratikoa eta permisiboa, 10. kapituluan azalduko
dugunez. Hasiera batean, heziketa-prozesu guztiek behar dute kontrol-moduren bat
eduki, ikasten ari den horren arreta erakartzeko. Estilo permisiboa badarabilgu,
gurasoek kontrolik izan ere apenas badutenez, seme-alabengan eragin gutxiago
izango dute. Beste alde batetik, balioak agindu soilez transmititzen badira,
barneratu behar dituenak hartuko ditu, bai, ziurrenik men eginik, baina axalean
geratuko zaizkio, denbora laburrerako, eta nekez joango dira barrura. Horregatik
guztiarengatik —arrazoizkoa dirudi, behintzat—, guraso eta seme-alaben arteko
harreman demokratikoak izango bide dira egokienak, semeak edo alabak gurasoen
dena delako mezua bere egin eta erabili egin behar baitu, eta ez ulertu soilik, balioa
benetan barneratuko badu. Horretarako, alde batetik, balioak azpitik zein arrazoi
dituen aztertu, eta iritzia libre ematen utzi behar da; eta, beste alde batetik, seme-alabek nondik ikasia ere eduki behar dute, dena delako balioa eguneroko bizitzan
garatzen jakiteko; eta eredua gurasoek izan behar dute. Alde horretatik, gurasoak
alferrik saiatuko dira seme-alabei tolerantzia edo errespetua zer diren indarrez eta
agintez irakasten.
Gurasoek estilo bat edo bestea erabiltzeak badu zerikusirik mezua ondo edo
gaizki igortzeko; baina ez horretan bakarrik, baita seme-alabek halako edo
bestelako balioak barneratzeko ere. Indarra eta agintea erabiliz gero, baliteke balio
deterministak eta konformitatekoak indartzea, eta autodirekzio eta estimulazioko
balioak ahultzea. Nasai jokatuz gero, berriz, autodirekzioko balioak indartuko
ditugu (autonomia eta independentzia, esate baterako), eta gizartearen aldekoak
ahuldu (elkartasuna eta justizia). Eta, azkenik, guraso demokratikoek, hau da,
arrazoi-legea darabiltenek eta seme-alabei ondorioak ere kontuan hartzeko
erakusten dietenek, bai balio autodirekziokoak bai gizartearen aldekoak indartuko
dituzte. Izan ere, itxura denez, gurasoen balioek erakusten-edo dute zein diziplina-estilo erabili. Eta balio modura konformitatea eta obedientzia duten gurasoek
indarra eta agintea erabiltzeko joera izango dute; autonomia eta tolerantziazaleek,
estilo demokratikoa; eta balio hedonistak eta golkozaleak dituztenek, azkenik,
estilo permisiboa.
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Beste alde batetik, azterlan batzuek erakusten dutenez, gurasoek seme-alabei
zeren kargu hartu eta zeren ez, ere, irakatsi nahi dizkieten balioen gorabeheran
erabakitzen dute (Kohn, Slomczynski eta Shoenbach, 1986; Bernstein, 1971).
Hots, familiaren batean aurrera egiteko taldearen batasuna ezinbestekoa bada,
konformitatea eta obeditu beharra indartzen dituzte, eta balio horiek arriskutan
jartzen dituzten jokaerak, berriz, zuzendu. Aitzitik, familiaren batean norbanakoaren balioek garrantzi handiagoa (esate baterako, autonomiak, sormenak eta ezer
lortzeko gaitasunak) badute, kontrola galtzen dutenean, nahita ezer gaizki egiten
dutenean edo gutxi saiatzen direnean egingo diete errieta seme-alabei.
Emaitza horiek denak koherenteak dira, baina, hala ere, heziketa-estiloak,
besterik gabe, ez dira nahikoa izaten seme-alaben balio-barneraketa hasieratik
bukaeraraino azaltzeko, eta —hau bai ezetz— balioekin ez dute inolako lotura zuzenik. Badira bitarteko batzuk balioak ondo edo gaizki gizarteratzeko zeresana
dutenak. Hau da, seme-alabek mezua ulertzen duten edo ez (ulertu al dut mezua?);
mezu-igorleak eta mezuak legitimitaterik baduten edo ez (pertsona hori egokia al
da eta nik merezi al dut mezu hori?); ustez, zergatik egiten duten (nire onerako
egiten al dute?); gurasoen koherentzia (aitak eta amak gauza bera nahi al dute?);
eta, ustez, laguntzeko gertu ote dauden (behar ditudanean, gurasoak hor egongo al
dira, laguntzeko gertu?). Horra hor gurasoen mezua onartzea edo baztertzea
eragiten duten aldagaietako batzuk (alderdi hori 10. kapituluan garatu dugu).
Aldagai horiek denak, gainera, giro afektiboarekin eta etxeko komunikazioarekin
loturik daude (ikus 9.1. koadroa).
9.1. koadroa. Familia abila ote den balioak eraikitzen

Gurasoen eta seme-alaben
arteko harremanen kalitatea
Kontrol induktiboa
Giro afektiboa
Familia barruko komunikazioa
Gurasoen koherentzia

Aldagai diferentzialak
(gurasoak/seme-alabak)
Norbanakoarenak (sexua, adina,
autoestimua...)
Familiakoak (tamaina, mota...)
Kultura, ekonomia...

Gurasoen legitimitatea
Mezua ulergarritasuna

Ustez, zergatik egiten
ote duten

Ustez, besteak ere
komunikaziorako prest
ote dauden

Balioak nolakoak eta
zein motatakoak diren
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Familia barruan, afektua oso aldagai garrantzitsua da, zalantzarik gabe. Familia barruko kideak gizarteratzeko bidea zabaltzen du, eta balioen garapenean ere
badu zerikusirik. Gurasoek gorputzez eta hitzez maitasuna, epeltasuna eta
goxotasuna erakusten badute, haurrak aldeko jarrera izango du, bai mezuarekiko
eta baita mezu-igorlearekiko ere, eta, honenbestez, haren lanak —mezu-igorlearenak, alegia— legitimitate handiagoa izango du. Baina, modu txarrean, utzikeriaz
edo ez batera ez bestera aritzen badira, haurren joera kontrakoa izango da justu.
Maitasunik edo abegi onik ikusten ez badute, seme-alabek emozionalki osorik
jarraitzeko ahaleginean izango dute burua, gurasoek helarazi nahi dioten mezua
ulertzen eta barneratzen baino gehiago. Afektuak badu beste ezaugarri bat, balioak
gizarteratzeko orduan eragina duena: baldintzaren baten mende dagoen ala ez.
Seme-alabek zein jokabide duten gorabeheran badago gurasoen afektua, seme-alaba
horiek segurtasun handiagoa lortu nahiko dute, zalantzak argitze aldera, eta, balioen
artetik, obeditu beharra eta dagoenarekin konforme egon beharra indartuko dituzte,
autonomia eta arriskuaren kaltetan. Alde horretatik, ikerlan batzuek emozioen manipulazioa menpekotasunarekin eta jarrera externalistekin lotu dute (Steinmetz, 1979).
Azken batean, familiak afektua erakusten badu, seme-alabak baldintzarik
gabe onartzen baditu, eta autonomiari ere tarte bat uzten badiote, seme-alaba horiek
seguru eta konfiantzaz ibiliko dira munduan barrena. Irizpide propioa izateko eta
irizpide horri eusten jakiteko aukera ematen ari zaizkie. Hau da, pertsona autonomoak sortzen ari dira, atribuzio barrukoak eta berritzaileak izango dituztenak
(Rollins eta Thomas, 1979).
Baina afektua ez da nahikoa. Familiako balioak ezagutu egin behar dira,
ulertu egin behar dira, eta barneratu egin behar dira, eta familia barruko komunikazioak berebiziko zeregina dauka lan horretan (Smith, 1981, 1982; Acok eta
Bengston, 1980). Eta, alde horretatik, badirudi ezen, familia barruan komunikazio-estilo bat baino gehiago egon badaiteke, hainbat balio-egitura osatu ahal izango
direla. Familia barruan, mezu irakurgarriak, argiak, ondo eginak eta arrazoituak
zabaltzen badira, hurkoaren larru barruan jartzeko ahaleginak egiten badira, gurasoak benetan seme-alabei entzuten saiatzen badira, komunikazioa norbanakoari
begira egiten bada eta bakoitzaren barruko dinamika ere errespetatzen badu, familia horretako kideak gustura egongo dira. Komunikazio-estilo horren bidez, honako
mezu hau indartzen da: denok gara garrantzizkoak, eta denok dugu familiako dinamikara zer ekarria, hori bai, beste kideen beharrak errespetatuz. Hortaz, autodirekzioa indartuko dugu, baina baita balio enpatiko eta gizartearen aldekoak ere
Eta kontrako aldera, berriz, mezua fundamenturik gabea bada, gaizki osatua
eta zurruna, aukera bakarra uzten badu edo enpatiari lekurik uzten ez bazaio; edo
sarri intentzio bat baino gehiagoko mezuak, mezu mingarriak edo mehatxagarriak
erabiltzen badira; edo erabiltzen den mezua orokorregia bada, inpertsonala eta
ñabardurarik gabea; edo komunikazioa emaitzei begira badarabilgu eta ez arrazoien
mende; orduan, familiako kideak ezin dira oso gustura egon. Eta aurreko ereduan
ez bezala, balioen artetik konformitatea eta autokontserbazioa indartuko dira.
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Erabakiak hartzeko orduan, familiako kide guztiek parte hartzen badute,
horrek familia barruan komunikazio ona dagoela esan nahi du. Familiako eztabaidetan zuzen-zuzenean parte hartzea eta aginterik gutxien duten kideek ere
familiaren etorkizunean zer erabakia izan dezaten uztea (haurrek, zaharrek eta
abar) oso-oso garrantzitsua da —hala dirudi, behintzat— balioak eraikitzeko eta
barneratzeko. Batez ere, erabiltzeko aukera dagoenean barneratzen eta onartzen
direlako balioak. Gauza batzuk erabakitzen, gurasoek seme-alabei parte hartzen
uzten ez badiete, ez diete autonomia eta segurtasun pertsonalarekin entseiurik
egiten uzten, eta konformitate eta segurtasunaren aldera bideratzen dituzte. Beste
alde batetik, erabakiak hartu behar hori gurasoek oso-osorik seme-alaben eskuetan
utziz gero —dagokien rola eta tokia onartu gabe—, autonomiarekin entseiatzeko
aukera ematen diete eta, beraz, independentzia, kuriositatea eta sormena ari dira indartzen. Baina, adina ere halakoxea dutenez, erabakiak beren onerako hartuko dituzte, biderik errazena hartuko dute beti, eta ez dute ez enpatiarik, ez tolerantziarik,
ez ahaleginak egiteko ahalmenik garatuko. Azkenik, gurasoek, beren rola onartzen
badute, eta seme-alabei erabakiak hartzen uzten badiete, baina muga baten barruan,
eta ondorioak ere onartarazten badizkiete, balioen artetik autodirekzioa indartzen
arituko dira, baina ez hori bakarrik, baita balio enpatiko eta gizartearen aldekoak ere.
Komunikazioak badu beste osagai garrantzitsu bat: familiako kideek beste
kideekin komunikatzeko aukerarik ikusten duten ala ez, hau da, zer uste duten:
beste kideak ere komunikaziorako prest daudela ala ez daudela. Alde batetik,
denbora gutxi izaten dugu gurasoekin, seme-alabekin eta aitona-amonekin lasai,
gozo eta estuasunik gabe hitz egiteko, eta horrek, beharbada, izango du zerikusia
besteak ere prest ote dauden ala ez uste izateko. Baina kontua ez da —hau ere egia
da— soil-soilik zenbat denbora daukagun, kantitateaz gainera kalitatea ere hor
baitago; eta, alde horretatik, familiak zenbat denbora ematen du telebista aurrean,
erosketak egiten, edo halako eguneroko gauzetan, zeinetan komunikazioa kanpoko
kontuetan dagoen oinarritua, barruko pentsamendu, sentimendu edo jokaeretan
baino gehiago? Hortaz, kalitatezko topaguneetarako tarte hori aurkitzea du familiak desafiorik handiena, batez ere, kontuan harturik ezen, familia barruko komunikazioaren eta partizipazioaren bidez, seme-alabei tolerantziaz eta malgutasunez
hazten laguntzen zaiela, baina baita autonomo eta errealitatearekiko kritiko izaten
ere.
4. FAMILIA-HEZIKETA ETA BALIOEN GARAPENA
Gaur egun, guraso-izate hori lehen baino zailagoa ez ote den irudipena daukagu.
Lehen guraso eta seme-alaben arteko harremanak naturalagoak ez ote ziren eta
bidea ez ote zuten beren kasa egiten. Beharbada, oraingo gurasoak lehengoak
baino hobeto konturatzen dira zer duten egiteko eta zein aldagarria den egiteko hori, gizon-emakumeen arteko rolak hain aldaturik daudela eta. Horregatik, gurasoek
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lehen baino gehiago eskatzen diete beren buruei, eta hobetzeko gogoa izaten dute.
Beste alde batetik —hau ere egia da zati batean—, aldaketak etengabe datozkigu,
erronka eta aurrerapremia berriz lagundurik, eta aldaketa horien oldarrak seme-alabekiko harremanak erloju-kontra biziarazten dizkie gurasoei. Irizpideak, aholkuak, elikadura, heziketa, eta abar, une batetik bestera alda daitezke, eta atzo ona
zena, gaur, beharbada, ez. Zer egin, hortaz?
Gakoa, agian, heziketa balioetan oinarritzea izango da, apustu garbia eginik.
Horrela, gure seme-alabei zentratzen lagunduko diegu barruko irizpideak erabiltzen
ezer aukeratu edo erabaki behar dutenean, eta ez inguruko giroak eskatzen dienaren arabera, giro hori erraz aldatzen baita. Baina, aitortu beharra dago, balioak
irakastea ez da lan erraza. Ikastetxea bera ere —heziketarako testuinguru profesionalizatua izanik—, larri dabil (García eta Lima, 1995). Nola lortuko dute, bada,
gurasoek, gai horietan inolako prestakuntzarik izan gabe? Hona hemen aholku
batzuk.
Aldeko ezaugarri batzuk medio, familia aparteko lekua da balioak irakasteko.
Lehenik eta behin, familia batean maitasuna eta erlazio afektiboak dira nagusi, eta
afektua da, nagusiki, balio bat barneratzeko bidea zabaldu edo ixten duena. Bigarrenik, seme-alabekin ematen dugun denboraren zati handi bat balioen irakasketan
ematen dugu, zertan ari garen jakin gabe edo jakitun. Hirugarrenik, familia da
hortxe bere horretan irauten duen testuinguru bakarra, bizitza osoan dugun euskarri
seguru baten antzera. Eta, laugarrenik, familiak bere kideen garapen osoa nahi du,
eta, horretarako, haien abileziak indartzeko helburua dauka.
Horrek ez du esan nahi gurasoek bide-argirik edo laguntzarik behar ez dutenik,
edo profesionalek guraso horiei balioak irakasten laguntzeko eredurik garatu behar
ez dutenik. Jarraian, irizpen batzuk emango ditugu. Horretarako, alde batetik, guraso eraginkorrak eta besteak bereizten dituzten aldagaiei buruz egin dugun azterketa erabiliko dugu (balio-heziketarako eraginkorrak, alegia), eta, beste alde batetik,
irizpide konstruktibistak erabiliko ditugu, horiexek zehazten baitute heziketa-prozesua. Irizpide horiek osatzeko, abiapuntu modura, balioak eraikitzeko prozesua
zerk osatzen duen aztertu dugu, eta, horretarako, prozesu hori urratsez urrats antolatu dugu.
4.1. Kontzientzia hartzea
Alferrik irakatsiko diogu inori batere baliorik, mezua arretaz entzuten ez badu.
Hortaz, gurasoek, lehenengoz, umearen arreta ernearazi eta prestatu egin behar
dute, mezua barneratzeko. Aldarte on horri kontzientzia hartzea deitu diogu.
Mezuaz jabetzeko, batez ere bi gauza dira garrantzizkoak: mezuak irakurgarria izan behar du; eta mezulariak nahikoa legitimitate izan behar du. Eta mezua
ulergarria izango da edo ez, jaso behar duenari zein argi eta zehatz iristen zaion
gorabeheran. Gogoan izan, adibidez, hainbat ikerlanen arabera, seme-alabek mezua
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gaizki ulertu dutelako huts egiten dutela gurasoek balioak irakasteko lanean.
Baliteke mezua ondo bidali ez izatea; eta baliteke jaso behar duenak nahikoa gogo
onik ez izatea. Seme-alaben artean gogo on hori piztarazteko, gurasoek mezu
garbia, erredundantea eta koherentea zabaldu behar dute. Baina mezuak seme-alaben oinarrizko premiak eta aurreko esperientziak ukitzen baditu, horrek ere
balio du. Eta, azkenik, “ezetz lortu” moduko baten antzera eskaini behar da balioa
(Burgental eta Goodnow, 1988; Grusec eta Goodnow, 1944).
Legitimitatea, berriz, haurrak gurasoei rola betetzeko gaitasuna eta agintea
ematen dienean izango dugu. Gurasoen gizarteratze-estrategiekin dauka zerikusia
batez ere. Gurasoek estrategia abertsiboak badarabiltzate, seme-alabek gorrotoa eta
erresumina izango dute, eta gurasoei ez diete eredugarriegi iritziko. Estrategia
induktiboak badarabiltzate, ordea, identifikazioa sorraraziko dute, gurasoek
zentzuz eta konpromisoei beldurrik izan gabe jokatzen dutela ikusiko dute eta. Hau
da, seme-alabek errazago onartuko dute gurasoen eragina, dituzten premia eta
eskariak onartzeko prest daudela uste badute. Gurasoak gutxi-asko estimatzeak ere
badu zerikusirik legitimitatearekin, hau da, gurasoak miresmenez ikusiak badira,
guraso horiek seme-alaben artean sona eta oniritzia franko badute, haiengan
eragina izateko nahikoa aginte ere izango dute.
Alde horretatik, harreman on bat da gurasoek duten lan-tresnarik onena beren
buruak pertsona prestutzat hartzeko, eta seme-alabek ere halakotzat izan ditzaten.
Horretarako:
– Ideia positiboak garatu behar dituzte beren buruez, bai pertsona moduan
bai guraso moduan. Beren aukeretan sinesmenik baduten gurasoak
errazago arriskatzen dira beren seme-alaben alde, eta besteek baino joera
irekiagoa dute perfekzionatze aldera.
– Seme-alabengan fedea eduki behar dute. Seme-alaba prestuak dituztela
sinesten duten gurasoek emaitza onak lortu ohi dituzte.
– Afektua baldintzarik jarri gabe erakutsi behar dute. Seme-alabak diren moduan maite badituzte, eta ez zer egiten duten gorabehera, balioen arabera
heltzeko behar duten segurtasuna ematen diete —eta hori ez da erraza
izaten—.
– Irizpide berriak proposatzeko eta arrazoiak emateko ausardia izan behar
dute. Gertatzen diren gauzak baliesteko ausardia badute, bizitzaren ezbaien
aurrean erabakiak hartzeko gai badira eta aukeraketa horiek eguneroko
martxan erabiltzeko gai badira, gurasoak eredu ona izango dira seme-alabentzat.
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4.2. Bizi-bizi inplikatzea
Inor balio batzuen arabera hezteko, ez da nahikoa inor horrek balio horiek
buruan sartzea. Barneratu egin behar ditu benetan, pentsamolde eta ekintzabideen
parte izateraino. Hortaz, balioek jokabideetan inolako eraginik izango badute,
pertsonak bizi-bizi onartu beharko ditu. Horretarako, balioak pertsona horren esperientzia bera ukitu behar du, balio hortaz benetan zer sentitzen duen jakin dezan.
Alde horretatik, afektua halako gogo-pizgarri baten modukoa da, obligazio-sentimenduak barneratzeko aukera ematen duena. Sentimendu horien artean,
balioa positibotzat hartuko du, eta kontrabalioa negatibotzat. Beste alde batetik,
pertsona, aldatzen ari den neurrian, aldaketa horien partaide izan behar du, horrela
bere inplikazioa lortuko baitugu, autoria-sentimenduak, erantzukizun-sentimenduak
eta signifikazio-sentimenduak sortuko zaizkionez gero. Guraso batzuek, esate baterako, seme-alabek balioak beren kasa aurki ditzaten nahi dute, eta beste batzuk,
ordea, balio-irakasle «magistral» moduko batzuk dira. Lehenengoak esploratzaileen antzera aritzen dira: eskuartean mapa bat daukate, eta mapa horretako datuak
seme-alabei ematen dizkiete, beren buruak koka ditzaten, zein bide hartu aukeratzen
laguntzen diete, bide-arriskuak erakusten dizkiete, baina badakite —eta onartu ere
egiten dute— badela bide bat baino gehiago helmuga berera iristeko. Bigarrenek
izugarrizko diskurtsoak egiten dituzte, edo aholku paregabeak ematen dituzte,
baina seme-alabek ez dituzte berentzat hartzen oso maiz, ez baitute prozesuan
parte hartu, eta ez baitute edukiarekin zerikusirik.
Agerian dagoenez, familiak balioak irakats ditzan, gurasoek prozedura induktiboak erabili behar dituzte: gurasoek seme-alabei azaldu egin behar diete zer
dagoen, eta, gero, haiek aurkitu beharko dituzte, bai arrazoiak, bai ondorioak eta
baita konponbideak ere. Baina, aldi berean, nork bere burua kontrolatzeko premia
ere eragin behar dute guraso horiek, seme-alabek barru-barrutik senti dezaten nola
jokatu, gurasoak begira ez daudela ere erabili behar baitute balio hori; edo hori da
kontua. Azken batean, inplikazio hori gerta dadin, balioak eraikitzeko prozesuan,
benetako esperientzia izan behar dugu kontuan, berriketa teorikoa alde batera
utzita. Seme-alaben autonomia indartzeaz bat, seme-alaba horiek onartu egin behar
dute zer egiten duten edo zer ez.
4.3. Autokonpetentzia
Balio horiek ezertarako baliagarriak badira, balio horien arabera jokatzea lortu
behar dugu, eta jokaera horiek geure buruak onesteko balio behar digute, geure
buruak onesteko, bai pertsona modura, bai gizarte bateko izakiak garen aldetik.
Alde horretatik, esate baterako, zer egiteko gauza diren jakitera iristen eta dena
delako balioa eguneroko bizitzan nola erabili jakitera iristen lagun diezaiekete
gurasoek seme-alabei. Autokonpetentzia-sentimendu horiek balioa barneratzeko
dira. Hona hemen zer egin daitekeen sentimendu horiek garatzen laguntzeko:
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– Balio bakoitza jarrera eta jokabide zehatz batzuetan gauzatzera bultzatu
seme-alabak. Izan ere, balioek, batzuetan, oso orokorrak ez ote diren itxura
ematen dute, eta zaila izaten da ondo ulertzea eta egoera errealetara
aplikatzea. Beharbada, eskuzabala izan beharra —balio modura—, gehiago
zehazten badugu, eta kontua gauzak «elkarrekin banatzea», edo inori «opari
bat egiten ondo pasatzen» jakitea dela esaten badiegu, gure seme-alabek,
txikienek batez ere, errazago izango dute balio horri antza ematen, bai gure
artean, bai pertsona adierazgarrien artean, eta baita berek egiten dituzten
gauzen artean ere.
– Batzuetan, balio jakin bat, itxuraz, beste batzuen aurkakoa izango da, eta
halakoetan, balio hori defenditzeko aukera eman behar diegu gure seme-alabei. Auziren bat konpondu nahian gabiltzanean garatzen dira balioak,
orduan egiten ditugu gure eta erabiltzen ditugu erabakiak hartzeko bide-argi
modura, benetan. Esate baterako: baten batek, beharbada, balioen artetik,
eskuzabala izateari emango dio bizitzan lehentasuna. Eta, orain arte, halaxe
izango zen, baina orain diruz lehen baino okerrago dabil, eta estu dabilelarik, gai izango ote da aurrerantzean ere eskuzabal jokatzen? Egoerak
hainbeste dira, eta oso garrantzitsua da hainbat eta hainbat jartzea mahai
gainean, balioa proban jarri, eta balio-sistema osotu bat sortzeko, hartaz
jakitun garelarik, eguneroko bizitzan erabiltzeko modukoa izan dezagun.
4.4. Konpromisoa onartzea: pentsatzen dugun hori egin egin behar da
Familia guztiek nahiko lukete eraiki dituzten balio horiek bide-argi moduko
batzuk izatea seme-alabentzat, bizitzak dakarkienaren aurrean nola jokatu erabakitzeko orduan. Hau da, balioak burutik ekintzen artera pasa daitezela. Balioak
preskriptiboak bihurtuko dira erantzukizun pertsonaleko sentimendua ernearaztea
lortzen dugunean; eta, bereziki, gertatzen den oro gure mende dagoela eta kontrolagarria dugula uste badugu, eta uste horrek sentimendu horri ere eragiten badio.
Atribuzio internalistak lortzeko, eta gorabeheren mende egon ez gaitezen,
besteei begira jartzea komeni da, hau da, zer edo zer egiten dutenean besteengan
zein ondorio dituzten ikusaraztea seme-alabei, horrela, gizakiaren gaitasun
enpatikoetara iritsiko garelako, eta, aldi berean, errudun-sentimendua agerraraziko
dugulako, nahiz eta kanpotik inork zigorrik jarri ez (Hoffman, 1983). Beste gauza
bat ere egin daiteke, lagungarri: balio jakin baten arabera jokatzen dugunean,
horrek guraso eta seme-alaben artean zein kalte eta zein hutsune eragingo digun
aztertzea. Adibidez, ezer txarrik gertatzen bazaigu, baliteke adiskidetasuna, balio
moduan harturik, ahultzea; baina, halakoetan, gurasoek badugu zer egina, balio
horrek bizirik jarrai dezan —baldin eta garrantzizkoa dela iruditzen bazaigu—:
azaldu egin behar diegu gauza horiek guztiak poliki-poliki lortzen direla, saiatu
egin beharra dagoela, eta, batzuetan, zer edo zer gogo biziz nahi izanagatik, ez du-
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gula lortuko. Atsekabea nola eraman eta arazoak nola konpondu, horixe irakastea
besterik ez da.
Azken batean, gizarte honetan, familia da balioak irakasteko testuingururik
inportanteena. Iparorratz baten modukoa da, eta hari begiratuko diote beti seme-alabek, mundua zer den igartzen asmatzeko eta erabakiak hartzeko. Horra hor
hezitzaileen eta familia-heziketako adituen erronka: gurasoen artean lan hori
egiteko gaitasun handiagoa lortzea, familia barruan balioak irakasteko hainbat
programa garatuz.

HIRUGARREN ATALA
Familia: seme-alabak
garatzeko ingurunea

10. Seme-alabak gizarteratzean gurasoek
dituzten helburuak eta estrategiak
Esperanza Ceballos eta María José Rodrigo

1. SARRERA
Seme-alabak gizarteratzeko gurasoek izaten dituzten helburuak eta estrategiak, aspaldidanik aztertu dira psikologian, mende honen hasieratik hain zuzen. Lehenago
ere, 1889an, Charles Sears-ek galdetegi bat egin zuen G. Stanley Hall-ekin batera,
helduek umeak zigortzeaz zer uste zuten ikusteko. Gero, hogeita hamarreko eta
berrogeiko hamarkadetatik aurrera, mugimendu freudarra eta konduktista bezalako
bi mugimendu hain desberdinak izan ziren gurasoen hezkuntza-estiloez arduratu
zirenak. Nahiz eta desberdinak izan, bazeukaten lotura bat: bien iritziz, gurasoek
umeak hezteko modua eraginkorra da, ume horien izaera eta garapena zehazteko.
Adibidez, psikoanalisiaren teoriari jarraituz, ama batek umea baztertzen bazuen,
umeari gorrotoa erakusten bazion, ume horren izaerak eragin larria sumatuko luke
(Levy, 1943). Konduktismoaren eta gizarte-ikaskuntzaren arabera, berriz, umeek
garatzean erakusten zituzten ezaugarri desberdinen iturria bakoitzaren familia-giro
desberdina zen (Sears, McCoby eta Levin, 1957).
Gurasoen hezteko moduak ikertzeko grina ez zen hurrengo hamarkadetan
desagertu. Alderantziz, indarrean jarraitu zuen bete-betean, eta gaur egun berriro
piztu da. Zein da hain luze irauteko arrazoia? Gure ustez, hasiera-hasieratik gurasoen hezkuntza-ekintzek seme-alabengan duten eraginari garrantzi handia eman
zitzaiolako izan da. Zentzu horretan, urte askotan norabide bakarrean aztertu ziren
gurasoen eta umeen arteko harremanak: gurasoek umeengan zeukaten eragina azpimarratu zen, eta umeek edo beste faktore batzuek gurasoen portaeran zeukaten
eragina gutxietsi. Baina beste arrazoi bat ere egon zen ikertzeko interesak irauteko: metafora bat eginez, adituak gizarte txiki modura hartzen hasi ziren familia.
Zalantzarik gabe, gurasoen eta umeen arteko harremanak interesgarriak ziren, gizarte osoko kideen arteko harremanak aztertzeko ere balio baitzuten. Beraz,
familiaren hezteko moduak ikasterakoan, soziologia politikoaren kontzeptuak
erabiltzen hasi ziren: hezteko moduak demokratikoak, autoritarioak edo permisiboak izan zitezkeen, helduen eta umeen arteko harremanak —familiaren politika,
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alegia— helduen gizarteko politikarekin parekatuko balira bezala. Baina ikuspuntu
hori muturreraino eramanda, huts bat ere egon zen: gurasoen portaeraren eraginkortasuna, heziketari dagokionez, historiaren une bakoitzean gizartearengandik
jasotzen zuen balorazioaren arabera epaitu zen. Hau da, mende honen hasieran,
umeak hezteko modurik onena aginte latza zen, alegia, praktika autoritarioa edo
larderia. Iritzia aldatzean, metodo hori zalantzan jarri zen, eta, aldi berean,
familiaren baitako demokrazia nagusitu zen, argi eta garbi. Jakina, demokraziak
gero eta balio handiagoa hartu du gizartean, herrialde batean bizi izateko modurik
egokiena izanik. Gauza ziurra da familiek horren eragina ere jaso dutela.
Gaur egun, gurasoen hezteko moduak beste modu batean ikusten ari gara;
ikuspuntuak goitik behera aldatzen ari dira, bi aldetan batez ere. Lehenengo eta
behin, gurasoen jarrera ez da pasiboa, guraso eta umeen arteko harremanak
norabide bikoitzekoak direla suposatzen baita, bigarren atalean ikusi genuenez.
Gurasoen jarduerak ondorioak ekartzen dituzte umeentzat, baina umeek ere eragin
sakona dute gurasoengan. Umeak desberdinak izaten dira adin, sexu eta nortasunean; beraz, gurasoek erantzun desberdinak dituzte ume bakoitza hezterakoan.
Bestalde, heziketako egoerak hain ugari eta aldakorrak direnez, gurasoek oso
malguak izan behar dute umeen jokabidea baloratzeko. Beraz, gurasoen hezteko
moduak deskribatzerakoan, gure asmoa orokorrean hitz egitea da; ez dugu esan
nahi gurasoek ume guztiekin eta egoera guztietan gauza berberak egiten dituztenik.
Zorionez, gurasoek beren estiloak aplikatzeko ustezko berdintasuna baztertu egin
da. Horren ordez beste irudi bat ezarri da, errealistagoa: hezteko moduak modu
malguan aukeratu ahal izateko, gurasoak pixka bat zabalagoak diren muga batzuen
barruan mugitzen dira.
Ikuspuntuak goitik behera aldatzen ari direla adierazten duen beste gauza bat:
hezteko estrategiak eraginkorrak izateko irizpide berriak bilatzen ari dira adituak,
historiako une bakoitzean helduen gizarteak ezartzen dituen irizpideak alde batera
utzita. Gaurko ikerketetan eraginkortasuneko irizpideak ematen saiatzen dira,
umeen garapenaz dakizkigun gauzetan oinarrituta. Zentzu horretan, gurasoen jarduera eraginkortzat jotzen da umearen garabideari egokitzen bazaio eta umeari
garatzen laguntzen badio (Rodrigo, 1995). Atal honetan ikusiko dugunez, gaur
egungo ikertzaileek beste ikuspegi bat aukeratu dute, umea abiapuntutzat duena.
Ikuspegi berriaren arabera, gurasoen jarduerak eraginkorrak diren ala ez neurtzeko,
umearen garabideari egokitzen zaizkion ikusi behar da.
2. UMEAK GIZARTERATZEKO BIDEAK ETA HELBURUAK,
GURASOEN IKUSPUNTUTIK
Orain, hirurogei eta hirurogeita hamarreko hamarkadetako ikerketa batzuk hartuko
ditugu abiapuntutzat, horiek eman baitzituzten lehenengo datu sistematiko eta
zorrotzak honako bi alde nagusi hauen inguruan: gurasoen helburuak eta umeak
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gizarteratzeko erabiltzen dituzten bideak, hau da, gurasoek umeekin gertatzea nahi
dutena eta hori lortzeko baliabideak (Goodnow, 1985). Jarraian, gurasoek
hautatzen dituzten helburu eta aukera ugariak deskribatuko ditugu, baita horiek
hautatzeko faktoreak eta umeentzako ondorioak ere. Azkenik, ikuspuntu berberetik,
gizarteratzeko bide eta helburuak eraginkorrak izateko irizpide batzuk aztertuko
ditugu, hala nola men egitea eta arauak barneratzea.
2.1.Gurasoek umeak gizarteratzeko aukeratzen dituzten helburuak, horiek
aukeratzeko faktoreak eta ondorioak.
Familia funtsezko testuingurua da umea garatzeko, gizarteratzeko leku egokia
da eta. Hau da, familiak umea prestatzen du gizartean bizi izateko, balioak, arauak
eta jokabideak irakasten dizkion heinean. Gizarteratzeko prozesuan, bereziki
garrantzitsuak dira gurasoek umeengandik espero dituzten emaitzak. Horiexek dira
heztearen helburuak; eta, nahiz eta egunero berariaz ez errepikatu, hezteko gida
nagusiak dira.
Heztearen helburuak ikertu dituztenen artean, beharbada, Kohn (1969) izan
da sakonena. Ikertzaile horren arabera, balioak dira gurasoek, beste gauza guztien
gainetik umeengan beteta ikusi nahi dituzten eskakizun-mailak. Balio horiek
gurasoek umeentzat nahi dituzten helburuak dira. Kohn-ek ondoko helburuak
zehaztu zituen heziketan: “besteak aintzakotzat hartzen ditu”, “gauzak nola diren
eta zergatik diren horrela jakin nahi du”, “erantzukizuna dauka”, “bere burua ondo
kontrolatzen du”, “zentzuduna da”, “gizabidekoa da”, “garbia eta ordenatua da”,
“ikasle ona da”, “garbi jokatzen du”, “gurasoei men egiten die”, “ume on batek
egin beharko lukeena egiten du”, “arrakasta izateko ahaleginak egiten ditu”, “beste
umeekin ondo konpontzen da”... Helburu horiek bi taldetan sailkatzen ziren:
lehenengoa, nork bere burua zuzentzea; bigarrena, men egitea. Ikertzerakoan,
gurasoen helburuen eta gizarte-klasearen arteko loturak aurkitzea zen Kohn-en
(1969, 1976) asmoa. Lanen emaitzen arabera, goi-klaseko eta klase ertaineko
gurasoen helburu nagusia umeak bere burua zuzentzea zen (bere buruaren
kontrola, erantzukizuna, jakin-mina, etab.). Guraso langileentzat garrantzitsuagoa
zen umeek gurasoek agindutakoa egitea (garbitasuna, gizabidea, men egitea, etab.).
Kohn-en ustez, balio desberdinak aukeratzea gizarteko klase batean edo bestean
egiten ziren lanekin lotuta zegoen.
Badaude beste ikertzaile batzuk, Kohn-en tesia zabaldu dutenak. Horien
emaitzetan agertzen da beste faktore batzuk ere oso garrantzitsuak direla, gizarteko
klaseaz gain. Esaterako, Burns, Homel eta Goodnow-en ustez (1984), etorkina
izatea, auzoaren maila, familiaren diru-sarrerak, umearen sexua eta familia bizi den
gunea faktore eraginkorrak dira gurasoek helburu batzuk ala besteak aukeratzeko.
Horrela, Kohn-en bi dimentsioak baieztatu dituzte ikertzaile horiek, baita gizarteko
klasearekin duten harremana ere. Hala ere, Kohn-en azalpena gainditu zuten,
zeren, ikertzaile horien ustez, gurasoen helburuak dagokien kultura-taldearen
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gizarte-balioekin ados baitaude. Kohn-en emaitzak hainbat herrialdetan baieztatu
dira, Holandan eta Espainian, besteak beste. Holandan, Gerris, Vermulst, Franken
eta Janssens-ek (1986) antzeman zutenez, gurasoen ikasketak eta lana zenbat eta
hobeak izan, gurasoak hainbat eta gutxiago arduratzen ziren umeek arauei men
egiten zieten ala ez. Espainian, Ceballos-ek (1994) Kanarietako amen lagin bat
hartu eta ondorengo helburuak aurkitu zituen haien artean: gizarteko harremanetan
ondo konpontzea, nork bere burua kudeatzea, arriskuak saihestea eta arauak
betetzea. Ikasketa eta lan hoberenak zituzten amak ziren, umeek arriskuak eta
porrotak saihesteaz eta umeek arauak betetzeaz gutxien arduratzen zirenak.
Bestalde, Schaefer eta Edgerton-ek (1985) antzeman zuten ezen nork bere burua zuzentzeko helburua demokraziazko iritziekin lotuta zegoela; arauak betetzeko
helburua, ordea, larderiazko iritziekin. Bai helburuak bai iritziak, gurasoek jasotako
heziketarekin harremanetan zeuden, baita umeek egindako buru-testekin ere; eta,
azkenik, irakasleek umeen gaitasunari buruz zeukaten iritziarekin. Bukatzeko, Sameroff eta Bartko (1994) autoreek heziketako helburuen ondorioak aztertu zituzten,
bai gurasoen hezteko jokabideetan, bai umeen osasun-mentalean. Horien emaitzen
arabera, gurasoek umeei men egitea gutxitan eskatzen bazieten, umeak hazteko
jokabideak egokiagoak ziren, eta ume horien buru-osasuna hobea zen, 4, 13 eta 18
urterekin. Bestalde, seme-alabak txikiak izanda, gurasoentzat men egitea garrantzitsuagoa zen, nork bere burua zuzentzea baino; nerabeak izanda, alderantziz.
2.2.Gurasoek umeak gizarteratzeko erabiltzen dituzten estrategiak: faktoreak eta
ondorioak
Umeak gizarteratzeko estrategiei dagokienez, ezinbestekoa da Baumrind-en
(1971, 1973) tipologia hartu eta hori birlantzea (McCoby eta Martin, 1983), ikerketetan agertzen diren gizarteratzeko estrategia ugariak sailkatzeko. Horrez gain,
Hoffman-en (1970a) sailkapena ere baliagarria izango zaigu, oso sarritan erabili da
eta.
Gurasoek umeak kontrolatzeko hiru estilo daude Baumrind-en arabera,
izaeraz oso desberdinak direnak: demokratikoa (authoritative), autoritarioa
(authoritarian) eta permisiboa (permissive). Guraso demokratikoek umeei arauak
ezartzeko arrazoiak azaltzen dizkiete, elkarrizketaren bidez ados jartzera bultzatzen dituzte, umeek aparteko nortasuna daukatela onartzen dute, eta hori errespetatu
eta umeekin batera hartzen dituzte erabakiak (Baldwin, 1948; Becker, 1964).
Bestalde, beren joera umearen jokabide egokiak bultzatzea da, ez desegokiak
eragoztea. Umeen jokabidea kontrolatu eta mugatzen dute, arau eta muga argiak
mantenduz eta horiek betetzea eskatuz; baina arauak umeen beharrizan eta
gaitasunei egokitzen zaizkie (arauak nola betetzen diren gidatzen duen kontrola da).
Guraso autoritario edo larderiatsuek kontrol murrizgarria eta gogorra ezartzen diete umeei. Askotan erabiltzen dituzte gorputz-zigorrak, ahozko eta keinuzko
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mehatxuak, eta etengabe ezartzen dituzte debekuak (arauak betearazteko kontrol
murrizgarria). Umearen portaera kontrolatzeko nahiaren eraginez, baztertu egiten
ditu umearen heziketako beharrizanak, interesak eta iritziak (Kagan eta Moss,
1962). Azpimarratzekoa da gida-kontrolaren eta ezarpen-kontrolaren arteko aldea:
lehenengoa nagusitzen denean, gurasoen asmoa umeari laguntzea izaten da,
umearen beharrizanei adi egotea. Bigarren kontrolak arauak errespetatzea eskatzen
du, umearen ikuspuntua eta gaitasuna baztertuta.
Bukatzeko, Baumrind-en estilo permisiboan kontrolatzea saihesten da,
zigorrak gutxitan erabiltzen dira, umeari gauza gutxi eskatzen zaizkio eta bere
zereginak bakarrik antolatzen uzten zaio. Horrez gain, guraso permisiboak
jasanberak dira, eta umearen bulkadak ontzat eman ohi dituzte.
McCoby eta Martin-ek (1983) guraso-estiloak berraztertu zituzten, oinarrizko
bi dimentsio abiapuntutzat hartuta: kontrola (eskaera) eta afektua (sentikortasuna
eta berotasuna). Kontrola presioa da, gurasoek umeei eskatzen dizkieten gauzak,
umeek helburu jakin batzuk bete ditzaten. Afektua sentikortasunarekin lotuta dago,
gurasoek umeen beharrizanei (batez ere emoziozko beharrizanei) erantzuteko
gaitasunarekin. Sentikortasuna umearen aldeko maitasun eta laguntzazko
adierazpenekin ere lotu da. Dimentsio biak harremanetan jartzean, lau estilo hauek
sortzen dira: demokratikoa, autoritarioa, barkabera eta arduragabea edo axolagabea (ikus 10.1. koadroa). Ikusten denez, estilo permisibotik estilo barkabera eta
arduragabea atera dira, eta azken hori tratu txarren mota batekin lotzen da (ikus 19.
atala). McCoby eta Martin-en lanak aldaketa handia ekarri zuen, gurasoen aginte-motak kalitatearen aldetik ikustetik kantitatezko desberdintasunak ikustera igaroz,
esandako bi dimentsioen bidez. Horrela, gurasoen portaeraren ezaugarriak
continuum bat dira, guztia-ala-ezer-ez kontua baino gehiago.
10.1 koadroa. Baumrind-en hezteko estiloak (1971), McCoby eta Martin-ek egokituta (1983).

Erantzunkizuna
Eskakizun maila
Handia
Txikia

Handia

Txikia

Eredu demokratikoa
Eredu barkabera

Eredu autoritarioa
Eredu arduragabea

Hoffman-ek (1970a) gurasoen diziplina-estrategiak sailkatzeko azaldutako
modua oso erabilia izan da. Botere-ezarpena (power assertion), maitasun-ukapena
(love withdrawal) eta indukzioa (induction) bereizten ditu Hoffman-ek. Botere-ezarpenaren barruan, gorputz-zigorrak, ahozko mehatxuak, pribilegioak kentzea
eta oso teknika hertsatzaile ugari sartzen dira. Baumrind-en larderiazko estiloaren
antzekoa da. Maitasun-ukapenean (love withdrawal), gurasoek beren haserrea eta
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jokabide desegokien aurreko ezadostasuna erabiltzen dituzte: umeari ezikusiarena
egiten diote, ez diote hitzik egiten eta ez diote entzuten. Azkenik, indukzioak
baditu bere alde positiboak: arauak, hastapenak eta balioak azalduta, eta gaizki ez
portatzeko arrazoiak emanda, helburua umearengan barneko motibazioa sortzea
da. Hori Baumrind-en estilo demokratikoaren antzekoa da, baina ez du kontrol-gidarik erabiltzen arau eta norabide argi eta finkoak markatzeko eta horiek
betetzea eskatzeko. Indukzioa zeharkako kontrol-baliabidea da, besteei egindako
kaltearen ondorioak azpimarratzen dituena eta horien aldeko begirunea bultzatzen
duena. Botere-ezarpena eta maitasun-ukapena, ordea, kontrolatzeko baliabide
zuzenagoak dira: kanpoko arrazoiak ematen dizkiote umeari ondo portatzeko, eta,
horrela, zigorra saihesteko (ezarpena – kontrola).
Heziketaren helburuekin gertatzen den bezala, saio asko egin dira heziketa-estiloa hautatzearekin harremanetan dauden kultura eta gizarteko ezaugarriak
zehazteko. Gizarte-klasea da hautaketa horrekin lotuta agertu ohi diren faktoreetako bat. Goi-klase eta klase ertaineko gurasoek indukzioa erabiltzeko joera
dute; klase apaletakoek nahiago dute botere-ezarpena. Kanarietako amak ikertzean
tankera horretako datuak bildu ziren: amen lan eta ikasketaren maila zenbat eta
apalagoa izan, hainbat eta handiagoa zen estrategia murrizgarriak erabiltzeko joera
(Ceballos, 1994).
Hezteko estiloa aukeratzea gurasoen sinesmenekin ere lotzen da, umeen
garapena eta heziketaren inguruan dituzten sinesmenekin, baita umeak ulertzeko
moduaren konplexutasunarekin ere. Andaluziako gurasoak ikertuta, Palacios-ek
eta bere kideek ikusi dutenez, sinesmen tradizionalak dituzten gurasoek nahiago
dute agirika egitea eta zigortzea. Guraso modernoek, ordea, arrazoiak bilatzeko eta
argudiatzeko joera handiagoa dute (Palacios, 1987b; Moreno, 1991). Gurasoen
arrazonamenduaren konplexutasunaren aldetik, ikuspegi desberdinak hartzeko
erraztasuna dutenek eta umearen ikuspuntua hartzen dutenek jokabide demokratikoak aukeratzen dituzte; beren ikuspegia baino aukeratzen ez dutenek, ordea,
larderiazko baliabideak erabiltzen dituzte (Dekovic, Janssens eta Gerris, 1991).
Bide horretatik ere, Ceballos-ek (1994) Kanarietako amekin egindako ikerketan
agertu zuen, askotariko jokabideak erabiltzeko joerak jokabide murrizgarri gutxiago ekartzen zituela. Azkenik, hezteko jokabideak aukeratzeko modua heziketaren helburuen menpean ere badago. Ikerketa horretan, baliabide murrizgarriak
helburu zehatz batzuekin lotuta agertu ziren: gizarteko harremanekin, arriskuak eta
porrotak saihesteko asmoarekin eta obeditzearekin. Indukzioa gizarteko harremanekin lotuta agertu zen; eta jokabide permisiboak, nork bere burua zuzentzearekin.
Azkenik, ikertutako beste gai bat: nolako eragina daukaten gizarteratzeko
estrategiek ume eta nerabeen garapenean (McCoby eta Martin, 1983; Lamborn,
Mounts, Steinberg eta Dombusch, 1991). Zehatzago esanda, McCoby eta Martin-en
guraso-estiloen ondorioak aztertu dira, umeen garapenaren hainbat alde abiapuntutzat hartuta: garapen psikosoziala (bere buruaz seguru egotea, gizarteko gaitasuna
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eta lanerako gogo ona), eskolako etekina (motibazioa eta ikasketen emaitzak),
estres psikologikoa (sintoma psikologikoak eta somatikoak) eta portaera-arazoak
(eskolan gaizki portatzea, drogak hartzea, delinkuentzia). Ume eta nerabeen
laginek emandako datuak 10.2. koadroan daude laburbilduta. Ikusten denez, estilo
demokratikoa da umeak garatzeko onena.
2.3.Obedientzia eta arauak barneratzea, gizarteratzeko estrategiak eraginkorrak
izateko baldintzak
Aspaldidanik, bi irizpide egon dira gurasoen jokabideak hezteko egokiak
diren ala ez jakiteko: bata, obeditzea, edo arauarekin bat etortzea; bestea, arau hori
barneratzea. Obeditzea haurtzaroan heziketa ona jaso izanaren adierazgarritzat jo
da askotan; aurreko belaunaldien ustez, umeak arau bat betetzen bazuen, arau hori
onartuta zeukala esan nahi zuen. Baina bi arrazoi egon daitezke umeak araua
betetzeko:
— Bata, umeak zigorra saihestu edo sariren bat jaso nahi izatea. Kasu horietan, itxuraz baino ez da araua onartzen. Araua “kanpoan” dago, horri egokitzeko motibazioa kanpoko eragileengandik baitator (gurasoengandik,
irakasleengandik...). Agintea dutenak aurrean ez daudenean, jokabideak
onetsi ala gaitzesteko inor ez dagoenean, arauak bere indarra galtzen du.
— Bestea, umeak araua barneratzea, hots, bere arautzat jotzea. Kasu horretan,
araua ez da itxuraz bakarrik onartzen; benetan onartzen da. Araua “barruan”
dago, eta betetzeko motibazioa umearengandik dator. Gauza ziurra da araua
beteko dela, nahiz eta agintea dutenak aurrean ez egon.
Hoffman-en teoriaren arabera, indukziozko jokabideak egokiak dira umeak
gurasoen arauak behar bezala barneratzeko, umeari pentsarazi egiten diote eta.
Hoffman-ek dioenez (1970b), argudioen bidez gurasoek beren jarrera argitzen dute;
ondorioz, jarrera hori hobeto ulertzen da. Hala ere, hurrengo puntuan ikusiko dugunez, funtsezkoa da gurasoen argudio eta arrazoiak umearentzat ulergarriak izatea.
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10.2. koadroa. Gurasoen heziketa-estiloak: ume eta nerabeen garapenean dauzkaten ondorioak
(iturria: Lamborn, Mounts, Steinberg eta Dornbusch, 1991; McCoby eta Martin, 1983).
Estiloak
Autoritarioa

Demokratikoa

Arduragabea

Barkabera

Umeak

– Gizartean
egoteko
gaitasun urria
– Agresibitatea eta
bulkadak
izateko joera
– Morala
kanpotik
ezartzen da
(helburua:
zigorrak
saihestea)
– Autoestimu
txikia
– Ez oso alaiak,
gauzak berez
egiteko
zailtasuna

– Gizartean
egoteko behar
den gaitasuna
– Autokontrola
– Motibazioa,
ekimenak
– Morala
norberaren
barnean sortzen
da (enpatia eta
gizartearen
aldeko portaera)
– Autoestimu
handia
– Alaiak, gauzak
berez egiteko
erraztasuna

– Gizartean
egoteko
gaitasun urria
– Autokontrol
urria eta
heterokontrola
– Motibazio
urria
– Arauak eta
pertsonak ez
dituzte
errespetatzen
– Autoestimu
txikia,
segurtasunik
eza
– Emozio
mailan
egonkortasunik
eza
– Identitatea
ahula

– Gizartean
egoteko
gaitasun urria
– Bulkaden
kontrol urria,
agresibitatea
– Motibazio
urria eta
ahaleginak
egiteko gaitasun
txikia
– Heldutasunik
eza
– Alaiak eta
biziak

Nerabeak
eta gazteak

– Gizartean
harremanak
izateko
zailtasunak
– Men egitea,
aginduak
betetzea
– Planak
kanpotik
ezartzen dira
– Morala
kanpotik
ezartzen da
– Autoestimu
urria
– Lanak bere
saria epe
laburrean
jasotzen du

– Gizartean
harremanak
izateko
erraztasuna
– Autonomia eta
erantzukizuna
– Etorkizuna
ondo antolatzea
eta nork bere
burua zuzentzea
– Morala
norberaren
barnean sortzen
da (enpatia eta
gizartearen
aldeko
portaera)
– Autoestimu
handia
– Lanak
bere saria
epe luzean
jasotzen du

– Gizartean
harremanak
izateko
zailtasunak
– Ez
plangintzarik,
ez lanik
– Autoestimu
urria
– Estres
psikologikoa
– Portaera-arazoak

– Gizartean
harremanak
izateko
erraztasuna
(parekoekin)
– Ez
plangintzarik,
ez lanik
– Autoestimu
handia
(parekoen
laguntzagatik)
– Droga-arazoak
– Osasun-arazoak
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3. GIZARTERATZEKO BIDEAK ETA HELBURUAK, UMEEN IKUSPEGITIK
Atalaren hasieran aipatu genuen biraketa kopernikarraren edo erabateko aldaketaren ondorioz, gaur eguneko ikergaia honako hau da: umeek gurasoen mezuak
nola ulertzen dituzten aztertzea. Gauzak ikusteko modu berri horretan, umea da
bere garapenaren benetako protagonista, bere inguruan dagoen errealitatearen
eraikitzaile eraginkorra. Gurasoen mezuak gizartearen mezuetako batzuk baino ez
dira. Gizartearen mezu horiek eraiki behar ditu umeak, garatzen den artean, ondo
ulertu eta barneratzeko. Beraz, umearen zeregina ez da hartzaile hutsarena: mezuak
hartzeaz gain, bere gaitasunaren arabera eraikitzen ditu.
3.1. Gurasoen heziketa-mezuak antzeman eta onartzea
Umeek heziketa-mezuak nola antzematen dituzten ikertzeko, Grusec eta
Goodnow-ek (1994) eta Bugental eta Goodnow-ek (1998) eredu bat proposatu dute.
Eredu horretan, mezuak ulertzeko prozesuaren bi osagarriak agertzen dira: alde
batetik, mezua antzematea, modu zehatzean edo gutxi gorabehera; bestetik, mezu
hori onartzea edo atzera botatzea. Antzemateari dagokionez, helduen ustez egokiak
diren jokabide batzuk desegokiak izan daitezke, umeentzat ulergaitzak badira. Hau
da, umeak gurasoen heziketa-mezua ulertzen ez badu, ez du hori onartzeko behar
den motibazioa aurkituko. Antzematea zehatza izateko, beharrezkoa da gurasoen
mezuak argiak, errepikatuak eta koherenteak izatea. Mezua argia eta errepikatua
bada, eta gainera bi gurasoen heziketa-jokabideak bat badatoz, umeak aukera
gehiago izango ditu mezu hori behar bezala antzemateko. Ulertzea ala ez, hori
umearen adimen-garapenari lotuta egongo da; mezuak zehatzago ulertzen dira adin
batzuetan beste batzuetan baino.
Mezua onartu ala ez onartzeko baldintzak honako hauek dira: familiaren elkarreraginetan berotasuna eta harmonia izatea; umeak mezua egoki eta zuzentzat jotzea, bere portaera eta egoera kontuan izanda; eta umeak mezua onartzeko motiboak
edukitzea. Baldintza horiek betetzen badira, umeak gurasoen mezua barneratuko
du. Rodrigo, Janssens eta Ceballos-ek (1997) ikerketa bat egin zuten Kanarietako
ama batzuekin. Ama horiek 7 eta 10 urte bitarteko umeak zituzten, eta ikergaia
hauxe zen: gizarteratzeko helburuen eta estrategien artean, umeek zehatzago antzematen dituztenak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, umeek amen jokabidea
nola hartzen zuten ere kontuan izatekoa zen. Umearentzat gurasoen jokabidearen
asmoa positiboa bada, ulerkorragoa izango da eta errazago onartuko du araua. Negatiboa bada, aukera gutxiago izango dira umeak araua barneratzeko. Emaitzek
frogatu zutenez, zeharkako jokabide batzuk oso baliagarriak izan ziren umeek amen
heziketa-helburuak zehatz antzemateko, amek umeengan zer bultzatu nahi zuten
ulertzeko, alegia. Zeharkako jokabideen oinarriak honako hauek ziren: komunikazioa, umearen ekimena errespetatzea, araua beharrezkoa dela argudiatu eta justifikatzea eta besteei kalterik ez egitea. Baina adin horietako umeentzat, zaila zen

220

Familia eta giza garapena

aurreikustea nolako jokabide edo egoera gatazkatsuetan erabiltzen ziren jokabide
horiek. Bestalde, baziren jokabide zuzenago batzuk, amen helburuak hobeto ulertzen laguntzen zutenak: umeen portaera zuzentzeko arauak zehaztea, muga argiak
—baita debekuak ere— ezartzea eta arau horiek betetzen direla modu koherente
eta finkoan kontrolatzea. Umeek erraz eta egokiro aurreikusten zuten amek noiz
erabiltzen zituzten jokabide horiek, alegia, nolako egoera edo portaera gatazkatsuetan. Gainera, asmo positiboekin lotzen zituzten jokabide horiek. Beraz, boterea
ezartzearekin edo baliabide hertsatzaile latzekin lotzen ez diren kontrol-modu
batzuk erraz ulertzen dira adin horietan, eta, gainera, amek erabiltzen dituztenean,
umeek asmo positiboekin lotzen dituzte.
3.2.Umeak hezteko jokabideak eraginkorrak izateko baldintzak: elkar ulertzea
eta elkarri laguntzea
Heziketa-mezuak ikusteko modu berrian, umeen ikuspuntua da nagusi. Horretan oinarrituta, orain zalantzan jarri da men egitea eta araua barneratzea irizpide
bakarrak ote diren eta mezu horiek eraginkorrak diren ala ez frogatzeko, adin guztietan gainera. Kontraesanen bat badago: alde batetik, gurasoen mezuak eraikitzerakoan umeak aktiboak direla onartzen da; beste aldetik, umeek men egitea da
gurasoek nahi duten bakarra (hori bai, zergatik obeditu behar duten ulertu behar
dute umeek). Hala ere, egokia da, batez ere adin batetik gora, umeek gurasoen
mezuei hein batean aurre egitea, beste era batean jokatzeko argudio onak ere
badaudela konbentzitu nahian. Hau da, komenigarria da umeek gurasoei ez
obeditzeko arrazoiak erakustea. Ikuspegi horretatik, gurasoen jokabideak
eraginkorrak izango dira, elkarrizketa onartzen badute: umeek beren ikuspuntuak
azaltzen dituzte, eta, aldi berean, gurasoenak ulertzen saiatzen dira. Ikuspuntuak
eztabaidatzea ona da guraso eta umeek elkar ezagutu eta ulertzeko. Elkar
ezagutzearen ondorioz, umeek gurasoen jokabideak errazago aurreikusiko dituzte.
Horrek dakar guraso eta umeek elkarri laguntzea, eguneroko lan eta egoera
askotan. Horrela, umeek askoz hobeto garatuko dituzte beren adimena eta beren
alde sozioemozionala.
Umeak hazi ahala, nola sendotzen da elkar ulertzea? Oraindik ez daukagu
galdera horren erantzun osoa, baina ideia hauek emango ditugu hasteko:
– 5 urte bete arte, gurasoen asmoak eta emozioak neurri batean ulertzen ditu
umeak. Ulermen hori eta atxikimenduzko lehen loturak oinarrizkoak dira
umea mundura segurtasunez hurbiltzeko, ingurua modu aktiboan ikertzeko. Kochanska-ren (1995) ustez, atxikimendu segurua oso garrantzitsua
da ume txikiak arauak goiz barneratzen hasteko. Horrela lehen oinarriak
sortzen dira umeak eta gurasoek elkarrekin jolasteko, eta jolas horretan
elkarri laguntzeko. Elkarlan hori umeaz kanpoko arauetan oinarritzen da,
gurasoen gaitasunak eta umearenak, jakina, asimetrikoak baitira.
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– Gero, 6 urtetik 10 urtera bitartean, gurasoen asmoak, emozioak eta ezagutzak ulertzeko gaitasuna lagungarria izaten da gurasoen ikuspuntuak ere
ulertzeko. Guraso eta umeen arteko elkarrizketa eta eztabaida elkar ulertzeko baliabiderik eraginkorrenak dira. McCoby-ren (1984) iritziz, elkar
ulertzea garrantzitsuagoa da heziketa kalitatezkoa izateko, umeak 6 edo 7
urte dituenetik aurrera, gazteagoa denean baino. Elkar ulertzearen bidez,
umearen jokabideak arautzeko modua bikoitza edo ko-erregulaziozkoa izan
daiteke; hau da, gurasoek kontrolatzen eta gainbegiratzen dute, baina
umeari uzten diote apurka-apurka bere erantzukizuna eta bere autonomia
garatzen. Rodrigo, Janssens eta Ceballos-en (1997) lanean agertu zen zeintzuk ziren amen mezuak ondoen “irakurtzen” zituzten umeak: amekin batera egiten zituzten lanetan autonomia, segurtasuna eta ekimenik handienak
zituztenak (horrela antzematen zen elkar ulertzearen maila handia zela).
– Umeak 11 urte dituenetik aurrera, gurasoen asmoak, emozioak eta jakintza
ulertzeko gaitasuna eta ados jartzeko gaitasuna handitu egiten dira, eta elkar
ulertzeko bidean, behin betiko aurrerapenak etortzen dira. Hori dela eta,
umeek ondo aurreikus ditzakete gurasoek egoera zehatzetan izango dituzten
erantzunak, eta nerabe bihurtzen direnean, beren eginkizun eta lanetan gero
eta erantzukizun handiagoa hartuko dute. Horrek esan nahi du gauza izango
direla beren portaera beren kabuz arautzeko.
4. GIZARTERATZEKO JOKABIDEAK ERABILTZEKO MALGUTASUNA
Gurasoek umeak gizarteratzeko erabiltzen dituzten estrategiak oso zabalak eta
askotarikoak dira, kapitulu honetako 2. atalean ikusi genuenez. Esaterako, neskato
bat gaizki portatzen denean, guraso batzuen ustez, neskato hori hezteko egokiena
pribilegio bat kentzea da (jolastera joaten ez uztea, telebista ikusteko baimenik ez
ematea, etab.); horrela ulertuko baitu gaizki portatu dela. Guraso horien iritziz,
umeek ulertu behar dute munduak horrela funtzionatzen duela, eta heldu bihurtzen
garenean gaiztakeriak gogorrago zigortzen direla. Beste guraso batzuen ustez, ordea, onena neskatoarekin hitz egitea eta portaera sakon aztertzea da, hots, egindako
kalteaz eta kalte hori konpontzeko moduaz pentsaraztea. Guraso-mota biek onena
nahi dute alabarentzat, zalantzarik ez, eta gainera bien asmoa alaba sen oneko
heldua bihurtzea da. Baina guraso horietatik zeintzuk dabiltza zuzen? Zein da
prozedurarik egokiena? Izatez, galdera horien erantzuna ez da bakarra. “Egoeraren
arabera” da erantzunik egokiena. Gurasoek jakin behar dute ez dagoela kasu guztietarako “heziketa-errezetarik”. Umeak hezteko jokabide ugariak modu malguan
erabiltzea da garrantzitsuena, baldintza batzuk kontuan izanda: umearen adina,
portaeraren estiloa edo hezteko jokabidea aplikatzen deneko egoera zehatza.
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4.l. Jokabideak umeen adinari egokitzea
Gurasoek umeen adinaren arabera egokitu behar dituzte gizarteratzeko jokabideak. Hau da, umeek bost urte dituztenean eraginkorrak diren prozedurak ez dira
hain egokiak 10 urte dituztenean, are gutxiago 15 urte dituztenean. Arau koherente
eta argi batzuk zehaztea eta horiek finko betearaztea kontrol-jokabide bat da,
umeak txikiak direnean oso beharrezkoa izan daitekeena, batez ere arauak umeen
beharrei egokitzen bazaizkie eta berariazko maitasunez eta elkarreraginezko konpromisoz inguratzen badira. Umeek etengabe ikertzen dute hazten direneko ingurua,
eta, askotan, gurasoek saihestu beharreko arriskuetan jartzen dira. Era berean,
diktadore txikiak bihur daitezke, gurasoei gurari guztiak inposatzen dizkietenak.
Kasu horietan, gurasoek mugak jarri behar dizkiete umeei, “noraino joan
daitezkeen” uler dezaten. Gainera, jarduera zehatzak eskatzen dituzten kontrol-mezuak ulerterrazak dira umeentzat (adibidez, “ez hartu bonboirik”, “txukundu
zure gela”, etab.). Horiek umeei egonkortasun psikologiko handiagoa ematen diete, gurasoek zer nahi duten ulertzen baitute eta erantzunak aurreikusten baitituzte.
Ikerketa ugaritan frogatu da nerabeen kasua desberdina dela: horiek hezten
diren giroan, gurasoek ezarritako arauak baino ez badaude, giro hori kaltegarria
izan daiteke, eta berdin dio gurasoek gazteen beharrizanak kontuan izatea. Kalte
hauek handiagoak izango dira maitasunaren ordez areriotasuna eta ukoa badaude,
edo neurri murrizgarriak gogorragoak badira, gorputz-zigorrak barne. Kasu horietan guztietan, nerabeak beren parekoengana hurbilduko dira, eta gurasoen arauak
zalantzan jarriko dituzte. Horregatik, adin horietarako arauen oinarriak honako
hauek izango dira: komunikatzea, araua argudiatu eta azaltzea eta kaltetuarenganako gupida izatea edo kaltea konpontzea. Hoffman-en arabera, arauak horrela
hobeto barneratzen dira. Gainera, nerabeen ulermena handiagoa denez, mezuak
hobeto jasotzen dituzte, nahiz eta abstraktuagoak izan.
Laburbiltzeko, bi mezu-mota daude aukeran: portaerarekin zerikusia duten
mezuak (arauak betearaztean oinarritzen direnak) ala adimenarekin zerikusia
dutenak (komunikatzean, argudiatzean eta ikuspegi zuzena aukeratzean oinarritzen
direnak). Batzuk ala besteak hautatzeko, umea noraino garatu den ikusi behar da.
Nolanahi ere, hiru gauza azpimarratu behar dira: lehenengo eta behin, umeak hezteko komenigarria den kontrola gida-kontrola da, ez arauak ezartzen dituen kontrola (Baumrind-en hitzak erabilita). Bestalde, helburua ez da kontrola umeekin bakarrik erabiltzea eta komunikazioa nerabeekin bakarrik izatea. Alderantziz, hezteko
moduek elkar ordeztu behar dute, apurka-apurka, ume txikiek ere gauzak azaldu
behar baitituzte, beren adinean ulergarria den moduan, eta ume handiek ere familia-giroan arau argiak behar baitituzte, baita arau horiek betearaztea ere. Azkenik,
azaldutako bi jokabideak egokiak izateko, behar-beharrezkoa da maitasunezko giroa, baita umea den bezala onartzea eta umearen beharrizanei, interesei eta kezkei
arreta ematea ere.
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4.2. Jokabideak umeen portaerari eta gatazka-egoerari egokitzea
Honaino, hezteko jokabideak umearen adinari egokitu behar zaizkiola azaldu
dugu. Baina azalpen hori osatzeko, heziketa-jokabideak baldintzatzen dituzten beste
bi faktore aipatu behar ditugu: umearen portaera eta eguneroko egoerak. Izatez,
umeak hezteko errezeta orokorrak badaudela uste duten gurasoak harrituta geratzen
dira seme nagusiarekin ondo funtzionatu zuten estrategiak alaba txikiaren kasuan
baliogabeak direla ikustean. Argi dago ezen gurasoek ume bakoitzaren portaeraren
ezaugarri bereziak kontuan izan behar dituztela, erantzun egokiak emateko.
Hona hemen umeengan sarritan antzematen diren bi portaera-mota: portaera
lotsatia eta portaera erasotzailea. Ume lotsatiei segurtasuna falta zaie gizarteko
harremanetan, besteen aurrean bakartiak izaten dira, eta ez dira ezer egiten ausartzen. Umea horrelakoa bada, guraso batzuek egoera beren gain hartzen dute, umeak
gizartean dauzkan arazo guztiak zuzenean konpontzen saiatzen dira, babesak sortuz.
Txikiaren egonezina areagotzen duen beste erreakzio negatibo bat, gurasoek bere
ekintza guztien inguruan “psikologia egitea” da: zergatik eta nola egin ote duen hau
edo bestea. Are okerrago, umeak gizartean bizi izandako porrot guztiei gehiegizko
garrantzia ematen badiete. Horren guztiaren ondorioz, umearen sumisioa, dependentzia, egonezina eta ziurtasunik eza handitzen dira. Estresik gabeko familia-giroa
da ume horrek behar duena, gurasoek eredu onak erakustea beren gizarte-harremanetan, bere autoestimuari eustea, gizartean aritzeko gauza dela konbentzitzea, beste
umeekin harremanetan jartzen bultzatzea (baina ez zuzenean, zeharkako eran
baizik), familia guztiaren arreta umearengan pilatzen eragoztea, eta abar.
Ume agresiboei asko kostatzen zaie besteen egoeran jartzea. Ume horiek
adiskideak biktima bihurtzen dituzte, eta beren erreakzioak latzak eta bulkadazkoak
izaten dira. Horien gurasoek aukera hauetako bat hartu ohi dute: permisiboak eta
barkaberak izatea (batez ere umeak txikiak direnean), edo hertsatzaileak eta
zigortzaileak izatea (umeak hazi ahala nagusitzen den joera). Aukera horiek ez dira
egokiak, gurasoak eta umea arerio eta erasotzaile bihurtzen dituztelako. Gertatutakoari buruz pentsarazten duten indukziozko estrategiak egokiagoak dira: horiek
lagungarriak dira umea besteen tokian jartzeko, umeak ekintzen jatorri eta ondorioei buruz hausnartzeko. Hau da, bulkadaka aritu beharrean, aldez aurretik zer
egingo duen pentsatuko du.
Bestalde, guraso induktiboak lasaiak dira, baina arriskuren bat sumatzekotan,
beren erreakzioa beste guraso guztiena bezalakoa izango da. Hau da, umeak burua
leihotik ateratzen badu, berehala aginduko diote hortik kentzeko, bestela jausiko da
eta. Adibide hori muturrekoa da, jakina, baina gogorarazten digu ezen egoera beste
baldintza bat dela heziketa-jokabideak aukeratzeko. Egoera jakin batean, elementu
batzuk kontuan izatekoak dira: lekua publikoa ala pribatua den (parkea, jatetxea...
edo etxea), leku horretan bestelako pertsonak dauden ala ez dauden (neba-arrebak,
aitona-amonak, etab.). Elementu horiek bestela jokatzeko gomenda dezakete. Hala
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ere, baliteke baldintzarik handiena umearen ekintza izatea. Oro har, hiru egoera-mota bereizten dira, umeen arazo jakin batzuekin lotzen direnak:
– Arazoak kanpoko portaeran islatzea: moralaren arauak haustea,
bortizkeria, besteei min edo kalte egitea (adibidez, jotzea, gauzak apurtzea,
etab.).
– Arazoak barneratzea: isolamendua, gizartea baztertzea, segurtasunik eza
(adibidez, besteekin harremanik ez izatea, besteen isekak jasotzea, etab.).
– Gizabideko arauak haustea (adibidez, zakarra izatea, modu desegokian
jatea, gizabiderik ez izatea, etab.).
Ikerketa askotan agertzen da ezen gurasoek diziplina modu batean ala bestean
ezartzen dutela, arazoaren arabera (Hoffman, 1970a). Zein diziplina-mota aukeratu
behar da? Hori jakiteko, gurasoek umearen jokabideari esleitzen dioten arrazoia
(zergatik egin duen hori) eta gurasoengan sortzen den zirrara (nolako sentimendua
sortzen dien jokabide horrek) dira kontuan izateko faktoreak. Arrazoia esleitzeari
dagokionez, gurasoentzat umearen izaeragatik sortzen dira bai kanpoan islatzen
diren arazoak bai barnean geratzen direnak. Ondorioz, arazo horiek egonkorrak
dira, iraunkorrak, eta oso arreta handia eman behar zaie. Gizabideko arauak haustea, ordea, ez da umearen izaerazko arazoa. Horren errua egoera zehatzari botatzen
zaio; ez da hain arazo latza, gurasoen iritziz. Emoziozko erreakzioei dagokienez,
arazoak kanpoko portaeran islatzen direnean, gurasoak biziki haserretu ohi dira,
eta beren erreakzioak hertsatzaileak izaten dira. Umeak arazoa barneratzen
duenean, erreakzioa gupidazkoa izaten da, eta gurasoak laguntzen saiatzen dira,
jokabide induktibo edo permisiboen bidez. Azkenik, gizabideko arauak hausten
direnean, gurasoak ez dira hainbeste kezkatzen, eta mota askotariko heziketa-prozedurak erabiltzen dituzte arazoa konpontzeko.
Umeek badakite nolako garrantzia ematen dieten gurasoek portaera-arazo batzuei, badakite nolako emozioak sortzen diren gurasoengan arazo horien aurrean.
Beraz, kasu horietan arreta handiagoa ematen diote heziketa-mezuari. Azter
dezagun berriro Rodrigo, Janssens eta Ceballos-ek (1997) Kanarietako amekin
egindako lana: umeak bere arazoak kanpoko portaeran desegokiro islatzen bazituen
edo, alderantziz, barneratzen bazituen, amen heziketa-mezuak berehala antzematen
zituen. Gizabideko arauak hausteagatik bidalitako mezuak, ordea, ez zituen hain
ondo antzematen. Seguru asko, umeak ohartzen dira nolako aldartea sortzen duten
amarengan gaizki portatzen direnean, eta gutxi gorabehera positiboak diren asmoak
esleitzen dizkiote amari, ondorioz. Elkar antzemate hori —umeei eta gurasoei
asmoak eta emozioak esleitzeko joko hori— oso garrantzitsua da: umeek gurasoen
mezua onartu ala atzera botatzea da joko horren ondorioa.
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4.3. Umeak hezteko modu arriskutsuak
Umeak hezteko jokabideak aukeratzeko, oso garrantzitsua da malgutasuna;
hau da, umearen adina, bere portaera-estiloa eta egoera zehatza kontuan izatea.
Hala ere, badaude umeak hezteko estilo batzuk, guztiz baztertu behar direnak, oso
kaltegarriak baitira. Estilo horien ondorioak izan daitezke portaera-arazoak, ume-depresioa, eskolako emaitza txarrak eta gizartearen aurkako portaera. DSM-IV
bildumak adimen-arazoak deskribatzen ditu, estatistika eta diagnostikoetan
oinarrituta. Horren arabera, umeak hezteko modu arriskutsuen ezaugarriak lau dira,
jarraian azalduko ditugunak:
– Koherentziarik gabeko diziplina: gurasoek ez dute koherentziarik umeak
heztean. Baliteke guraso bat bere ekintzetan sistematikoa ez izatea (guraso
horren koherentziarik eza), edo ama eta aita beren artean koherenteak ez
izatea (gurasoen arteko koherentziarik eza). Lehen kasuko gurasoek portaera egokiak zigortzen dituzte edo portaera desegokiak saritzen dituzte;
umeen ekintzak gutxiegi edo koherentziarik gabe kontrolatzen dituzte;
umeen presioen aurrean amore ematen dute, eta helburuak eta erreakzioak
modu aurreikustezin batean aldatzen dituzte. Gurasoen arteko koherentziarik
ezaren kasuan, gurasoak ez daude ados diziplinaren arauetan: umea dela-eta
hartu beharreko erabakietan ez datoz bat, ezta zigorrak kontrolatzeko
moduan ere.
– Haserre biziaren diziplina: hori muturreraino eramanda, tratu txarrak agertzen dira (ikus 19. kapitulu osoa). Jotzea, agirika egitea eta mehatxatzea
dira estilo horren adierazgarririk tipikoenak. Umeak erronka edo eraso
egitea, edo oso sumisoa izatea ere ez da arraroa. Gurasoen eta umeen arteko
gatazka luzeak ere antzematen dira, zigorrak gero eta gogorragoak izaten
dira eta irainak ere maiz erabiltzen dira.
– Gurasoek esku ez hartzea eta ez gainbegiratzea: guraso horiek ez dute esku
hartzen umeen heziketan, ez dituzte umeak kontrolatzen eta ez dira haietaz
arduratzen. Beraz, ez dakite umeek zer egiten duten, haien lagunak zeintzuk diren, eskolan nola dabiltzan... Umea lagun desegokiekin dabilela jakinda ere, guraso horiek uste dute ez direla gauza harreman horiek eragotzi
edo kontrolatzeko. Gainera, ez dute ezer egiten umeekin batera.
– Diziplina zorrotzegia: gurasoek ez dituzte beren estrategiak umearen adinaren arabera egokitzen, ezta portaeraren edo gatazkaren arabera ere. Alderantziz: oso baliabide-mota gutxi erabiltzen dituzte arau-hauste guztietarako, egoera zehatza kontuan izan gabe. Gainera, ez dute arau-haustearen
larritasuna edo arintasuna kontuan izaten diziplina-maila aldatzeko, eta
gatazketan ez dute sekula ados jartzeko teknikarik erabiltzen.
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5. GURASOEK UMEAK GIZARTERATZEKO ERABILTZEN DITUZTEN
TEKNIKEN EBALUAZIOA
Holden eta Edwards-en (1989) azterketa zorrotzean agertzen denez, 30eko hamarkadatik hona, 90 galdetegi-edo sortu dira gizarteratzeko estrategiak ebaluatzeko.
Baina horiek sortu arte ibilitako bidea ez da guztiz erraza izan. Galdetegi gehienetan baloratzen dena ez dira umeak hezteko jokabide edo estrategiak, baizik eta
portaeraren asmoak edo sinesmen orokorragoak, edo bi horien nahasketaren bat.
Gurasoei galdetzen zaiena orokorregia delako sortzen da arazo hori; adibidez:
“Umea zigortu ohi duzu?” edo “Nire ustez, zigorra da umeak hezteko modurik
onena”. Gainera, gizarteak eskatzen duenak erantzunak aldatzera bultzatzen du
(askotan, gurasoek ez dute egia esaten, gizarteak esateko eskatzen diena baizik).
Arazo horiek saihesteko, gomendagarria da galderak lehenengo pertsonan idaztea;
horrela, gurasoen erantzunetan “haiek izatez umearekin egiten dutena” agertuko da.
Gainera, galderetan, egoeraren inguruari buruzko zehaztasunak eman behar dira
(adibidez, ekintza etxean edo leku ireki batean izan den), gurasoen asmoak aipatzekoak dira, lekuan beste pertsona batzuk dauden esan behar da (neba-arrebak,
aitona-amonak, etab.), eta erreakzioa eskatzen duen portaera egokia edo desegokia
azaltzekoa da.
Gehien erabiltzen diren galdetegien artean, bi aipatu behar dira: alde batetik,
Parent Attitude Research Instrument (PARI), Schaefer eta Bell-ek (1958) egindakoa. Hortik hiru faktore atera dira: autoritarismoa/kontrola, areriotasuna/ukoa
eta demokrazia/berdintasuna. Beste aldetik, badago Child Rearing Practices
Report (CRPR), Block-ek (198l) asmatutakoa eta Dekovic, Janssens eta Gerris-ek
(199l) birlandutakoa. Horretatik, beste hiru faktore atera dira: laguntza (berotasuna
eta erantzukizuna), boterea ezartzea (larderiazko kontrola) eta eskakizuna eta
indukzioa (demokraziazko kontrola). Egoerari buruzko galdetegien artean,
badaukagu Ceballos eta Rodrigo-rena (1992), Cuestionario Situacional de Metas y
Prácticas Educativas izena duena. Galdetegi horretan, 15 balizko egoera proposatzen dira (arau-hauste orokorrak, gizarte-isolamendua eta gizabidearen arau-hausteak agertzen dira horietan). Egoera horiek 6 eta 12 urte bitarteko umeen bizitza arruntetik atera dira, eta gertatzen direneko ingurua ere deskribatzen da: unea,
pertsonak eta umearen ekintza. Hezteko moduetatik, hiru faktore atera dira: induktibitatea, murrizgarritasuna eta permisibitatea; heziketa-helburuetatik, lau faktore:
gizarteratzeko erraztasuna, nork bere burua zuzentzea, arriskuak eta porrotak
saihestea eta men egitea.
6. ONDORIO PRAKTIKOAK
Atala bukatzeko, guraso eta umeak orientatzeko argibide nagusi batzuk aipatuko
ditugu. Argibide horiek heziketa-programak egiteko erabiltzen dira: adibidez,
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gurasoentzako Programa de Enriquecimiento experiencial deritzona, bai lekuan
bertan, bai irratiaren bidez entzun daitekeena. Irratsaioa Kanarietako ECCA irratiko
Guraso Eskolarako sortu zen (Rodrigo, Capote eta Máiquez, 1996).
6.1. Gurasoak orientatzeko argibideak
Hasteko, esatekoa da hezteko moduak ez direla portaera isolatuak, baizik eta
umeen garapen eta heziketaren inguruko sinesmenetan oinarritzen direla: umeak
nolakoak diren, gurasoek nolako zeregina daukaten, etab. Daukagun irudia izan
daiteke gurasoek umeekin egiten dutena bat-bateko gauza dela, baina oker gaude:
gehienetan, gurasoen portaerak plan bati jarraitzen dio. Plan horrek ekintza eta
helburu guztiak hartzen ditu bere barnean. Zaila da antolamendu hori aldatzea, esplizitua ez delako eta hitzetan adierazten ez delako. Beraz, gurasoei portaera-motaren bat gomendatzea ez da nahikoa portaeraren benetako oinarriak egokitzeko.
Bestalde, gurasoen estrategiak ez ditugu besterik gabe gaitzetsi behar. Hori
egiten badugu, gurasoek beren jarreraren aldeko arrazoiak bilatuko dituzte; beren
harresien barruan geratuko dira, eta ezinezkoa izango da beren jokabidea lasaitasunez aztertzea. Egokiena gurasoen ezagutza handitzea da: umeak gizarteratzeko,
eskura dauzkaten modu eta helburu anitzen berri ematea. Gainera, gurasoek jakin
behar dute, heziketa-jokabideek umeen psikologian nolako ondorioak dituzten, eta
noraino diren eraginkorrak, bai epe laburrean, bai luzean. Funtsezkoa da gurasoek
aholkuak eta laguntza jasotzea, gizarteratzeko moduen artean aukeratzeko,
umearen adina, portaera eta umearekin sortzen diren gatazkak kontuan izanda.
Amaitzeko, aukeran dauden jokabide eta helburuak ezagutzen dituztenean,
komenigarria da gurasoek berei dagozkienak zein diren pentsatzea. Hausnartzekoa
da nolako umeak nahi dituzten, zer egiten ari diren horretarako eta nola doakien
guraso-zeregina. Beharbada konturatuko dira erabilitako estrategiak ez direla egokienak, edo gauza desegokia helburuak direla. Nolanahi ere, planteatu duguna bakoitzak hausnartzeko ariketa bat da; gu aholkulariak eta laguntzaileak baino ez
gara, benetako aldaketa eta aldatzeko erabakia gurasoen borondatearen menpean
baitaude.
6.2. Umeak orientatzeko argibideak
Aipatu ditugun joera berriekin bat etorriz, gogoratu behar dugu ezen umeek
heziketa-mezua modu aktiboan eraikitzen dutela, mezuari esanahia ematen diotela,
eta asmo positibo edo negatibo bat esleitzen diotela. Hori kontuan izatekoa da
umeei laguntza eta aholkuak emateko edozein planteamendutan. Gurasoen mezuak
nola antzematen dituzten galdetu behar diegu, heziketa-mezuaren esanahia
ulertzen lagundu behar diegu, eta, mezua zalantzan jartzeko arrazoiak badituzte,
horiek adierazten irakatsi behar diegu. Gogoan izan behar dugu arauak betetzeak
ez dakarrela berez heziketako arrakasta; baliteke umeak mezua itxuraz bakarrik
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onartzea. Era berean, mezua ez onartzea ez da heziketa-porrota. Umeek mezuren
bat atzera botatzen dutenean, hausnartzeko unea iritsi da, hots, umeak eta gurasoak
hitz egiten hasteko unea. Ildo berean, eztabaidak elkar ezagutzeko aukera ona dira,
bakoitzak bere ikuspuntuak adierazteko, guztiek batera mezua umearen adinerako
egokia den aztertzeko. Lortu nahi dena ez da men egite hutsa, elkarrizketan oinarritutako familia-giroa baizik; eta horren inguruko erantzukizunak guztiek eraikiz
eta banatuz.
Laburbiltzeko, umeak gizarteratzeko estrategiari buruzko orientazioa ez da
akatsik gabeko errezeten bilduma, gurasoek bakarrik jaso behar dutena, umeek berehala men egingo dutela ziurtatzen duena. Orientazioa guraso eta umeei laguntzeko zerbitzu bat da, heziketako beste aukeren berri ematen duena, bakoitzaren
ereduari buruz hausnartzera bultzatzen duena eta guraso eta umeei elkar ulertzen
eta mezuak eztabaidatzen laguntzen diena.

11. Neba-arreben arteko harremanak
Enrique Arranz Freijo eta Fernando Olabarrieta Artetxe

1. NEBA-ARREBEN ARTEKO ELKARREKINTZA ULERTZEKO OINARRI
TEORIKOAK
Neba-arreben arteko harremanen eredua, gizateriaren kultur ondarearen zatia da
jada. Biblian kontatzen zaigun Kain eta Abelen istorioak argi eta garbi islatzen du
neba-arreben arteko harremanetan pizten den lehia eta norgehiagoka. Bestalde,
gizakiak neba-arreben arteko harremantzat hartzen du Giza Eskubideen
Adierazpen Unibertsalean helburu gisa adierazten duen elkarbizitzarako eredua,
neba-arreben arteko harremanetan suma daitekeen elkartasunezko eta lankidetzako
osagaia azpimarratuz. Gainera, literato askok azpimarratu du neba-arreben arteko
harremanek duten garrantzi ebolutiboa eta psikologikoa; hala nola, Miguel de
Unamuno-k, Abel Sánchez lanarekin, edo Miguel Delibes-ek, Príncipe destronado
lanarekin. Era berean, kultur antropologiak ere neba-arreben arteko harremana
gizaki ororen bizitzan barna garrantzi handia duen alderdia dela erakutsi du; neba-arrebek elkarrekin igarotzen dituzte bizitzako krisialdiak, baita kultur eta
gizarte-identitatea berenganatzeko trantsizio-errituak ere.
Kapitulu honetan, neba-arreben arteko harremanen ezagupenaren arloan
psikologiak egindako ekarpena azalduko dugu. Alde batetik, neba-arreben arteko
elkarrekintzaren izaera deskribatuko dugu, eta bestetik, aipaturiko elkarrekintzak
gizakiaren garapen psikologikoaren prozesuan izan dezakeen eragina neurtzen
saiatuko gara. Halaber, neba-arreben arteko harremanak garapen psikologiko
osasuntsua lortzea erraztuko duten elementu modura ulertzeko garatu beharreko
hezkuntza-jarreren edota esku hartzeko ereduen inguruko gogoeta egingo dugu.
Baliteke, adibidez, irakurleak jaiotzeko hurrenkeran oinarritutako tipologia
bat aurkituko duela uste izatea. Zorionez, kapitulu honetan aurkituko duena ez da
hain erraza izango: azken hamarkadetan psikologiak aurrerapauso garrantzitsuak
eman ditu, eta, ondorioz, badakigu ezen, giza portaera bi aldagairen arteko kausazko harreman batean oinarrituta definituz gero, benetan aztertu nahi denaren konplexutasuna behar bezala ez islatzeko arriskua dagoela. Neba-arreben arteko
harremanen inguruan berriki egindako ikerketen arabera, aipaturiko harremanak
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lehia/afektua binomio klasikoa baino askoz ere osoagoak eta korapilatsuagoak
direla ikusi da. Haurrei beren neba-arrebekin dituzten harremanez galdetzean ere,
makina bat ñabardura ezberdin azpimarratzen dituzte. Aldi berean, neba-arreben
arteko estatusa aztertzean egiaztatu denez, haur bakoitzak bere neba-arreben
artean duen kokapena aztertzean alegia, jaiotze-hurrenkeran haurrak duen lekua
baino osagai gehiago daude. Aipatutakoa kontuan hartuta, beharrezkoa da eredu
teoriko bat lantzea, hartara neba-arreben arteko harremanek garapen psikologikoaren prozesuan dituzten eraginei buruzko datu guztiak bertan —hots, eredu teoriko
berri batean— bildu ahal izateko.
1.1. Neba-arreben arteko elkarrekintzaren ezaugarri diferentzialak
Neba-arreben arteko harremanak zehaztasunez eta sakonki ezagutu nahi baditugu, gizakiak garapen-prozesuan barna ezartzen dituen bestelako harremanekin
konparatu behar ditugu, hau da, gurasoenganako harremanekin eta berdinkideenganako harremanekin. Hasteko, seme-alabek gurasoekin izaten dituzten harremanak
aztertuko ditugu, horretarako, jarraian azaltzen diren alderdiak kontuan hartuta:
– Elkarrekintzan diharduten irudien ezaugarriak: ama/aitaren eta seme/alabaren arteko elkarrekintza bi irudi ezberdinen artean ezartzen da; jada
sozializatuta dagoen eta seme/alabarengandik iristen zaizkion estimuluen
aurrean sentikorra den irudiaren (irudi heldua), eta beste irudi baten artean
(haurra), gizartean aldez aurretik egokituta dagoena, hots gizarte-estimuluen aurrean sentikortasun berezia azaltzen duena eta filogenetikoki aldez
aurretik programatuta dagoena. Ostera, neba-arreben arteko elkarrekintza,
gizartean aldez aurretik egokitutako jaioberriaren eta neba/arrebaren irudiaren artean sortzen da. Azken hau —hots, neba/arreba— nolabait sozializatuta dago, baina jaioberriaren estimuluen aurrean ez da pertsona heldua
bezain sentikorra.
– Testuinguruaren eraginen aurrean, sentikortasun-maila: begien bistakoa da
haurraren eta amaren edo haurraren eta aitaren arteko atxikimendua
testuinguruaren arabera alda daitekeela; hori argi eta garbi ikus dezakegu
gurasoenganako atxikimendu-mota ezberdinak kontuan hartuz gero. Baina
hala ere, neba-arrebekin ezarriko den lotura are sentikorragoa da testuinguruaren eraginen aurrean. Alderdi kronologikoari dagokionez, jadanik lotura
eratu dela baiezta daitekeen unean alegia, neba-arreben arteko loturen eta
ama-haurren (amaren eta seme-alaben) arteko loturen artean ezberdintasun
nabarmenak ikus daitezke; amaren eta haurraren arteko lotura haurra jaio
eta lehenengo urtearen erdi aldera ezartzen da, bestea, berriz —hots, neba-arreben arteko lotura—, zaila da zein unetan ezartzen den zehaztea. Neba-arreben arteko lotura noiz ezartzen den zehaztea zail gertatzen da, lotura
hori gauzatzeko denbora luzeagoa behar delako, eta, ondorioz, gizarte-esti-
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muluen testuinguruan izaten diren aldaketek eragin handiagoa izaten dutelako. Bestalde, neba-arreben arteko elkarrekintza, gurasoen arteko elkarrekintzaren kalitatearekin estu lotuta dago, aurreraxeago ikusi ahal izango
dugun bezala.
– Anbibalentzia-maila: neba-arreben arteko elkarrekintza, gehienetan anbibalentea izan ohi da. Anbibalente hitza erabiltzen dugunean, hauxe adierazi
nahi dugu: neba-arreben arteko elkarrekintzan, harreman positiboak eta
afektua harreman erasokorrekin (zuzenekoak zein zeharkakoak) eta saiheskorrekin nahasten dira. Begien bistakoa da, ama/aitaren eta seme/alabaren
arteko harremana ere, epe ertainera edo epe luzera, anbibalentea izango dela;
baina neba-arreben artean, askoz ere lehenago gertatzen den zerbait da.
– Biziraupen-funtzioa: ama/aitaren eta seme/alabaren arteko elkarrekintzan
gertatzen ez den bezala, neba-arreben arteko elkarrekintzak ez du biziraupen-funtzio zuzenik, aipatutako alderdia, neurri handi batean, adinaren eta
sozializazio-mailaren araberakoa bada ere. Neba/arreba, ez dago beste
neba/arreba baten biziraupen-egoera bati konponbidea emateko prestatuta.
Baina aurrerago ikusiko dugun bezala, horrek ez du esan nahi, haurrak,
egoera jakin batzuetan, bere neba-arrebekin atxikimendu-irudi osagarri gisa
joka ez dezakeenik.
Ezberdintasunen lehenengo multzoa aztertu ondoren, orain, neba-arreben
arteko elkarrekintzaren eta berdinkideen arteko elkarrekintzaren arteko ezberdintasunak aztertuko ditugu:
– Haurrak berak erabakitzen du zein berdinkiderekin erlazionatuko den, edo
bestela, berdinkideek haur bat aukeratzen dute hainbat haurren artetik. Neba-arrebek ez dute elkar aukeratzen, zeren neba-arreben arteko harremana
ezarrita baitago jadanik.
– Berdinkideak antzeko adina duten multzo batean biltzen dira. Neba-arreben
artean, berriz, adinari dagokionez, alde nabarmenak izan daitezke. Zalantzarik gabe, neba-arreben arteko adin-ezberdintasunak, eragin zuzena du
neba-arreben artean ezarriko den harreman-motan; hamar urteko aldea duten
neba-arreben artean sor daitezkeen elkarrekintza-esperientziak, eta urte eta
erdiko aldea duten neba-arreben artean ezar daitezkeen elkarrekintza-esperientziak oso ezberdinak dira.
– Berdinkideen arteko elkarrekintzak errazago eten daitezke, hainbat arrazoiren ondorioz, hala nola etxebizitzaz aldatzeagatik, ikastetxeaz aldatzeagatik, eta abarrengatik. Normalean, neba-arreben arteko elkarrekintzak
iraunkorragoak izan ohi dira.
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1.2. Neba-arreben arteko harremana, garapen psikologikoaren prozesuari
dagokionez
Aurreko atalean, neba-arreben arteko elkarrekintzaren alderdi diferentzialak
deskribatu ditugu, elkarrekintzako beste esperientzia batzuei dagokienez; neba-arreben arteko elkarrekintzaren ezaugarriak azpimarratzea izan da helburua.
Oraingo honetan, ikuspegi orokor batetik abiatuta, eta neba-arreben arteko
elkarrekintzei dagokienez, garapen psikologikoaren prozesuko funtsezko gertaera
eta edukiekin erlazionatzen diren alderdiei buruzko gogoeta egin nahi dugu; zentzu
honetan, jarraian aipatzen direnak azpimarratuko ditugu:
– Neba/arreba bat edukitzea, jolasteko lagun bat edukitzea da.
– Neba/arreba bat edukitzea, imitatzeko eredu bat edukitzea da.
– Neba/arreba bat edukitzea, arazo horizontalak edota bertikalak pizteko
iturri bat edukitzea da. Horizontala da, neba-arreben arteko adin-ezberdintasuna txikia denean, eta bertikala, berriz, adin-ezberdintasuna handia
denean. Horrez gain, kontuan hartu behar da, neba-arreben arteko arazoak,
berdinkideen artean izaten diren arazoekiko ezberdinak direla.
– Neba/arreba bat edukitzea, afektibitate-harremana ezartzea da; elkar
babestuz eta lagunduz adierazten dena.
– Neba/arreba bat edukitzea, makina bat esperientzia esanguratsutako lagun
bat edukitzea da, esate baterako, harremanak eta objektuak partekatzeko.
Aipatutako alderdi guztiak dira haurrek aipatzen dituztenak, neba-arreben
arteko harremanak irudikatzeko eskatzen zaienean. Haurrek egiten dituzten
irudikapen gehienetan, jolasa, arazoak, afektibitate-mailako laguntza eta laguntza
instrumentala dira irudikapen horiek biltzen dituzten kategoriak (Burshmester eta
Furman, 1990; Freijo, Arranz, Malla eta Olabarrieta, 1993). Horrez gain, testuinguru-iraunkortasunak eta nabaritasun afektibo-pertsonalak duten eragina kontuan
hartuz gero —hain zuzen familiako elkarrekintzek garapen psikologikoan duten
eragin berezia justifikatzen duten bi ezaugarriak—, pixkanaka-pixkanaka, neba-arreben arteko elkarrekintzek aipatu prozesu psikologikoan nolabaiteko inpaktua
eragin dezaketela ulertuko dugu.
Azkenik, honako hau azpimarratu behar da: neba-arreben arteko elkarrekintzak
duen garrantzia ez da familia ugarietan bakarrik gertatzen. Gaur egungo mendebaldeko gizarteko familia murriztuetan, gero eta garrantzi handiagoa du neba-arreben
arteko harremanak. Bank eta Kahn (1982) adituek bereizgarri hori indartzen duten
zenbait baldintza aipatzen dituzte, hala nola: familiak gero eta txikiagoak izatea,
bizi-lapsusak luzeagoak izatea, dibortzioa, senideen arteko gabeziak azaltzeko
modu ezberdinak eta ama lan-munduan sartu izana. Aipaturiko alderdi guztiek,
pixkanaka-pixkanaka neba-arreben arteko harremana indartzea eragin dezakete, eta
aldi berean, harreman horrek gizakiaren garapen psikologikoaren prozesuan duen
eragina areagotu.
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1.3. Neba-arreben arteko ezberdintasunak
Gaur egungo neba-arreben inguruko ikerketan arazo gehien sortzen dituen
alderdietako bat, argi eta garbi egiazta daitekeen errealitate bati azalpen egokia
ematea da; familia bereko neba-arreben artean nortasunean, adimenean eta hainbat
ezaugarritan dauden alde handiak azaltzea, alegia. Hetherington, Reiss eta
Plomin-ek (1994) egindako berrikuspenaren arabera, ezagutza-mailari dagokionez,
0,40ko batezbesteko korrelazioa ezartzen dute, eta nortasun-mailari dagokionez,
0,20koa; ezaugarri psikopatologikoei dagokienez, berriz, %10 baino gutxiagokoa
ezartzen dute. Neba-arreben artean aipatu dugun ezberdintasuna deigarria gertatzen da guraso bereko seme-alabez ari garela eta elkarren artean dagoen antzekotasun genetikoa (nahiz eta bikiak ez izan) kontuan hartzen badugu.
Gaur egun, neba-arreben arteko ezberdintasunak azaldu nahi dituzten bi
ikuspegi ezberdin daude. Alde batetik, ikuspegi klasikoa dei dezakeguna dago;
ikuspegi horren helburua, neba-arreben multzoaren egitura-aldagaietan, neba-arreben artean etorkizunean ezberdintasunak eragingo dituzten elementuak
aurkitzea da. Egitura-aldagaiak honako hauek dira: jaiotzeko hurrenkera, adinari
dagokionez neba-arreben artean dagoen aldea, familiaren tamaina eta sexua. Orain
azaldu dugun ikuspegia, jada A. Adler-ek (1957) gaiari buruz egindako lehenengo
lanetan azaltzen zen, eta gaur egun, Wagner, Schubert eta Schubert-en (1996)
lanetan ikus daiteke. Oro har, neba-arreben arteko ezberdintasunak aztertzeko bide
horrek kausa bakarreko ereduak erabili izan dituela baiezta daiteke (adibidez,
lehen semea/alaba izatearen eta adimen-mailaren arteko erlazioak bilatzea). Segur
aski, horrelako ereduak erabiltzearen ondorioz, emaitza kontrajarriak lortu izan
dira, eta ondorioz, ez dute gehiegi argitu aztertu nahi zen gaia.
Egitura-mailako ikuspegi honen barruan, eta jaiotzeko hurrenkerari dagokionez, argi eta garbi utzi nahi dugu, seme/alaba bakarra izatearen inguruan sortutako
kondaira beltzak ez duela ez bururik ez hankarik; are gehiago esango dugu:
seme/alaba bakarren gaitasunei buruzko datuak baikorrak direla esan daiteke; epe
luzera, seme/alaba bakarra direnen eta neba-arreba gehiago dituztenen artean izan
daitezkeen ezberdintasunak kualitatiboak izango dira. Egitura-mailako ikuspegia
sakonduz, hauxe esan daiteke: neba-arreben artean hiru urte edo gehiagoko aldea
egoteak, neba-arrebek sexu ezberdina edukitzeak, eta hiru kide edo gutxiago dituen
familiakoa izateak, badirudi ezen, gurasoek seme-alabekin izango duten elkarrekintzaren kalitatea hobea izatea eta gurasoek seme-alabei eskainiko dieten arreta hobea izatea ziurtatzen dutela alderdi horiek guztiek. Jakina, aipaturiko datu guztiak
zuhurtzia handiz ulertu behar dira, aurreko paragrafoan esandakoa kontuan hartuta.
Bigarren ikuspegiaren bitartez, neba-arreben arteko ezberdintasunak azaldu
nahi dira, neba-arrebek osatzen duten multzoan izaten diren elkarrekintza
ezberdinen arabera. Ez da egia familiarteko giroa neba-arreba guztientzat berdina
denik. Aipatutako ideia ulertzen laguntzeko adibide bat jarriko dugu. Irudika ezazu
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jarraian azaltzen den bezalako neba-arrebez osatutako multzo bat: lehena alaba,
gero bi urte gutxiago dituen neska bat, eta azkenik, bigarren arrebarekin hiru urteko
aldea duen neba bat. Normala denez, lehen alabaren elkarrekintza-biografia eta
neba txikiarena oso ezberdinak izango dira. Bi kasuetan gurasoak berberak dira,
baina gurasoek denboran barna esperientzia bereganatu dute, eta bost urtetan aldatu egin dira; ez dira pertsona berberak. Lehen alaba bakarrik bizi zen gurasoekin,
bi urtez, baina bigarren alaba iristean, bere lehen postu hori galdu egin zuen; neba
txikiena ez da inoiz gurasoekin bakarrik bizi izan, baina aldi berean, ez diote inoiz
lehen posturik kendu, ez baita lehenengoa izan. Aldi berean, tarteko ahizpa/arrebaren elkarrekintza-biografiaren eta beste bi neba-arreben elkarrekintza-biografiaren
artean ezberdintasun handiak aurkituko ditugu.
Aurreko lan batean (Arranz, 1989) adierazten zenaren arabera, neba-arreben
arteko ezberdintasunak, elkarrekintza-giro diferentzialak aktiboki bereganatzetik
sortuko lirateke. Baieztapen horren oinarrian, Vygotski-k (1979) esandakoa dugu,
alegia: goi-prozesu psikikoen jatorri bikoitzeko legea; lege honi esker, ezagutza-prozesuen garapenaz haraindi kokatzen diren fenomenoak azal daitezke. Ikuspegi
horretatik abiatuta, familia-multzo bereko neba-arrebak ezberdinak dira, haurtzaroan barna elkarrekintza ezberdinak barneratzen baitituzte. Aurreko paragrafoan
neba-arrebek osatzen duten taldearen egitura azaltzeko erabilitako adibideak,
zenbait elkarrekintza ezberdin azpimarratu nahi ditu. Ikuspegi horren oso antzekoa
dugu, Dunn eta Plomin-ek (1990), eta Dunn-ek (1992) formulatutako partekatu
gabeko giroak delako kontzeptua. Egile horiek hipotesi bat landu dute: familian
bertan elkarrekintza ezberdinak izaten dira, baina neba-arreben artean ez dira
elkarrekintza guztiak partekatzen, eta horrexegatik, hain zuzen, izaten dira neba-arreben arteko ezberdintasunak. Era berean, neba-arreben arteko harremanek
garapen psikologikoan duten inpaktua ulertzeko, partekatzen ez diren elkarrekintzetara jo behar dugu, eta ez egitura-mailako aldagairik bilatu.
Baina elkarrekintza-ikuspegia are zailagoa bihurtzen da, neba-arreben arteko
elkarrekintzen kontzeptualizazioa egiteko orduan. Izan ere, nahi eta nahi ez jarraitu
behar zaio ikuspegi sistemikoari, familia barruko elkarrekintzak ulertu nahi baditugu; familia-taldea etengabe aldatzen ari den sistema konplexua da, eta gutxienez bi
azpisistemek osatzen dute: gurasoek eta neba-arrebek. Begien bistakoa da neba-arreben elkarrekintzak (azpisistemen barnean) ezin direla aztertu, haurrek gurasoekin dituzten harremanen (azpisistemen artean) eragina jasotzen dutela kontuan
hartu gabe. Anaia/neba/arreba/ahizpa izateak, azpisistemen barruko eta azpisistemen arteko elkarrekintzan zeregin jakin bat bete behar izatea esan nahi du. Beraz,
irakurleak ikus dezakeenez, oso lan zaila da neba-arreben arteko elkarrekintzek
garapen psikologikoaren prozesuan eragiten duten inpaktu diferentziala teorikoki
eta metodologikoki isolatzea, eta, ondoren, aztertzea.
Horrez gain, kontuan hartu behar dugu, elkarrekintza diferentzialak, etorkizunean neba-arreben artean izango diren ezberdintasunen oinarri direnak, makina
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bat faktorek eragiten dituztela, banakako faktoreak zein testuinguru-mailakoak:
haurraren izaera, gurasoen hezkuntza-jarrera ezberdinak, eta abar. Elkarrekintza
diferentzialetan eragina duen beste faktore bat, familia barruan egiten den zereginen banaketa da, batez ere familia ugarien kasuan (Bossard eta Boll, 1955). Bestalde, zenbait egilek (Bank eta Kahn, 1982; Graham-Berman, 1991) familia bereko
neba-arrebek izaten duten ezaugarri bat baieztatu dute: neba-arreba bakoitzak beste
neba-arrebekiko ezberdintasunak azpimarratzen eta bilatzen ditu, hots, besteengandik bereizitako identitatea bilatzen du.
Aipatu ditugun bi ikuspegien artetik, elkarrekintza-ikuspegia dugu gaur egun
jarraitzaile gehien dituena, baita ikerketa gehien sortzen dituena ere. Nolanahi den,
egitura-mailako aldagaiak ere garrantzitsuak dira, betiere familia-sistemaren
barruan, neba-arreben artean ezartzen den elkarrekintza-motan eraginik badute.
Jarrera eklektiko hau ulertzeko biderik errazena adibide bat jartzea da. Jaiotzako
hurrenkerak eragiten dituen efektuei dagokienez izandako aurkikuntza garrantzitsuenetakoa dugu, lehen semeak/alabak bere postuari eusteko eta autoritarismoa
azaltzeko duen jarrera. Salbuespenak salbuespen, aipatutako egoera, haurtzaroan
barna gurasoen aldetik autoritarismoa azaltzeko baimena sistematikoki izan duten
lehen seme/alaben kasuan gertatzen da. Begien bistakoa da, lehen semeek/alabek
beste neba-arrebek baino aukera gehiago dutela gurasoen autoritatea berenganatzeko.
2. NEBA-ARREBEN ARTEKO ELKARREKINTZA FAMILIA-SISTEMAREN
BARRUAN
Lehen ere aipatu dugunaren arabera, neba-arreben arteko elkarrekintzen ikuspegi
sistemikotik abiatuta, familia-sistemarekin erlazionatutako bi multzo handi bereiz
daitezke: azpisistemen barruko elkarrekintza (neba-arrebek osatzen duten azpisistemaren barruan), eta azpisistemen arteko elkarrekintza (gurasoek osatzen duten
azpisistemaren eta neba-arrebek osatzen duten azpisistemaren artean). Aipaturiko
elkarrekintzei dagokienez egin diren ikerketek, jarraian aztertzen diren emaitzak
eman dituzte.
2.1. Azpisistemen barruko elkarrekintzak
Neba-arreben arteko harremanen ezaugarri bat, gizakiaren bizi-zikloan barna irautea da. Gurasoen etxea utzi ondoren, neba-arrebek bizitzako gertaera
esanguratsuak partekatzen dituzte. Neba-arreben arteko harremanak jarraitzen
badu ere, denboran barna aipatutako harremanek aldaketa kualitatiboak izaten dituzte, bai harremanen izaerari dagokionez, bai pertsonen bizitzan barna betetzen
duten funtzioari dagokionez ere. Ikuspegi ebolutiboari jarraiki, neba-arrebek osatzen
duten azpisistemaren barruko elkarrekintzaren berariazko alderdien deskribapena
antola daiteke. Berariazko alderdi horiek ez dira ondoren aztertuko den azpisistemen arteko elkarrekintzatik guztiz independenteak. Neba-arreben arteko elkarre-
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kintzari dagokionez, lehenengo gertaera esanguratsua lehentasuna kentzea edo
tronutik kentzea da, familiaren barruan bigarren semea/alaba jaiotzean gertatzen
dena. Gertaera horrek —hots, familiaren barruan bigarren semea/alaba jaiotzeak—
familia-sistemaren elkarrekintzen barruan zenbait aldaketa eragiten ditu. Bigarren
nebak/arrebak 3-4 urte betetzen dituen unean, pixkanaka-pixkanaka, neba-arreben
arteko zuzeneko elkarrekintzak biziagotu egiten dira, eta eskolaurreko garaian
nolabaiteko etsaitasuna sortzen da. Ondoren, neba-arreben arteko harremanetan
lankidetza azaltzen da, eta 6-12 urteen bitartean, harremanak orekatu edo berdindu
egiten dira.
Lehen hasitako ikuspegi ebolutiboarekin jarraituz, eta lan ezberdinetan oinarrituz, hauxe baiezta daiteke: 11 urtetik 17 urtera bitartean, neba-arreben arteko
elkarrekintzen intentsitatea txikiagotu egiten da. Txikiagotze hori bat dator berdinkideen arteko elkarrekintzaren areagotzearekin, nerabezaroko ezaugarri bat dena.
Oro har, neba-arreben arteko elkarrekintza-mota jarraitua da eskolaurreko aldia
amaitu eta 12 urte bitartean.
Helduaroan, neba-arreben arteko elkarrekintzak borondatezkoak bilakatzen
dira, izan ere, normalean, neba-arrebak ez dira batera bizi, salbuespenak-salbuespen. Guraso zaharrek dakartzaten arazoei erantzuna emateko beharra izango da
neba-arreben arteko elkarrekintza berpizteko arrazoi nagusia. Gurasoek bizi dituzten arazoen ondorioz, aspaldiko lehiak piztea gerta daiteke, baina neba-arreben
arteko elkartasunezko eta elkarri laguntzeko jarrerak ere azaltzen dira helduaroan.
Zahartzaroan, berriro ere berpizten dira neba-arreben arteko elkarrekintzak.
Ikertzaile batzuk bat datoz honako alderdi hau azaltzeko garaian: neba/arrebarekin
dugun harremana, galdutako edo ahaztutako beste zenbait harreman ordezkatzeko
erabiltzen da. Galdutako edo ahaztutako harremanen artean, honako hauek aipa
daitezke: gurasoak galtzea, seme-alabengandik urruntzea, ezkontidea galtzea,
lanak eskaintzen duen nortasun-erreferentzia galtzea, eta abar. Neba-arrebek
emozio-mailako laguntza ematen diote elkarri, are gehiago, batzuetan, aspaldiko
lehiak berriro ere pizten dituzte. Bitxia da, baina zahartzaroan, norberaren
identitatearen erreferente garrantzitsu bilakatzen da neba/arreba, zeren, segur aski,
aipatutako nortasuna beste neba/arrebarekin izandako elkarrekintzatik eraiki baita,
neurri batean, behintzat. Berriro ere planteatzen da aspaldiko jelosiaren dinamika,
baina oraingo honetan alderantziz: eskolaurrean, haurrak bestearenganako loturaren
aurrean bere burua defendatzen zuen, oraingoan, berriz, lotura horri eutsi nahi dio,
bestea norberaren zati baita; lehen lehia zen nagusi, orain, ordea, lankidetza. Bizitzako bi une horien artean, elkarrekintza-historia esanguratsu bat eratu da,
bakoitzak bizi izan duena.
Haurtzaroa dugu, neba-arreben arteko elkarrekintzei dagokienez, gehien
aztertu den bizitzako aldia. Neba-arreben arteko elkarrekintzak ondoen ezagutzeko
modua, haurrei elkarrekintza horiei buruz galdetzea da. Zortzi urteko neska-mutilek
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pertzepzio positiboa izan ohi dute beren neba-arrebenganako harremanei dagokienez. Alderdi positiboen artean, haurrek gehien aipatzen dituztenak honako hauek
dira: jolasteko aukera izatea, laguntza jasotzea eta afektua jasotzea. Alderdi
negatiboen artean, berriz, honako hauek aipatzen dituzte: eraso fisikoak izatea,
kritikak eta irainak jasotzea, eta norberaren jostailuak eta objektuak kentzeko
mehatxua. Neba-arrebek osatzen duten multzoan duten kokapena ebaluatzeko gai
dira haurrak, beste neba-arrebek duten kokapenaren arabera: zortzi urteko haur
baten esanetan, 11 urteko bere nebak/arrebak duen abantailarik handiena aginduak
eman ahal izatea da; aldi berean, berak duen abantailarik handiena, 11 urteko
neba/arreba baino beranduago hilko dela uste izatea da, neba/arreba baino
beranduago jaio baita. Ikus lehen aipatu ditugun Burhmester eta Furman (1990) eta
Freijo, Arranz, Malla eta Olabarrieta-ren (1993) lanak.
Beste zenbait ikuspegi teoriko-metodologikotik abiatuta egindako ikerketek
baieztatu dutenez, eta haurrek berek adierazi dutenez, neba-arreben artean elkarri
eskaintzen dioten laguntza, neba-arreben arteko elkarrekintzen ezaugarri garrantzitsuenetakoa da. Behaketa sistematikoan oinarritutako zenbait lanen arabera,
neba/arreba zaharrek, hiru urtetik aurrera, laguntzeko atxikimendu-irudi bezala
jarduten dute, urtebete eta bi urte dituzten neba-arrebei dagokienez. Neba/arreba
zaharraren presentziak, neba/arreba txikiak beldurraren aurrean izango dituen
erreakzioak arintzen ditu, eta, aldi berean, neba/arreba txikiak gauzak ikertzeko
duen portaera erraztu egiten du, bide batez amarengandik gero eta gehiago, eta
denbora luzeagoan urrunduz. Irakurleak, hala nahi izanez gero, Arranz-ek (1989)
egindako azterketa irakur dezake, hartara aipatutako alderdi guztiak deskribatzen
dituzten lanen deskribapen zehaztuagoa lortzeko. Neba-arreben artean elkarri
eskaintzen dioten laguntza, familia-terapeutek berek ere sustatzen dute gurasoei
dagokienez gabeziak dauden kasuetan, hala nola dibortzioa dagoenean, haurrak
adoptziozko familietan kokatzean, eta abarretan. Oro har, familiaren barruko
harremanak gatazkatsuak direnean, harreman gatazkatsu horiei aurre egiteko neba-arrebek elkarri eskaintzen dioten laguntza dute faktore orekatzaile bakarra. Oreka
lortzeko elkarren arteko laguntza bilatzea, batez ere elkarren artean harreman
positiboa izan duten neba-arreben artean gertatzen da.
Azkenik, neba-arrebek osatzen duten azpisistemaren barruko elkarrekintzarekin zuzeneko erlazioa duten bi berariazko faktore aipatu behar dira. Lehenengoa,
tenperamentua da. Tenperamentu aktiboa, bizia eta egokituezina (Dunn, 1992) den
kasuetan, neba-arreben arteko elkarrekintza gatazkatsuak izatea normalagoa da.
Brody, Stoneman eta Gauger-ek (1996) duela gutxi egindako lan baten arabera
(zazpi eta hamar urte bitarteko neba-arreben artean egindakoa), neba-arreben
elkarrekintzen kalitatea neba-arreben izaera-motaren menpe dago, zeinak aldi berean gurasoenganako elkarrekintzak ere baldintzatzen dituen. Neba-arreben arteko
harreman gatazkatsuak eragiten dituen bigarren faktorea neba/arreba minusbaliatua
edo gaixorik dagoena edukitzea da. Sloper eta While-k (1996) egindako lanean
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(zortzi eta hamasei urte bitarteko haurrekin egindakoa), hauxe egiaztatu da: gaixotasunaren ondorioz eguneroko bizitza aldatzean, osasuntsu dagoen nebarengan/arrebarengan emozio- -mailako arazoak sortzea gerta daiteke. Hala ere, Knott,
Lewis eta Williams (1995) ikertzaileen esanetan, autistak diren edo Down sindromea duten sei urteko hau-rrentzat neba/arreba osasuntsuarekin duten harremana
onuragarria suerta daiteke.
2.2. Azpisistemen arteko elkarrekintza
Familia-sistema osatzen duten bi azpisistemen (gurasoek osatzen duten
azpisistema eta neba-arrebek osatzen dutena) arteko elkarrekintzaren inguruan egin
diren ikerlanak aztertzean, honako hau baieztatzen dugu: lan gehienetan, azpisistemen arteko elkarrekintza aztertzeko, gurasoek osatzen duten azpisistemak neba-arreben azpisistemaren gainean dituen eraginetatik abiatzen dira, eta oso gutxitan
jotzen dute alderantzizko bidera, hau da, neba-arreben azpisistemak gurasoen
azpisisteman dituen eraginak aztertzera. Horrek ez du esan nahi, neba-arrebek
osatzen duten azpisistematik abiatuta, gurasoek osatzen duten azpisistemaren
gaineko eraginak bereizi ezin direnik; baina arazoa honetan datza: baliabide
metodologikoak garatzeko beharra, familiaren barruan izaten den noranzko biko
harreman dialektikoa antzemateko. Noranzko bikoitzeko ikuspegia ezin dugu alde
batera utzi, batez ere korrelazio-azterketen emaitzak interpretatzeko orduan; izan
ere, aurkitutako loturen noranzkoa zehaztea zaila izan ohi da.
Orientabide sistemikotik egindako azterketek baieztatu dutenez, bikotearen
barruko harremanen kalitate-maila neba-arreben arteko harremanen antzeko
kalitate-mailarekin lotuta dago. Ezkontza-egokitzapena, beraz, neba-arreben arteko
harreman positiboak izan direla esateko datu sendoa da. Azpisistemen arteko elkarrekintzak ondo ulertzeko biderik egokienetakoa, amarenganako atxikimenduaren kalitatea eta neba-arreben arteko harremanetako atxikimenduaren kalitatea
aztertzea da. Teti eta Ablard (1989) autoreek egindako lan batean, hemezortzi hilabete eta lau urte bitarteko haurren artean egindako lan batean hain zuzen ere, hauxe
baieztatu da: atxikimendu segurua duten haur txikiek protesta gutxiago egiten dute
ama neba/arreba zaharragoarekin bakarrik jolasten ikustean. Ama ez dagoenean,
atxikimendu segurua duten haur zaharrenak sentikorragoak dira txikien eskaeren
aurrean, atxikimendu ez segurua duten haur zaharrak baino. Lan ezberdinek
baieztatu dutenez, atxikimenduak ematen duen segurtasunak zerikusi handia du
neba-arreben arteko harreman positiboak eta ez-gatazkatsuak lortzeko orduan.
Harreman horren oinarria honetan datzala esan daiteke: amarekin izandako
harremanean eraiki dituzten barne-eredu aktiboak, haurrek neba-arrebekin dituzten
elkarrekintzetan ezartzen dituzte.
Amarenganako atxikimenduaren kalitateak ere nolabait baldintzatzen du
lehen semeek/alabek neba/arreba berria jaiotzean izaten duten erreakzioa. Teti,
Sakin eta Kucera (1996) autoreek bi eta bost urte bitarteko haurrekin ikertu dute
aipatutako harremana, eta baieztatu ahal izan dutenez, lehen semearen/alabaren
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atxikimenduaren kalitatea beheratu egiten da, neba/arreba berria jaiotzean, baina
atxikimenduaren beheratze hori ez da hain nabarmena, amaren eta lehen semearen/
alabaren artean inplikazio afektibo positiboa dagoenean. Hala ere, ikerlan horretan
lortutako aurkikuntzarik garrantzitsuena honako hau da: haur txikien kasuan, bi urtekoen kasuan alegia, atxikimenduaren kalitateari dagokionez, bost urteko haur
handiek baino murrizketa txikiagoa izaten dute atxikimendu-kalitatean. Autore horien esanetan, haur zaharrenaren gaitasun sozio-kognitiboek ahalbidetu egiten diote
neba/arreba berria jaiotzean bizi duten egoera berria ikuspegi zabalagoaz hartzea.
Lehentasuna kentzea edo tronutik kentzea dugu, familia-sistemaren barruan
izaten diren aldaketak ondoen islatzen dituen gertaera. Lehentasuna kendu edo
aurrea hartu zaion haurrak azaltzen dituen portaera guztiak (portaera erregresiboak
eta jeloskorrak) —egile psikoanalitikoek askotan deskribatu dituztenak eta behaketa
sistematikoan oinarrituta egindako lanek baieztatu dituztenak—, lehen semeak/alabak
eta familian izan daitezkeen beste neba-arrebek lehen jasotzen zuen arreta baino
urriagoa jasotzen dutelako gertatzen dira. Normalean, familia-sistemaren barruan,
lehen semeak/alabak egiten dituen eskaerei erantzuteko, aitak arreta handiagoa eskaintzen dio, edo ordezko laguntza bilatzen du. Azken urteotan lehentasuna tronugabetzearen inguruan egindako ikerketa ezberdinen helburua gero eta gehiago izan
da, honelako gertaera garrantzitsu batek haurrarengan eragiten duen estresa arintzeko edo aurrea hartzeko bitartekoak bilatzea; aitaren inplikazioak, gai honi buruzko
jolasak, eta abarrek errazago bihurtzen dute, dirudienez, gurasoen aldetik galtzen
den esklusibotasunak eragiten dituen arazoei erantzutea. Ikus Kramer-ek (1996)
alderdi honen inguruan egindako lana.
Bali uhartean, seme/alaba bakarra izan duten gurasoek aldi baterako mailegatutako haur bat eskatzen dute, beren semeari/alabari lehentasuna kentzeko edo
tronugabetzeko. Gertaera hori hainbat kultur antropologok baieztatu ahal izan du,
eta lehentasuna kentzeak edo tronutik kentzeak eragiten dituen eraginak ahultzeko
joeraren aurka dagoela dirudi. Izan ere, adierazpen jeloskorrak fenomeno guztiz
naturaltzat jo daitezke. Horrez gain, adierazpen jeloskorrak ez dira bakarrik lehentasuna kentzean edo tronutik kentzean gertatzen, baizik eta neba/arreba berriaren
portaeran ere azal daitezke, zeinak urteak aurrera egin ahala, neba/arreba zaharrenak dituen zenbait pribilegio lortu nahi izateagatik jarrera jeloskorrak azalduko
dituen. Bestalde, zenbait autoreren ustetan, ezagutza-garapenari eta garapen sozioemozionalari dagokienez, garapenerako elementu lagungarria izan daitezke zeloak,
nahiz eta aipatu dugun alderdi hau oraindik ere hobeto aztertu behar den (Arranz,
1989).
Asko aztertu den beste gai bat, neba-arreben arteko arazoetan gurasoen esku-hartzea dugu. Sen onaren arabera, eta lortutako emaitzen arabera, ez da komenigarria gurasoek seme-alaben arazoetan gehiegi eta sistematikoki esku-hartzea.
Abiapuntu bezala, haurrek arazoei irtenbidea aurkitzeko beren baliabideak sortzea
garapen psikologikorako positiboa dela ulertzen badugu, arazoei irtenbidea aurki-
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tzeko neba-arreben arteko elkarrekintzak eskaintzen dituen askotariko aukerak ere
ulertuko ditugu. Ross-ek (1996) bi eta lau urteko haurrekin egin zuen lan, eta azterketaren ondorioa izan zen, neba-arreben arteko arazoei irtenbidea emateko gurasoek
ezarritako printzipioak, haurrek gurasoak aurrean dituztenean bakarrik ezartzen
dituztela. Halaber, Dunn-ek (1992) esandakoaren arabera, haurrek estrategia
ezberdinak erabiltzen dituzte arazoei irtenbidea emateko, arazoa amarekin izaten
den kasuetan eta arazoa neba-arreben artean pizten den kasuetan.
Horrez gain, kontuan hartu behar dugu, halaber, gurasoek agertzen dituzten
jarrera jakin batzuek neba-arreben arteko arazoa biziagotu besterik ez dutela
egiten. Jarrera horietako bat neba-arrebenganako harreman diferentziala azaltzea
da. Dunn-ek (1992) gaiaren inguruan eskainitako ikuspegiak baieztatzen duenez,
haurrak oso sentikorrak dira gurasoek neba-arrebenganako azaltzen dituzten
harreman diferentzialen aurrean. McHale, Crouter, McGuire eta Updergraff (1995)
autoreek egindako azterketan bereziki azpimarratzen da, 8 urteko neba/arreba
txikiak oso sentikorrak direla 11 urteko neba/arreba zaharragoenganako harreman
diferentzialaren aurrean. Hala ere, sarritan saihestezina izango da harreman
diferentziala azaltzea, izan ere, 3 urteko haur batenganako jarrera eta 7 urteko haur
batenganakoak ezin baitira jarrera bera izan. Hezkuntza-inplikazioen atalean,
harreman diferentzial positiboa garatzeko aukera azalduko da, eta horrek neba-arreben arteko arazoak saihesten lagunduko digu.
Azpisistemen arteko elkarrekintzan eragina duen beste faktore bat da, gurasoek aipatutako elkarrekintzari buruz dituzten teoria eta irudikapenak dira (Rodrigo,
Rodríguez eta Marrero, 1993). Zentzu honetan, Mussun Miller-ek (1993) egindako
lana aipa daiteke; bertan baieztatzen denez, gurasoek seme/alaba bakarren, lehen
seme/alaben eta seme/alaba txikien izaerari buruz dituzten teoriak, gurasoek beren
seme-alabei buruz ematen dituzten deskribapenekin bat datoz. Baliteke, gurasoek
dituzten teoriak elkarrekintza-giro diferentzialak sustatzeko faktoreetako bat izatea,
giro horiek izanik etorkizunean neba-arreben artean izango diren ezberdintasunen
oinarria.
3. NEBA-ARREBEN ARTEKO ELKARREKINTZA:
EZAGUTZA-GARAPENA ETA GARAPEN SOZIOEMOZIONALA
Azpisistemen barruko eta azpisistemen arteko elkarrekintzaren ezaugarriak aztertu
ondoren, honako atal honetan, aipatutako elkarrekintzek garapen psikologikoaren
prozesuan dituzten inpaktuak azaltzen saiatuko gara. Prozesu honetan familia-testuinguruak eragin berezia du, eta ideia horren azpian, testuinguruen gaindiko
transferentzia kontzeptua aurkituko dugu; alegia, familian bereganatutako ezaugarriak, estrategiak, ideiak, eta abar, subjektuak beste elkarrekintza-testuinguru
batzuekin izango duen elkarrekintzan ezarriko ditu. Lehen aipatu dugunaren ara-
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bera, familiako elkarrekintzaren inpaktua neurtzea oso zaila bada ere, are zailagoa
da neba-arreben arteko elkarrekintzaren inpaktua berariaz ebaluatzea.
Dena den, testuinguruen gaindiko transferentzia ez da zuzenean gertatzen; hau
da, familia-testuinguruan bereganatu diren estrategiak eta trebetasun ezberdinak ez
dira besterik gabe elkarrekintza-testuinguruetan kopiatuko. Dunn-en (1992)
esanetan, ez dago zuzeneko transferentziarik neba-arreben arteko elkarrekintzak
berdinkideen elkarrekintzekin batera aztertzean; neba-arreben arteko elkarrekintza
positiboak ez dira lotzen haurren estatus soziometrikoarekin. Hala ere, literatura
zientifikoak makina bat datu aurkeztu ditu, proportzionalki zuzenean erlazionatzen
dutenak familiako elkarrekintzaren kalitate handia berdinkideen arteko onarpen-mailarekin. Beraz, kontraesan handi baten aurrean gaude, sarritan metodologia
ezberdinak erabiltzeagatik eragiten dena (diseinua, aldagaiak eta abar).
Elkarrekintza-testuinguru ezberdinetan haurrak estrategia berak ez erabiltzea
aldeko datu modura uler dezakegu; izan ere, garatzen ari den gizakiak duen malgutasunaren adierazlea da. Ikuspegi ebolutibotik pentsa dezakegu ezen, familiatik
kanpora izango dituzten lehenengo esperientziei aurre egiteko, haurrek familia-testuinguruan berenganatutako ereduak erabiliko dituztela. Baina une horretatik
aurrera —hots, familia-testuingurutik ateratzen den unetik aurrera—, testuinguru
berriak elkarrekintzari dagokionez dituen baldintza berriek behartu egingo dute
haurrak dituen eskemak testuinguru berrira egokitzera. Ikuspegi honetatik, zentzugabea dirudi bi egoeren arteko paralelismoak aurkitzen saiatzea; izan ere,
testuinguru bakoitzaren baldintzak ezberdinak dira. Dunn-ek (1992) azpimarratzen
duen ideiaren arabera, berdinkideen arteko elkarrekintza positiboak neba-arreben
arteko harreman urriak orekatzeko baliagarriak izan daitezke, eta, beraz, hori izan
daiteke lehen planteatu ditugun kontraesanak ulertzeko beste modu bat.
3.1. Neba-arreben arteko elkarrekintza: ezagutza-garapena eta
hizkuntza-garapena
Azken urteotan, zenbait ikertzaile berriro hasi dira neba-arreben arteko elkarrekintzen barruan klasikotzat har dezakegun gaia aztertzen. Seme-alaba bakarrek
ustezko adimen-maila garaiagoa aztertzea da auzia. Adimen-nagusitan hori
honetan oinarritzen da, alegia, gurasoak hainbat ikaskuntza emateko irudi gisa esklusiboki edukitzeak dakarren elkarrekintza-pribilegioan. Jiao, Guiping eta Jing-ek
(1996) egindako lana, 8-12 urte bitarteko haurrekin egindakoa, oso adierazgarria
da; lan horren arabera, seme/alaba bakarrek kalifikazio hobeak lortzen dituzte
oroimen-prozesuetan, hizkuntza-estrategietan eta matematika-gaitasunean. Honako
ikerketa hauek batez ere Txinako Herri Errepublikan burutu dira, eta oso datu
bitxia da; izan ere, bat datoz datu zientifikoak eta herrialde hartako gobernuak
daraman seme bakarreko familien aldeko politika.
Ildo berean, baliabideen disoluzioaren teoria ere gogora dezakegu. Teoria
horren arabera, haurren artean, jaiotze-ordenan gora egin ahala, behera egiten zuen
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gazteenek gurasoengandik jasotzen zuten arretaren kalitateak. Ezaugarri horretatik
abiatuta, seme/alaba bakarrekin edo lehen seme-alabekin alderatuta, ondoren
jaiotakoei dagokienez, adimen-mailako errendimendu txikiagoa eta emozio-mailako moldaketa lortzeko arazo gehiago izatea justifikatzen zen. Berriki hainbat
autorek, hala nola Alaphilippe, Sullerot eta Lelasseux-ek (1995) egindako lanak ez
datoz bat azaldutako teoriarekin. Horrez gain, gaur egungo ikerketak gehiago
bideratzen dira adimen-mailako ezberdintasun kualitatiboak aztertzera, adimen-mailako ezberdintasun kuantitatiboak aztertzera baino; baita neba-arreben arteko
elkarrekintzak ezagutza-garapenean dituen eraginak aztertzera ere, horretarako
haur bakoitza jaio deneko hurrenkera eta beste hainbat alderdi ere kontuan hartuta.
Neba-arreben elkarrekintzei dagokienez, gehien aztertzen den ezagutza-faktoreetako bat ikuspegi ezberdinak bereganatzeko gaitasunaren garapena da.
Neba/arreba edukitzeak, neba/arreba horren egoera, gura eta eskubideei dagokienez
ikuspegi ezberdinak hartzeko entrenamendu goiztiarra izatea eragiten du. Ikuspegi
berria bereganatzea, gainera, neba-arreben artean izan ohi den lankidetzazko
jarrerarekin dago erlazionatuta, eta bai neba/arreba zaharrena txikienaren irakasle
eta zaintzaile bezala jarduteko aukerarekin ere. Brown, Donelan-McCall eta
Dunn-ek (1996) lau urteko haurrekin egindako lanean, honako hau ondorioztatu
zuten: adimen-mailako barne-egoerei buruz haurrek gehiago hitz egiten dute beren
neba-arrebekin eta lagunekin, amarekin baino. Elkarrizketa horien artean, bereziki
azpimarra daitezke sinesmen faltsuekin edo sineskeriekin erlazionatutakoak, bestea
oker dabilela ohartzea eskatzen dutenak.
Hizkuntzaren garapenari dagokionez, batez ere hizkuntza-elkarrekintza diadikoen (ama-lehen semea/alaba) eta triadikoen (ama-lehen semea/alaba-bigarren
semea/alaba) arteko ezberdintasun kualitatiboak aztertu dituzte ikertzaileek. Betidanik, lehen seme/alabek hizkuntza-mailako ustezko nagusitasuna dutela esan izan
bada ere, azpisistemen arteko bitartekariak direlako eta kalitate hobeko hizkuntza
antolamendua jasotzen dutelako ustean oinarrituz lehen seme/alaben eta ondorengo
neba-arreben artean hizkuntza-errendimenduan aurki ditzakegun ezberdintasunak, funtsean kualitatiboak dira. Esate baterako, deigarria da bigarren jaio diren
neba/arrebek izenorde pertsonal deiktikoak erabiltzeko lortzen duten garapen
goiztiarra (emaidazu, ken zaitez, jarri iezadazu), 2 urte dituztenean. Ikus Oshima,
Goodz eta Devenrensky-ren lanak (1996).
3.2. Neba-arreben arteko elkarrekintza eta garapen sozioemozionala
Familia-elkarrekintzaren kalitatea osatzen duten indizeetako bat, emoziozko
adierazkortasunaren maila da; dirudienez, emozio-adierazkortasunak enpatia
agertzea eta emozioei buruzko gizarte-ezagupena errazten ditu. Neba-arreben
arteko elkarrekintzak ere, lehen haurtzaroko emozio-mundua nabarmen aberasten
du, Brown eta Dunn-en (1992) lanean baiezta daitekeen bezala; Brown eta
Dunn-ek lan hauetan hiru eta lau urteko haurren jarrerak aztertu zituzten, eta baiez-
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tatu ahal izan zutenez, neba-arreben arteko elkarrekintza progresiboak neba/arreba
txikiaren emozioei buruzko hizkuntza konplexuagoa bihurtzea ahalbidetzen du.
Neba-arreben arteko elkarrekintzen kalitatearekin erlazionatuta dagoen beste
faktore bat portaera oldarkorra da. Dunn-en (1992) esanetan, bi urtetik zazpi urtera
bitartean, zenbait ikerketaren arabera, neba-arreben erasoak jasan dituzten haurrak
oldarkorragoak izan ohi dira. Stormshak, Bellanti eta Sierman-en (1996) lanen
arabera, sei eta zortzi urte bitarteko haur oldarkorrengan, neba-arreben artean
harreman gatazkatsuak izan dituztela suma daiteke. Gainera, berdinkideek beren
neba-arrebekin oldarkorrak diren haurrak baztertu egiten dituztela ere baieztatu
ahal izan da. Baina aipatutako alderdia are garrantzitsuagoa da, kontuan hartzen
badugu zenbait kasutan, berdinkideen aldetik baztertzea jasatea eta ondoren
delituzko portaerak azaltzea oso erlazionatuta daudela. Hala ere, neba-arreben
arteko oldarkortasuna saihestezina da, eta gainera, nolabaiteko abantailak ere
eragin ditzake. Zentzu honetan, Bank eta Kahn-en (1982) iritzia da ezen, erasoa
kontrolatzeko entrenamendutzat eta erasoa desbideratu eta behar bezala erabiltzen
ikasteko modu bat bezala uler daitekeela neba-arreben arteko erasoa.
Neba-arreben arteko elkarrekintzak identitate psikosexualean duen eraginari
dagokionez, sexu bereko haurrideek osatutako multzo batean egotea eta gizonezkoen homosexualitatearen garapena erlazionatuta daudela ikusi ahal izan da.
Blanchard, Zucker, Bradley eta Hume-k (1995) 156 nerabeekin egindako lan
batean baieztatu ahal izan dute aipatutako erlazioa. Beste zenbait lanek ere noranzko bera dute (ikus, Arranz, 1989). Honako fenomeno hau azaltzeko orduan, lehen
semeak/alabak ez diren neba-arrebek, beren haurrideek osatzen duten multzoan
sexua errepikatzen den kasuetan, multzoan bertan espazio propioa aurkitzeko izan
ditzaketen zailtasunak aipa ditzakegu. Zailtasun horietatik abiatuta hobeto ulertuko
ditugu, orientabide estatistiko-epidemiologikoa duten zenbait lanetan lortutako
emaitzak, alegia: batez ere neba/arreba txikiak aurkitu dituzte lan artistikoen
esparruko lanbidetan, eta lehen semeak/alabak, berriz, lanbide eta jarduera konbentzionalagoetan (Bohmer eta Sitton, 1993). Hala ere, egoera azaltzeko nork bere
espazioa bilatzeko faktorearekin batera, beste zenbait faktore ere aurkituko ditugu,
hala nola ondoren jaiotako seme-alabenganako gurasoen presio txikiagoa, eta
neba-arreben artean elkarrekintza ezberdinak izatea, ondoren izango duten garapenean ere ezberdintasunak egotea eragingo dutenak. Edonola ere, erlazio hori
modu sistematikoagoan aztertu beharko da.
4. PREBENTZIOZKO HEZKUNTZA-INPLIKAZIOAK
Neba-arreben arteko elkarrekintzak dituen hezkuntza-inplikazioen gaineko gogoetak honako hau du abiapuntu: neba-arreben arteko elkarrekintza garapen psikologikoa bikaintzeko lagungarria da. Lehenik eta behin, neba-arreben arteko elkarrekintzaren gaineko esku-hartzea egiteko aukeratuko den ikuspegia oso alderdi garran-
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tzitsua da. Psikologoek, familia-orientatzaileek eta gurasoek lanabes bikaina behar
dute une bakoitzean planteatzen zaien arazoaren konplexutasunari aurre egin ahal
izateko. Lanabes hori ikuspegi sistemikoa da, diagnosiari eta esku-hartzeari
dagokienez funtsezkoa dena. Neska bat lehen alaba izateak, berez, ez du inolako
garrantzirik; egoera hori garrantzitsua izango da, lehen alaba izateak familia-sistema osatzen duten azpisistemen arteko elkarrekintza jakin bat eragiten duen
kasuetan. Esparru klinikoan, psikologoek badakite ezen, haur batek portaera-mailako asaldurarik azaltzen duenean, oso zaila izango dela asaldura eragin duten
arrazoiak ulertzea, bizi deneko familia-testuingurutik isolatuz gero.
Gaur egun sarritan planteatzen den beste alderdi bat ondokoa da: seme/alaba
bat baino gehiago edukitzea komeni ote den. Erabaki hori norberaren baitan badago
ere, garapenaren psikologiatik zenbait gogoeta egin dira. Seme/alaba bakarrak,
beretzat bakarrik ditu gurasoak, baina galdu egiten ditu neba-arreben arteko
harremanen elkarrekintzako abantailak. Aldi berean, kontuan hartu behar da ezen,
neba/arreba bat izatea bizitza osorako lotura naturala eta esanguratsua izan daitekeela. Ikuspegi sistemikotik, seme/alaba bakarrak duen arriskurik nabarmenena
hiperbabesa da. Seguraski irakurlea ados dago, seme/alaba bakarra babestea
seme/alaba gehiago babestea baino errazagoa dela; gogora ditzagun Bali uharteko
guraso haiek, beren lehen semea/alabari lehentasuna kentzeko maileguzko
semea/alaba eskatzen zutenak. Zentzu honetan, seme/alaba bakarren gurasoek beren
hezkuntza-jarrerak zuzenak ote diren jakin nahi badute, familiatik kanpoko
behatzaile baten laguntza izatea komeni da. Hiperbabesari edo neurriz kanpoko babesari aurrea hartzea ere komeni da; izan ere, garapenaren prozesuan beharrezkoa
den elkarrekintza inhibi dezake jokamolde horrek, haurraren eta testuinguru-mailako baldintzen arteko gatazka, adibidez.
Gatazkak garapen-mailan duen garrantzia azpimarratuz, eta egindako
azterketaren arabera, betiere komenigarriagoa da gatazkaren aurrean haurrek beren
irtenbide propioak bilatzea, beren kasa, gurasoen aldetik ahalik eta laguntzarik
txikiena emanez. Jakina, horrek ez du esan nahi gurasoek sekula esku hartu behar
ez dutenik; izan ere, batzuetan, gatazkei irtenbidea emateko prozedurak azaldu
beharko dizkiete seme-alabei, eta batez ere, neba-arreben arteko arazoei irtenbidea
emateko, saihestu egin beharko dute beti bide oldarkorrera jotzea. Bestalde, gurasoek arazo edo gatazka txikiak aurkez ditzakete, haurrek ebatz ditzaten.
Zeloei dagokienez, portaera arruntzat hartu behar ditugu; zeloak, norberaren
nortasunaren eraikuntza-prozesu psikologikoaren kanpo-adierazpena dira.
Haurrak, mehatxaturik ikusten du bere nia besteari eskaintzen zaion arretarengatik,
eta bere nia mehatxaturik ikusteko arrazoia, haurtzarotik nia kanpo-harremanen
gainean oso egituratuta egotea da. Portaera bat jeloskortzat jotzea oso gauza subjektiboa da; zeloak ezin dira zeloekin erlazionaturik ez dauden portaerak sartzen
diren saski-naski gisako zerbait bihurtu, portaera hauek kalifikatzen dituenaren
aurreiritzi jeloskorrekin erlazionatuta egonik. Horrez gain, zeloen eta beste zenbait
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emozio-egoeren adierazpena erraztea eta kanalizatzea komeni da. Ikusi ahal izan
dugunez, neba-arreben arteko elkarrekintzak emozioen inguruko ezagupenaren
garapena erraz dezake. Modu berean, neba-arrebak beste neba-arreben emozioen,
gurarien eta premien aurrean kontzientziatzea sustatu behar da; hartara, ikuspegi
ezberdinak hartzeko ezagutza-gaitasuna lehenago piztuko da.
Haurrak, beste neba/arrebarenganako zuzeneko konparaketen eta erlazio
diskriminatzaile diferentzialen aurrean oso sentikorrak azaltzen dira, eta hori
kontuan hartuta, horrelako jarrerarik ez azaltzea gomendatzen da. Hala ere, erlazio
diferentzial positiboak ere badaude; abiapuntu modura neba-arrebek identitate
banandu bat lortzeko azaltzen duten muturreko beharraren aurrean, gurasoek
laguntza izugarria eskain dezakete neba-arreba bakoitzarentzako autoidentifikazioa
eskuratzeko espazio bat sortzeari dagokionez. Espazioa honela lortzen da: seme-alaba bakoitzaren gaitasun eta jarrera diferentzialak modu berean balioetsiz, sexu
bakoitzaren alderdi diferentzial ez-baztertzaileak sustatuz, etxeko funtzionamenduan erantzukizun diferentzialak berenganatzen lagunduz, eta abar.
Azkenik, lehen azaldu ditugun datuen arabera, hiru ohar garrantzitsu egin
daitezke. Lehenengoa, haurrek ordezko atxikimendu-irudia neba-arreben artean
edukitzea gomendatzen da; baina sen onari jarraiki, ez da komenigarria izango
neba/arreba zaharrenak gurasoen funtzioak betetzeko gehiegi presionatzea edo
behartzea. Bigarrena, jolasak gurasoek seme-alaben artean bereziki sustatzen duten
elkarrekintza izatea ere gomendagarria da; gogoan izan haurrek berek jolasari
zenbaterainoko garrantzia ematen dioten. Hirugarrena, bereziki adinari dagokionez
tarte txikia duten neba-arreben artean, jarraian datozen neba-arrebei dagokienez,
neba/arreba zaharrena hurbileko garapen-zonaren markatzaile gisa baliatzeko
aukera kontuan hartzea da.

12. Familiako eremua eta heziketa-curriculuma
María José Rodrigo eta Marciano Acuña

1. FAMILIA, PRAKTIKETARAKO KOMUNITATE EDO JARDUERETARAKO
EREMU SOZIOKULTURAL GISA
Antropologoek beste kultura batzuetako komunitate edo elkarteetako bizimoduak
hurbildu dizkigute. Komunitate horietan bada ezaugarri komun bat, honako hau,
alegia: helduek, haurrentzako jarduerak prestatzerakoan, komunitateko kiderik adituenek baloratzen dutena ikasteko moduan prestatzen dituzte haur horiek. Hori dela
eta, helduek beren gain hartzen dute haurrei trebetasun jakin batzuk eta ingurumenari buruzko ezagutza erakusteko zeregina. Horretarako, haurrekin batera egingo
dituzte hainbat jarduera eta zeregin, eta pixkanaka-pixkanaka haien gain utziko
dute jarduera eta zeregin horien inguruko erantzukizuna eta kontrola. Prozesu
horren azken helburua ikastuna komunitate horretako kide aktibo, gai eta baliagarri
bihurtzea da. Nolanahi ere, gure kultur ingurumeneko familien eguneroko bizitza
urrutiko komunitateetara bidaia egiten duen antropologoaren begiekin ikusi ahal
izango bagenu, egin berri dugun deskribapena funtsean baliozkoa dela ondorioztatu ahal izango genuke. Izan ere, kultura guztietan sustatzen dira helduen eta
haurren arteko elkarguneak, kulturak berak definitutako jarduerak egiteko guneak.
Bada, kulturak berak eskaintzen ditu helduek haurrei erakusteko espazio, jarduera
eta prozesuak. Gainera, gisa horretan belaunez belauneko kultur transmisioa
ziurtatu ohi dugu.
Familia dugu helduak eta haurrak elkartzen dituen espazioetako bat, ikasteko
eta irakasteko prozesuan parte hartzeko. Gainera, praktiketarako benetako
komunitate gisa ere har dezakegu (Lave, 1991). Ezagutzaz, trebetasunez eta mundu
errealean tresnak erabiltzeko gaitasunaz jabetzeko pertsonen arteko harremanetarako ingurumena izatea da komunitate horren ezaugarri nagusia. Jabetze horiek
komunitatearentzat esanahia eta zentzua duten jardueren bidez ikasten eta
gauzatzen dira. Ildo horri jarraiki, Rogoff-ek (1993) antolamendu, balio eta praktika berdinak dituzten pertsonen talde gisa definitzen du praktiketarako komunitatea.
Elkarreragin horrek menpekotasunezko eta afektuzko loturak sortzen ditu gizabanakoen artean. Lotura horiek kode sinbolikoen, sentimenduen, sineste komunen
eta elkarbizitzako etikaren bidez adierazten dira.
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Bestalde, bada praktiketarako komunitatearen oso antzeko kontzeptu bat,
eremu soziokulturala, hain zuzen ere (Lave, 1991; Lacasa, 1994a; Rodrigo, 1997).
Eremu soziokulturala harreman pertsonalen sare aberatsa duen espazio-denborako
ingurumena da. Bertan asmoak, arrazoiak eta helburuak dituzten aktoreak ditugu,
kulturarako esanguratsuak diren jarduerak eta zereginak egiten dituztenak, eta,
elkarreragiteko modu eta berbaldi-mota jakin batzuei jarraiki, jarduera eta zeregin
horiek elkarrekin gauzatzeko bidea negoziatzen dutenak. Mintzagai ditugun bi
kontzeptuen arteko ezberdintasunari dagokionez, ezer aipatzekotan, esan genezake
eremu soziokulturalak gehiago azpimarratzen duela helduak eta haurrak jardueren
zentzua eta esanahia negoziatzea. Gisa horretan, harreman horiek simetrikoagoak
izango dira, praktiketarako komunitatean maisuaren eta ikastunaren artean sortzen
direnak baino. Familiako eremuan haurrek berek eraikitzen dituzte helburu jakin
batzuk lortzera bideratutako ekintzak eta horiei ematen dieten esanahia.
Kontzeptu horiez eta gisa horretako beste hainbatez hornituta, ikerketa
ebolutiboek familiako testuinguruaren ekologiari heldu ahal izateko aukera lortu
dute. Palacios, Lera eta Moreno-k (1994) adierazi zuten moduan, ikerketa ebolutiboak maiz ibili izan dira ikerketa-ardatz batetik bestera; haurraren aurrerabidea
familiako aldagai soziodemografikoekin erlazionatzetik helduaren eta haurraren
elkarreraginaren kalitatearen azterketa zorrotzak egiteraino. Lehenak baliagarri dira
haurraren garapenaren mailarekin lotu izan diren familiako adierazleak (gizarte-klasea, estatus sozioekonomikoa, bizilekua eta abar) hautemateko, baina ez digute
harreman horien zergatia azaltzea ahalbidetzen, ordea. Bigarrenak, berriz, garapena
argitzen lagun diezaguketen faktore batzuk definitzen saiatzen dira; alabaina,
mikroskopikoegia den ikuspegia aplikatu ohi dute familiako eremuak seme-alaben
garapenean nola eragiten duen ulertu ahal izateko. Bi planteamendu horien artean
datza, hain zuzen ere, kapitulu honen helburua, bestela esan, familiako eremuen
azterketa. Aurrerantzean hauxe egingo dugu: familiako heziketa-eremuaren
oinarrizko funtzioak deskribatu, geure buruei eremu horiek osatzerakoan gurasoek
zein zeregin duten galdetu, gune horietan “irakasten” den heziketa-curriculumaren
kalitatea aztertu (haurren garapenerako estimulu gisa duten ahalmenaren arabera
egingo dugu hori), eremu horiek ebaluatzeko modu batzuk azaldu eta, azkenik,
horrek guztiak dakartzan ondorio praktikoen hausnarketa egin.
2. FAMILIAKO HEZIKETA-EREMUAREN OINARRIZKO FUNTZIOAK
Familiako eremuaren helburuetako bat seme-alaben garapen ezin hobea sustatzea
da. Horretarako beti izan beharko dugu gogoan ezen haurrak etengabe aldatzen ari
diren premiak dituzten organismoak direla, etengabe garatzen ari direnak. Bradley-k
(1995) uste duenez, helburu horrek berekin dakar heziketa-eremuak mantenuaren,
estimulazioaren, laguntzaren, egituratzearen eta kontrolaren inguruko funtzioak
betetzeko beharra. Lehen hirurek garatzen ari den organismoaren jarduera hauek
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sustatzen dituzte hurrenez hurren: biologiko/fisikoa, kognitibo/arretazkoa eta
sozial/emozionala. Azkeneko bien zeregina —egituratzearena eta kontrolarena—,
aldiz, aurrekoak arautzea da; izan ere, horiek ziurtatzen dute mantenua, estimulazioa eta laguntza une egokian, kantitate egokian eta garapenerako komeni den
moduan antolatuta gauzatzea. Ikus ditzagun horiek zehatzago.
Mantenuaren funtzioak organismoaren bideragarritasuna, integritate biologikoa eta biziraupena ziurtatzen ditu. Ingurumenak organismoarentzat egokiak
diren nutrienteak eta osasunaren zaintza eskaini behar ditu. Horrez gain, kaltegarriak diren agenteetatik babestu behar du organismoa, besteak beste pozoietatik,
poluitzaileetatik, elikadura-gehigarrietatik, drogetatik eta abarretatik.
Estimulazioaren funtzioak, sentimen guztiei dagokienez, arreta erakartzen
duten eta funtzio kognitiboak asetzeko munduari buruzko informazioa eskaintzen
duten datuak ematen dizkio organismoari. Estimulazioak garapenaren bidea
zedarritzen du, garapen neuronalean eraginez (hori ez da gertatzen 10 edo 12 urte
bete arte). Gisa horretan, ingurumeneko esperientzien aberastasunarengatik ez
balitz desagertu egingo liratekeen nerbio-loturak ziurtatzen dira. Dena dela,
estimulazio-mailak asko aldatzeak (isolamendua edo zarata) kalte handiak eragin
ohi ditu.
Laguntzari dagokionez, familiako eremuak organismoaren premia sozialen
eta emozionalen arabera eragiten du. Beraz, giroak indartzailea (zentzu proaktiboan) eta sentikorra (zentzu erreaktiboan) izan behar du. Horrek, gainera, harremanen berotasuna izango du lagun. Laguntzari esker, garatzen ari den organismoak
egokitze psikologiko ona, ongizate pertsonala, munduarekiko konfiantza eta
besteekiko harremanetarako gaitasuna lortzen ditu.
Egituratzearen funtzioak, garatzen ari den organismoari objektuen, gertakarien, besteekiko topaketen, jardueren eta abarren antolamendu ezin hobea aurkeztea ahalbidetzen du. Horretarako, jakina, horiek guztiak denboran eta espazioan
artikulatu beharko ditugu. Adibidez, aurresan daitezkeen eta ordenatuak diren
familiako giroek, haurrei ohiturak ezartzeko aukera eskaintzen dietenek, gauzen
esanahia eta funtzioa ikasten, horien izena esaten, horien kokalekuak hobeto oroitzen eta arazo txikiak konpontzen laguntzen diete. Seme-alaben garapen kognitiboa ez da izango jasotzen dituzten estimuluen kalitatearen eta kantitatearen araberakoa bakarrik; horrez gain, horiek espazioan eta denboran antolatzeko moduaren
araberakoa ere izango da. Gainera, giro egituratua garrantzitsua da seme-alaben
funtzionamendu sozioemozionalerako. Egoerak kontrolaezinak eta aldakorrak
direnean, herstura eta depresio handiak sortzen dituzte.
Azkenik, kontrolaren funtzioak berekin dakar, garatzen ari den organismoak
ingurumenarekin erlazionatzen denean egiten duenari jarraitzea eta hori gainbegiratzea. Gainbegiratzeak ez du barnean hartzen soilik izan daitezkeen arrisku fisikoen prebentzioa; izan ere, gizartearen, emozioen eta errendimenduaren inguruan
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izan ditzakeen arazoak detektatzea ere hartzen du bere baitan. Gainbegiratzeak,
gainera, organismoaren gaitasun kognitiboen eta sozioemozionalen araberakoa
izan beharko du.
Familiako heziketa-eremuak aipatu berri ditugun funtzio horiek betetzea
seme-alabek edozein adinetan duten premia da. Horrenbestez, familiako ingurumenaren kalitateaz mintzatzen garenean, ez dugu haurrengan bakarrik pentsatu behar.
Izan ere, gazteek ere behar dute ingurumen egokia, beren organismoentzako arriskuetatik babestuko dituena, ikasteko nahikoa estimulu eta esperientzia eskainiko
dizkiena, beren garapen sozioemozionalean lagunduko diena, beren eguneroko
bizitzan antolatutakoak eta aurresan daitezkeenak izango diren jarraibideak eskainiko dizkiena eta ingurumeneko egoeretara zenbateraino egokitzen diren gainbegiratuko duen ingurumena, alegia.
3. GURASOEN ERAGINA FAMILIAKO EREMUA ERAIKITZERAKOAN
Zergatik betetzen dituzte hain ondo aipatu ditugun funtzio horiek familiako kide
batzuek, eta zergatik hain gaizki beste batzuek? Gurasoengan datza hein handi
batean ezberdintasun horren giltzarria. Gurasoek funtsezko zeregina dute familiako
eremua osatzerakoan, berek hautatzen baitituzte, kulturak eskaintzen dituen aukera
guztien artean, aipatutako funtzioak gauzatzerakoan mesede edo kalte egingo
dutenak. Zehatzago esateko, gurasoek osatzen dute seme-alaben garapenaren
testuingurua, seme-alabek zein jarduera-ingurumenetan, zein kultur ohituretan eta
zein jardunetan parte hartuko duten erabakitzean. Aurrerago ikusi ahal izango
dugunez, ingurumen horiek islatzen dituzte gurasoek seme-alaben garapenari eta
heziketari buruz dituzten ikuspuntuak.
Bi dira kulturaren eta gurasoek garatzeko eta ikasteko ingurumenak osatzeko
duten moduaren arteko harremanak aztertzeko proposatu diren eredu kontzeptualak. Lehena nitxo ebolutiboari* buruz Super eta Harkness-ek (1966; Harkness
eta Super, 1995) azaldutako eredua da. Eredu horrek seme-alabek beren kulturaren
arabera duten eguneroko mikroingurumena eta horrek garapenean duen eragina
aztertzen ditu. Bestalde, bigarrena nitxo ekokulturala dugu, Weisner-ek, Gallimore-ek eta horien lankideek (Gallimore, Weisner, Kaufman eta Bernheimer,
1989; Gallimore, Weisner, Bernheimer, Guthrie eta Nihira, 1993) kulturaren araberako ingurumenera egokitzeko familiako prozesuak aztertzeko proposatutakoa.
Lehenengo ereduak haurra azpimarratzen du, eta bigarrenak, ostera, familia du
aztergai nagusi. Alabaina, bi eredu horiek darabiltzatenek uste dute ezen familiek
benetan eraikitzen dituztela haziera-ingurumenak, eta ez dituztela beren ingurumeneko eredu kulturalak besterik gabe errepikatzen.
* Hemen darabilgun “nitxo” terminoa, garapenerako bizi-testuinguru gisa erabiltzen dugu, biologian “nitxo ekologikoa” delako terminoaren antzera. Guk “nitxo ebolutiboa” eta “garapen-nitxoa”
terminoak erabili ditugu, adiera berean.
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3.1. Nitxo ebolutiboa
Super eta Harkness-ek Whiting eta Whiting-en (1975) barnean hartu zuten
“ingurumen elkarreragilea” (interactive setting) nozioa nitxo ebolutiboaren kontzeptuan. Nitxo ebolutiboak hiru azpisistema ditu eta horietako bakoitzak gurasoekin du zerikusia. Hona hemen hiru azpisitema horiek: haurraren bizitzako ingurumen fisiko eta sozialak, kulturak zehaztutako ohiturak eta heziketa- eta haziera-praktikak, eta zaintzaileen etnopsikologia (eboluzioari eta heziketari buruzko teoria
herrikoiak). Hiru osagaiek eragiten dute haurren bizitzako esperientzietan, eta hirurek eskaintzen dute haurrek kulturako arau sozialen, afektiboen eta kognitiboen abstrakzioa egin ahal izateko oinarrizko materiala. Hiru osagaiek batera elkarreragiten
dute, sistema bat balira bezala, beren artean bat etortzeko mekanismo homeostatikoen bidez. Horrez gain, nitxoa sistema irekia da, eta bertan, osagai bakoitzak elkarreragin propioa du kulturaren elementuekin. Azkenik, nitxoa eta organismoa elkarri
egokitzen zaizkio, garapenaren hainbat unetan egokitze-egoera idealak lortu arte.
Super eta Harkness-ek adierazi dutenez, gurasoen etnoteorien adierazpen dira
ingurumen fisiko eta sozialen antolamendua eta horietan izaten diren hazierako
ohiturak eta metodoak. Horietan gurasoek hainbat iturri publiko eta pribaturen
bidez jasotako kultur ezagutzaren zati bat “sintetizatzen” dute. Gauzak horrela,
adibidez, familiek lo egiteko jarduera antolatzeko duten moduak (non, norekin eta
zein ordutan hartzen duten lo) nahikoa ondo adierazten du seme-alaben garapenari
eta heziketari buruz gurasoek duten ikuspegia. Hainbat herrialdetako hirietako
familietako lo egiteko jardueraren antolamenduen artean dauden ezberdintasunek
ondo adierazten dituzte gurasoek nola hautematen dituzten seme-alaben aldaketa
ebolutiboak (Wolf, Lozoff, Latz eta Paludetto, 1996). Hortaz, nitxoa eta garatzen
ari den organismoa batera aldatzen dira alderdi honi dagokionez. Hala ere, Warton
eta Goodnow-ek (1991) etxean laguntzeko zereginak esleitzeko moduari buruz
diotenari jarraiki, seme-alaben lehentasunak argiak dira; izan ere, gurasoek diseinatutako zeregin jakin batzuk nabarmen baztertzen dituzte, eta horien ordez beren
gustuko beste batzuk egiten dituzte. Dena dela, oro har, maila bateko zein besteko
negoziazioa izan ohi da guraso eta seme-alaben artean eguneroko zereginak
definitzeko eta esleitzeko garaian.
Nolanahi ere, gurasoak ez dira seme-alaben jardueren diseinatzaile huts, eta
ez dira bidea erakustera mugatzen (Ladd, Le Sieur eta Profilet, 1993). Aitzitik,
bitarteko ere izan daitezke. Hori dela eta, seme-alabei horiek egiteko prozesuan lagunduko diete, eta “zubi” gisakoak izango dira egoera berriei aurre egiteko. Alabaina, haurren ikasteko prozesuaren gainbegiratzaile ere izango dira, zuzenean
nahiz zeharka eta ondorio emozionaleko maila batean zein bestean. Azkenik, gurasoak aholkulari ere izan daitezke eta noizbehinka batzuentzat eta besteentzat interesgarri diren hainbat alderdiri buruzko iritziak eta ikuspegiak truka ditzakete. Gurasoek seme-alaben adiskidetasun-harremanetan duten zereginari buruz Ladd-ek
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egindako ikerketen arabera, guraso batzuk lagunarteko topaketak diseinatzera mugatzen dira, eta beste batzuek lagunekin kontaktua izateko zuzeneko laguntza ematen diete, eta horretara animatzen dituzte. Bestalde, badira beren seme-alabek lagunekin dituzten harremanak batere gainbegiratzen ez dituzten gurasoak edo beren
kontaktu pertsonalak oso zorrotz kontrolatzen dituztenak eta lagunak egiteko
moduari buruzko aholkuak ematen dituztenak ere. Jokatzeko modu horietatik
eratorritakoak izango dira bai seme-alabek etorkizunean izan ditzaketen onurak,
bai zeregin ebolutibo garrantzitsuetan (horien artean lagun-sare ona osatzea eta
gizartean egokituta egotea aipa ditzakegu) izan ditzaketen arazo larriak ere.
3.2. Nitxo ekokulturala
Weisner, Gallimore eta horien lankideek mintzagai duten nitxo ekokulturala
ere haurraren bizitzako eguneroko ohiturak sortzerakoan gurasoek duten zeregin
eraikitzailean oinarritzen da. Beren teoria ekokulturalak, —Whiting eta Whiting-en
(1975) tradizio antropologikoaren eta kultur jardueraren (Cole, 1985; Rogoff,
1993) teorien oinordeko gisa aitortu izan denak—, nitxo ekokulturala aztertzeko
analisi-unitate egokia eguneroko ohituren jarduera-ingurumenak (activity settings)
direla proposatzen du. Ingurumen horiek dira seme-alabei ikasteko aukera
eskaintzen dietenak, honakoen bidez, hain zuzen ere: modelatzea, zereginak
egitean elkarrekin parte-hartzea, eta helburu jakin batzuk lotzera bideratutako
familiako elkarreraginetan gauzatzen diren ikasteko eta irakasteko beste modu
batzuk. Jarduera-ingurumenek bost elementu dituzte: aktoreak, horien balio eta
helburuak, egiten dituzten zereginak, horiek gauzatzeko arrazoi eta sentimenduak,
eta zereginak gauzatzeko ohiko moduak arautzen eta haurrek horietan duten
parte-hartzea moldeatzen duten gidoiak edo eskemak (script izenekoak).
Horrenbestez, galdera hauek izango dira nitxo ekokulturala aztertzeko giltzarriak:
haurrak norekin dauden, zer egiten ari diren eta dagozkien gidoien arabera
eguneroko zereginak gauzatzean zer moduz moldatzen diren.
Familiek ez dituzte eraikitzen faktore sozial eta ekonomikoen arabera nitxo
ekokultural horiek. Aitzitik, aktiboki eraikitzen dituzte, faktore horiek aldatzera
edo arintzera bideratutako banakako eta taldekako ekintza batzuen bidez. Familiak
ezin du kontrolatu faktore sozial eta ekonomiko horiek agertzea eta aldatzea, horiek hedadura handiko aldaketa historiko eta sozialen araberakoak baitira. Alabaina, familiaren esku egongo da faktore horiek berez izan dezaketen eragina eta
faktore horiek eboluzionatzeko duten moduak izan dezakeen eragina kontrolatzea.
Hori dela eta, familiak faktore ekologikoetara egokitzeko ahalegina egin ohi du.
Faktore horien artean gurasoen lansaria, familiaren osasun-egoera, bizilekua, etxeko
lanaren bolumena eta bikoteko harremanak aipa ditzakegu. Egokitzeko ahalegin
hori faktore ekologiko horiek dituzten eragin kaltegarriak saihestea helburu duten
jarduera-ingurumenen antolamenduan islatzen da. Laburbilduz, familiak, balio
kultural eta sozialak aintzat hartuta, familiako ekologiak oro har izan ditzakeen
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eraginak arindu edo egokitu ahal izango dituzten jarduera-ingurumenak sortzen
ditu.
Garapenean atzeratuta gelditu diren haurrak dituzten familiei buruzko ikerketetan Gallimore-k eta bere lankideek aurkitu ahal izan zutenez, gurasoek jarduera-ingurumenei buruzko erabakiei zentzua ematen zieten gaiak zituzten. Gai horiek
gorago aipatu ditugun faktoreen pertzepzio eta eragin erlatiboa zehazten dute. Adibidez, gurasoen gaia atzerapena duen seme-alabari oso terapia garestia eskaintzea
bada, soldata izango da familiarentzat faktore ekologikorik nagusiena. Hori dela
eta, biek lan egiteko erabakia hartuko dute, eta, horren ondorioz, aldatu egingo da
seme-alaben jarduera-ingurumena. Horrenbestez, ez dugu a priori zehaztu behar
faktore ekologiko batek izango duen garrantzia, izan ere, garrantzi hori gurasoen
pertzepzioaren araberakoa izango da.
4. FAMILIAKO HEZIKETA-CURRICULUMAREN KALITATEA ETA
HORREK SEME-ALABEN GARAPEN PSIKOLOGIKOAN DITUEN
ONDORIOAK
Aurreko ereduek mintzagai izan dituzten jarduera-ingurumenek osatzen dute familiako eguneroko bizitzaren egituraren zati handi bat. Izan ere, ingurumen horietan
“irakasten” da, eskolako analogiari jarraiki, familiako heziketa-curriculuma.
Heziketa-curriculumak honako hau hartzen du barnean: kide gaitua eta baliagarria
izateko, familiako gainerako kideekin batera ikasteko eta irakasteko prozesuetan
parte hartuz seme-alabak barneratu behar dituen ezagutzen, trebetasunen, jarreren,
balioen eta jokabide-arauen multzoa. Familiako curriculumaren edukiak orraztuz
joan dira belaunaldiz belaunaldi, familiaren ezagutza-ondarea sortu arte. Familiako
curriculumak —curriculum izaki— gurasoek seme-alabak hezteko eta horiei irakasteko erabili behar dituzten xede eta estrategiei buruzko kultur “jarraibideak”
ere izango ditu.
Alabaina, familiako heziketa-curriculuma curriculum inplizitua eta ezkutukoa
da, gutxitan iristen baitira familiako kideak beren edukiak berariaz adieraztera.
Gainera, beren heziketa-xedeak ez dira beti nahita eta kontzienteki lortzen. Gurasoek jarduerak antolatzen dituzte, eta seme-alabekin harremanak izateko estiloak
eraikitzen dituzte. Baina, horri buruz galdetuz gero, gutxitan ohartzen dira jarduera
eraikitzaile hori gauzatzen ari direla. Bestalde, seme-alabak ere ez dira besteek
berengandik espero duten ikaskuntza-motaz ohartzen, nahiz eta benetan jakingo
balute bezala jokatu. Horixe da, hain zuzen ere, familiako heziketa-ingurumena eta
eskolakoa bereizten dituena. Izan ere, eskolan curriculum esplizitu edo ofiziala
nonahi islatzen da: arau guztietan, derrigorrezko edukien programa ofizialetan,
ikastetxeetako hezkuntza-proiektuetan eta irakasleek geletan garatzen dituzten
programetan. Dena dela, eskola-ingurumenean ere bada heziketa-zentroetako
eguneroko bizitzarako garrantzi berezia duten ezagutza, trebetasun, balio, jokabide-
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-arau eta abar barnean hartzen dituen ezkutuko curriculumik. Izan ere, ezkutuko
curriculuma planifikatu, garatu eta ebaluatu egiten da, irakasleen buruan esplizitu
bihurtu gabe eta, jakina, ikasleen eta familien oniritzirik gabe. Inplizituki gauzatzen da kultur edukien, ohituren, elkarreraginen eta eskolako zereginen bidez, eta
horixe da, hain zuzen ere, guztiei esanahia ematen diena. Hori guztia familiako
heziketa-curriculumari ere aplika diezaiokegu. Gauzak horrela, gurasoak eta
irakasleak seme-alaben eta ikasleen heziketa-ingurumena egituratzen laguntzen ari
dira, nahiz eta zeregin hori, maiz, kontzienteak ez diren jarraibideetan oinarritutakoa izan.
Familian “irakasten” den curriculumaren kalitateak garrantzi handia du seme-alaben garapenean. Ezin dugu ahaztu ezen curriculum egokiak seme-alabei ikasteko kultur esperientzia aberatsa eskaintzen diela eta horietatik abiatuta eraikiko
dutela seme-alabek beren garapena. Horrenbestez, familiako curriculumaren
ezaugarriak deskribatzean, curriculum horrek seme-alaben garapenerako duen
ahalmen estimulatzailea zenbaterainokoa den zehaztuko dugu.
4.1. Gurasoen motibazioak edo arrazoiak eguneroko gertakarietan
Curriculumaren alderdirik garrantzitsuenetariko bat, gurasoek heziketa-egoeretan seme-alabekin elkarreragiteko dituzten motibazioak edo arrazoiak dira
(Wertsch, Minick eta Arns, 1984). Arrazoi horien izaeraren araberakoa izango da
jarduerek —eguneroko izanagatik— ia eskola-ingurumenekoak diren heziketa-asmoen kutsua izatea edo kutsurik ez izatea. Adibidez, badira etxean seme-alabei
eskolan irakurtzeko prestatzen ariko balira bezala irakurtzen dieten gurasoak. Horrelakoetan, seme-alabei arreta jartzeko, esandakoa egiteko, txandaren zain egoteko
eta abar eskatzen diete. Bestela esanda, eskolan ohikoa dena eskatzen diete. Aitzitik, beste guraso batzuek garbi bereizten dituzte eguneroko zeregintzat jotzen duten
irakurketa eta “eskolako” irakurketa. Badira, bestalde, irakurtzen ez dutenak ere.
Lareau-k (1989) ikusi ahal izan zuen ezen, arrazoi bat edo bestea aukeratzean,
gizarte-klaseak eragina zuela. Heziketa-maila garaia edo erdi-mailakoa zuten
gurasoek eguneroko jarduera guztiak eskolarako garrantzitsuak diren edukiak eta
trebetasunak (hizkuntza, memoria, kontzeptuak eta abar) irakasteko eremu gisa
hartzeko joera zuten. Heziketa-maila baxuko gurasoen arrazoiak, berriz, ez ziren
irakastera bideratutakoak, hori eskolaren eginbeharra zela uste baitzuten. Aitzitik,
guraso horiek irakasleen esanak betetzera eta horiekiko errespetua izatera animatzen zituzten seme-alabak. Hori ikusita, pentsa liteke ezen eskolako gizarte-portaeraren eskakizunak zituztela gogoan, eta ez hainbeste eskakizun kognitiboak.
Bestalde, Garcia-k (1997) etxekoandre, irakasle eta beste lanbide batzuetakoak
ziren eta 7 eta 10 urte arteko seme-alabak zituzten amez osatutako lagin bat aztertu
zuen. Lagin horretako amei eguneroko egoera hipotetikoei buruzko galderak egin
zizkien, eta bitartean behatu egin zituen seme-alabekin zereginak gauzatzen zituzten ama horiek. Horren guztiaren ondorioz, lau arrazoi-mota daudela ondorioztatu
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ahal izan zuen: a) irakastera bideratutakoak (ikastea eta garapena sustatzea),
b) ludikoak (jolasa, dibertsioa), c) pragmatikoak (azkar amaitzea, ondo egitea) eta
d) kontrolerakoak (arreta eskaintzea, gurasoen jarraibideei jaramon egitea). Lau
arrazoi-mota horiek bi faktoreren arabera multzoka ditzakegu. Honakoak ditugu bi
faktore horiek: haurraren interesetan oinarritutako motibazioa (ikastera bideratutakoak eta ludikoak) eta helduaren interesetan oinarritutako motibazioa (pragmatikoak eta kontrolerakoak). Erdiko edo goiko mailako heziketa duten amek (batez
ere irakasleek) gehiagotan aukeratu zituzten haurrengan oinarritutako arrazoiak, eta
heziketa-maila baxuagoa zutenek (etxekoandreek), aldiz, helduengan oinarritutako
arrazoiak.
Palacios, González eta Moreno-k (1987) ikusi ahal izan zutenez, bi urte
inguruko seme-alabak zituzten gurasoen lagin batetik jasotako ideiak oso motibazio-mota ezberdinei eta ikasteko eta irakasteko egoeretan laguntzeko eta
horietan ondo moldatzeko estrategia ezberdinei lotutakoak ziren. Eraikitzeko,
irakurtzeko eta jolasteko zereginetan gurasoek seme-alabekin dituzten elkarreraginak behatuz, ohartu ziren ezen guraso tradizionalek zereginen bidez “heziketa-onura” askorik lortzen ez zutela, seme-alabei laguntza gutxi eskaintzen zietela,
laguntza hori, gainera, helburu jakin batzuk lortzera bideratutakoa zela, seme-alabei asko eskatzen ez zietela eta zereginaren kontrola beren gain hartu ohi zutela.
Guraso modernoek, ordea, batez ere irakastera bideratutako motibazioak zituzten,
seme-alabei laguntza egokiagoa eskaintzen zieten, beren parte-hartze aktiboa estimulatzen zuten eta ez zuten zeregina haurren ordez egiten. Bestalde, guraso paradoxikoek batzuen zein besteen ezaugarriak zituzten. 7 eta 10 urte arteko haurrekin
García-k (1997) egindako ikerketaren arabera, haurrengan oinarritutako arrazoiak
(irakastera bideratutakoak eta ludikoak) zituzten amek bitarteko edo gida gisako
estrategiak erabiltzen zituzten, guraso modernoen antzera. Ondo neurtzen zuten
beren seme-alaben gaitasuna, eta zeregina aurretiaz egituratzen zuten, errazteko eta
haurraren gaitasunera egokitzeko. Haatik, helduengan oinarritutako motibazioa
(pragmatikoa eta kontrolerakoa) zuten amek, guraso tradizionalen antzekoak,
laguntzera bideratutako estrategiak erabiltzen zituzten. Horiek helburu zehatz batzuk lortzeko laguntza eskaintzen zieten, zeregina beren ordez egiteko joera zuten
eta zeregin hori egin ahal izateko ez zuten inolako prestakuntza-jarduerarik egiten,
zeregina sinplifikatzeko asmoz. Ildo beretik, Renshaw-k (1992) 3 eta 5 urte arteko
seme-alabak zituzten gurasoek umeekin batera buruhausgarriak nola egiten zituzten
eta nola irakurtzen zuten behatu zuen. Emaitzek erakutsi zutenez, ikasteko prozesu
horretan zeregina gauzatzeko motibazio gisa seme-alabari laguntzea zuten
gurasoek, laguntzarako estrategia eraginkorragoak eta zeharkakoak erabiltzen zituzten. Izan ere, beren seme-alaben autoerregulazioa sustatzen zuten eta zereginaren kontrola beraiei uzten zieten, horretarako gai zirela ikusten zutenean. Emaitza
ona lortzea helburu zuten gurasoek, berriz, berehala eta zuzenean zuzentzen
zituzten seme-alaben akatsak, eta hori dela eta, autoerregulatzeko aukera kentzen
zieten. Hori guztia kontuan izanik familiako curriculumean arrazoiak garrantzi-
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tsuak direla ondoriozta dezakegu, izan ere, horiek zuzentzen dute, antza, eguneroko bizitzako egoeretan gurasoek erabiltzen dituzten ikasteko eta irakasteko
estrategien kalitatea.
4.2. Eguneroko bizitzako jardueretako edukiak, aktoreak eta antolamendu
sekuentziala.
Eguneroko bizitzako jardueren edukiak, horietan esku hartzen duten aktoreek
eta jardueren denboralizazioak osatzen dute familiako heziketa-eremua neurri
handi batean, Super eta Harkness-en nitxo ebolutiboaren kontzeptuaren eta
Weisner eta Gallimore-ren nitxo ekokulturalaren kontzeptuaren arabera. Bestela
esanda, eskolako curriculumaren kasuan gertatzen den antzera, familiako heziketa-curriculumak ere seme-alabek egiten dituzten jardueren eta zereginen edukiak
aukeratzen ditu. Zeregin horiek gauzatzean haurrak izango duen laguntzaren maila
ere zehazten du. Azkenik, familiako curriculumak egunean zehar egingo diren
jardueren sekuentzia antolatuak ere hartuko ditu barnean. Horiek, beraz, ez dira
zorizkoak izango. Azter ditzagun, bada, aipatutako alderdi horiek zehatzago, eta
ikus dezagun zergatik diren hain garrantzitsuak, familiako heziketa-ingurumenaren
kalitatea eta seme-alaben garapena estimulatzeko ahalmena ondorioztatzeko.
Eguneroko jardueren edukia oso garrantzitsua da familiako eremuaren kalitatea ebaluatzeko. Eduki hori eskolako edukia balitz bezala sailka dezakegu, Vila eta
Bassedas-ek (1994) 3 urteko neska baten eta 4 urteko mutil baten kasuen azterketan egin zuten gisan. Izan ere, autore horiek edukiak hainbat multzotan sailkatu
zituzten: hizkuntza, logika/matematika, zientziak, motrizitatea, plastika, musika,
ohiturak eta balioak. Azter dezagun zehatzago. Autore horiek edukien iraupena
minututan aztertu zuten. Horretarako lau egunetan zehar eguneroko jarduera
guztiak etenik gabe grabatu zituzten (haur bakoitzeko 12 bat ordu grabatu zituzten
guztira) eta grabaketa hori izan zuten abiapuntu. Iraupen horrek nahikoa ondo
adierazten du eduki bakoitzaren maiztasuna. Emaitzen artean azpimarratzekoa da
familiek eduki bakoitzari eskainitako denbora erlatiboaren banaketa ezberdina.
Mutilaren familian zereginen edukiak askotarikoak ziren eta neskaren familian,
aldiz, jarduerak ohituren eta balioen ingurukoak izaten ziren. Horretatik ondoriozta dezakegu lehenengo familian curriculuma estimulatzaileagoa dela ikuspuntu
kognitibotik, eta, bigarrenean, ostera, batez ere portaeraren inguruko ohitura onak
eta harremanetarako jarraibide egokiak sustatzera bideratutako curriculuma dutela.
Edukiak sailkatzeko beste modu bat, eduki horiek lantzeko jarduera-motaren
araberakoa da. Horri jarraiki azter daitezke garapenerako oso eragingarriak izan
daitezkeen jarduera esanguratsu batzuk, besteak beste honako hauek: etxeko lanak
egitea, telebista ikustea, etxean laguntzea, eskolaz kanpoko jarduerak, jolasak,
kirolak, familiako elkarrizketa, heziketa-jarduerak eta familiaren aisiarako jarduerak. Adibidez, etxeko lanak, eskolaz kanpoko jarduerak eta marraztea, buruhausgarriak egitea, irakurtzea eta ipuinak kontatzea bezalako heziketa-jarduerek
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ikasteko aukera zabala eskaintzen dute eguneroko ingurumenetan; izan ere, heziketarako oso baliagarriak dira eta garapen kognitiboarekin dute zerikusia (Gallimore
eta Goldengerg, 1993). Bestalde, jolasek (horien artean objektuekin jolastea,
pertsonen arteko jolasa edo jolas sinbolikoa aipa ditzakegu) eragin garrantzitsua
dute objektuen kultur esanahiaren ikaskuntzan, gurasoekin negoziatzeko moduan,
elkarrekin egiteko jarduerak planifikatzeko moduan, hizkuntzaren garapenean eta
beste hainbat alderditan (Uzgiris eta Raeff, 1995). Etxean laguntzeko zereginek
eragin onuragarria dute gizarte-garapenean, zereginetan familiako kideekin batera
parte hartzeak norberak erantzukizun handiagoa izatea sustatzen duelako eta
gizarteari laguntzeko jokabidea bultzatzen duelako (Warton eta Goodnow, 1991).
Bestalde, familiako hizketaldia da seme-alabek beren egoera emozionala eta
besteena ulertzeko eta familiako kideen arteko komunikazioa ziurtatzeko modurik
egokiena (Dunn, Brown eta Beardsall, 1988). Telebistari gagozkiolarik, berriz,
ikertzaile askok adierazi du telebistak hezteko duen potentzial handia dela-eta izan
dezakeen onura, baita bitarteko hori behar bezala ez erabiltzeagatik izan dezakeen
eragin kaltegarria ere (horien artean Robinson, 1990). Acuña eta Rodrigo-k (1996)
amen txostenetatik abiatuta aztertu zuten 7 eta 10 urte arteko mutilen lagin batek
jarduera jakin batzuk zein maiztasunekin egiten zituen. Bide horretatik, familiako
curriculumen artean bi profil —beren artean oso ezberdinak— aurkitu zituzten. Izan
ere, batean irakasteko balioa zuten jarduerak (etxeko lanak, heziketa-zereginak eta
abar) sustatzen zituzten gehiago, telebista gehiago kontrolatzen zuten eta familiako
komunikazioa gehiago sustatzen zuten. Bestean, berriz, alderdi pragmatikoak eta
ludikoak lehenesten zituzten, telebista gehiago ikusten zuten, kirol eta jolas gehiago egiten zuten (bakarrik nahiz neba-arrebekin) eta seme-alaba guztiekin batera
jarduera gutxiago egiten zituzten.
Bestalde, jardueretan haurrekin batera parte hartzen duten aktoreak ere
funtsezko elementuak izango dira familiako eremuan. Hori dela eta, garrantzitsua
da bereiztea jarduerak beste haur batzuekin batera egitea, gurasoekin egitea edo
bakarrik egitea. Berdinekiko elkarreragina eta helduekiko elkarreragina aberasgarriak eta osagarriak dira, beren ezaugarriak direla-eta garapenaren alderdi ezberdinak sustatzen baitituzte (Rogoff, 1993; Lacasa, 1994a,b). Adibidez, berdinek giro
emozional egokia sortzen dute, jarduerak gauzatzeko estrategiak sortzea estimulatzen dute eta zereginaren aldamiatze- eta kontrol-maila egokia izatea sustatzen
dute. Alabaina, helduak gaituago daude jarduerak planifikatzen, egituratzen eta
sinplifikatzen laguntzeko, zereginak gauzatzeko prozedurak hitzez adierazteko eta
metakognizioa sustatzeko. Jarduerak bakarka egiteak gauzei aurre egiteko gaitasuna
eta nork bere buruan duen konfiantza estimulatzeko balio duen arren, ez da aberasgarria izango formatu bakarra baldin bada. Kasu batzuetan, gainera, oso kaltegarria
izan liteke (horien artean telebista bakarrik ikustea, Robinson, 1990). Acuña eta
Rodrigo-k (1996) 3 eta 5 urte arteko eta 6 eta 10 urte arteko haurren bi laginekin
egindako ikerketaren arabera, familiak guztiz ezberdinak dira bakarka eta neba-arrebekin edo gurasoekin batera egiten dituzten jardueren kopuruari dagokionez.
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Familiako curriculumari dagokionez oso argigarri izan liteke egunean zehar
egindako eguneroko jardueren sekuentzia antolatuak aztertzea. Oraingoan ez dugu
mintzagai izango jarduera bat zenbateko maiztasunez egiten den, baizik eta sistematikoki zein beste jardueraren “aurretik” edo “atzetik” egiten den. Sekuentzia
horiek goizari, arratsaldeari edo gauari dagozkien denbora-tarteen arabera aztertzen
baditugu, egunean zehar jarduerek duten ordena denboralaren erradiografia
modukoa eskainiko digute. Erradiografia hori oso garrantzitsua izango da
familiako curriculumaren kalitatea diagnostikatzeko; izan ere, horri esker bereizi
ahal izango ditugu ondo egituratuta dauden eta aurreikus daitezkeen giroak batetik,
eta jarduerak antolatzeko egokiak ez diren edo aurreikusi ezin diren jarraibideak
dituztenak bestetik. Bi familiak maiztasun berarekin ikus dezakete telebista, baina
ez da gauza bera izango oheratu aurretik ikustea edo arratsaldean telebista ikustea
eta ohera joan aurretik gurasoekin hizketa-saioa egitea. Halaber, ez da gauza bera
izango eskolatik etorri eta zuzenean, atsedenik hartu gabe, etxeko lanak egitea, edo
askaldu eta pixka bat jolastu ondoren egitea. Horiek jarduerak sekuentziatzeko bi
modu ditugu, emaitza aski ezberdinak izango dituztenak, gainera. Bide beretik, ez
da gauza bera izango etxean laguntzeko zereginak gurasoei komeni zaien bezala
egitea, ordutegi finkorik gabe, edo estrategia bati jarraiki igande goizetan egitea,
haurrek denbora libre gehiago dutenean. Horri dagokionez, Moreno-k (1990) honelaxe sailkatu zituen etxeak: monotonoak (eguneroko ohituren eta asteburukoen
artean ez dute ezberdintasunik egiten, jostailuak erabiltzeari dagokionez mugak
dituzte, telebista gehiegi ikusten dute, eta abar), aldakor samarrak (astegunetan eta
asteburuetan ohitura ezberdinak dituzte, aitarekin jarduera gehiago egiten dituzte,
manipulatzeko jolasak egiten dituzte, telebistako programak hautatzen dituzte eta
abar) eta oso aldakorrak (aitarekin jarduera asko egiten dituzte, haurrarentzat
zaintzaile gehiago dituzte, mota gehiagotako jarduerak egiten dituzte, eta abar).
Acuña eta Rodrigo-k (1996) beren artean oso ezberdinak diren familiako bi curriculum-mota aurkitu zituzten eguneroko jardueren eta asteburuetakoen banaketaren
arabera (ikus 12.1 taula).
Ezkutuko curriculuma denez, harrigarria izan liteke familiako curriculumak
hainbesteko antolamendu sekuentziala izatea eta egunean zehar zoriz egindako
jardueren multzo soila ez izatea. Alabaina, horrek ez gaitu horrenbeste harrituko,
gogoan hartzen badugu ezen jardueren esleipena gurasoek garapenari eta heziketari
buruz duten ikusmoldearen araberakoa izango dela. Horiez gain, badira faktore
ekologiko diren curriculuma antolatzeko beste iturri batzuk ere. Horien artean seme-alaben adina, ikastetxeetako ordutegia, gurasoen lana, hiriko edo landako bizitza eta abar aipa ditzakegu. Bestalde, jaiegunek astegunek baino askatasun handiagoa eskaintzen diete gurasoei ohikoak ez diren jarduerak diseinatzeko. Dena den,
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12.1. taula. Familiako bi curriculum-mota, amen teoria inplizituen arabera.

Anbientalistak
– Etxeko lanak egunero egiten dituzte eskolatik etorri ondoren.
– Telebista egunero eta asteburuetan ikusten dute, haur txikiek nahiz helduxeagoek.
– Etxean laguntzeko zereginak gurasoei komeni zaien moduan esleitzen dira.
– Helduentzat interesgarriak diren aisiarako jarduerak egiten dituzte.
– Jarduera gutxi egiten dituzte gurasoekin.
Konstruktibistak
Etxeko lanak egunero eta asteburuetan egiten dituzte, atsedena hartu ondoren.
Telebista haur zaharrenek ikusten dute, eta asteburuetan baino ez.
Gurasoekin heziketarako jarduerak egiten dituzte.
Familiako hizketa-saioak egiten dituzte.
Etxean laguntzeko zereginak igande goizetan egiten dituzte.
Haurrentzat interesgarriak diren aisiarako jarduerak egiten dituzte.
Jarduera ugari egiten dituzte gurasoekin.

–
–
–
–
–
–
–

interesgarriena familiako faktore ekologiko beraren inguruan batzuek eta besteek
bizitza ezberdin antolatzen dutela egiaztatzea da, Weisner eta Gallimore-ren nitxo
ebolutiboaren ereduak adierazten duen bezala. Esate baterako, familia batzuetan
eguneroko jarduerak ezberdin esleitzen dira seme-alaben adinaren arabera, eta
besteetan, aldiz, ez dute uste adinaren araberako heziketa-espazio berezia behar
denik (Acuña eta Rodrigo, 1996).
Vila eta Bassedass-en ikerketan, baita Moreno-renean eta Acuña eta Rodrigo-renean ere ikusi ahal izan denez, gurasoen ikusmoldeek jardueren esleipen ezberdinak izan ohi dituzte. Oro har, ikuspegi modernoagoa duten gurasoek (tradizionalek ez bezala) izan ohi dituzte seme-alaben garapenerako egokiagoak diren
jarduerak antolatzeko jarraibideak. Ildo beretik, guraso konstruktibisten heziketa-curriculumak irakastera bideratutako hainbat jarduera-mota sustatzen ditu: etxeko
lanak, etxean egiteko heziketa-jarduerak eta eskolaz kanpoko jarduerak. Haurrarengan oinarritutako curriculuma da, baita ikaskuntza eta gurasoen eta seme-alaben
arteko komunikazioa sustatzen dituzten esperientziak elkarrekin izateko garrantzian oinarritutakoa ere. Gainera, atsedenerako uneak kontuan hartzen ditu. Guraso
anbientalisten heziketa-curriculumak etxeko lanak eskolako ikaskuntzaren jarraipentzat hartzen ditu, ez baititu sustatzen eguneroko bizitzan ikasteko espazio askotarikoak. Jarduera ludikoak sustatzen ditu (jolasak, telebista, kirola) eta batez ere
helduengan oinarritutakoa da, nagusiki helduentzat interesgarriak diren aisiarako
eremuetan elkarrekin jardutea bultzatzen duelako. Bitxia badirudi ere, guraso hauek
ez dakite eboluzioari dagokionez seme-alabentzat zer den egokia, nahiz eta ingurumenaren garrantzian sinestu.
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5. FAMILIAKO HEZIKETA-EREMUAREN KALITATEAREN EBALUAZIOA
Orain arte esan duguna aintzat hartuta, irakurlea jada konturatuko zen, familiako
eremu baten kalitatea ebaluatzea zein konplexua den; izan ere, bertan alderdi
fisikoak ez ezik, pertsona ezberdinen artekoak ere ebaluatu behar dira, eta horiek
bereziki ebaluatu behar dira, gainera. Alabaina, horien gainetik alderdi interpretatiboak eta sinbolikoak izango dira neurtu beharrekoak. Gainera, familiako eremuak
ez ditu barnean hartzen etxeko lau hormen barruko pertsonak, objektuak, jarduerak
eta gertakariak bakarrik. Izan ere, hori egingo bagenu, aitona-amonak bisitatzea,
gurasoekin zinemara joatea edo txangoa egitea ez genituzke familiako eremuaren
barnean hartuko. Familiako eremuaren mugak iragazkorrak eta zabalgarriak dira,
ez baitira adreiluz eta hesiz egindakoak. Aitzitik, familiak bere jarduerei ematen
dizkien esanahien “lurraldea” zedarritzen dute.
Familiako eremua ebaluatzeko tresnen artean arrakasta handiena izan duenetako bat HOME izeneko eskala dugu (Home Observation for Measurement of
the Environment / Ingurumenaren Neurketarako Etxeko Behaketa), Caldwell eta
Bradley-k (1984) prestatutakoa. Hala adierazten dute, behintzat, eskala hori erabili
duten 250 ikerketek (Bradley, 1990, 1995). Nolanahi ere gomendagarria da De
Paúl, Achúcarro, Arruabarrena, Rivero eta Torres (1993) eta Grotevant eta Carlson
(1989) ikustea, familiako ingurumenaren kalitatea ebaluatzeko tresnen zerrenda
zabalagoaren berri izateko. HOME eskalaren helburua haurrak etxean jasotzen
duen estimuluaren eta laguntzaren kalitatea eta kantitatea ebaluatzea da, familiako
ingurumeneko pertsonen, objektuen, gertakarien eta lekuen arabera. Eskala honek
adinaren araberako hainbat bertsio ditu: 0-3, 3-6 eta 6,10, 10-15 urte-bitarteen araberakoak (azken hau prestatzen ari dira). Horiek gaztelaniara itzultzeko Palacios
eta bere lankideek egokitu eta berrikusi dituzte (ikus eskalaren deskribapena
Palacios, Lera eta Moreno-ren lanean, 1994koan). Beren ikerketetan autore horiek
egiaztatu ahal izan zutenez, eskalako puntuazioek erlazio esanguratsua zuten
gurasoen ideiekin. Modernoek eta paradoxikoek tradizionalek baino puntuazio
altuagoak lortu zituzten HOME eskalan. Horrez gain, horien ustez betiere, eskalak
erlazio positiboa du garapen kognitiboarekin, baita, neurri txikiagoan bada ere,
hizkuntza-garapenarekin ere (hori Bayley-ren eskalaren bidez neurtu zen).
Hala ere, HOME eskalak hainbat muga dituenez (eduki batzuen ordezkaritza
oso txikia da, aitaren irudia lausotzen du eta hiritarren eta erdi-mailako klasearen
aldeko nolabaiteko zehartasuna du), Palacios, Lera eta Moreno-k (1994) eskala
hori eguneroko bizitzako jardueren inbentarioarekin osatzea gomendatzen dute.
Inbentario horretan aktoreak, jarduerak, lekuak eta eguneko orduak islatuko dira,
intereseko beste hainbat daturen artean. Har bitez adibide gisa Cuestionario de la
Vida Cotidiana (Moreno, Palacios eta González, 1989) eta Inventario de Actividades Cotidianas (Acuña eta Rodrigo, 1996) izenekoak, gurasoak informatzailetzat
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hartzen dituztenak. Datuetatik abiatuta jardueren eta horietan parte hartzen duten
laguntzaileen maiztasun erlatiboa kalkula daiteke. Halaber, jarduera horien antolamendu sekuentziala ere azter daiteke, beste hainbat alderdiren artean. Orain arte bi
tresna horiekin lortu diren emaitzek adierazten dutenez, jarduerak gurasoek garapenari eta heziketari buruz dituzten ideiekin daude lotuta.
Familiako eremua ebaluatzeko beste modu bat zuzeneko behaketen ingurukoa
da. Horiek neurri batean zein bestean planifikatutakoak izan daitezke. Berrogeita
hamarreko hamarkadan Barker eta Wright-ek egindako lan aitzindarien ondoren,
gurasoek beren seme-alabekin egunero eta asteburuetan ematen dituzten ordu
guztiak bideoan grabatzeko (Greenberger, O´Neil eta Nagel, 1994) edo jarduera
bakoitzaren iraupena erregistratzeko (Vila eta Bassedas, 1994) prozedurak
diseinatu dira. Halaber, planifikatutako behaketak erabili dira gurasoek eta seme-alabek elkarrekin egiten dituzten jarduerak erregistratzeko, eta bideoen osteko
elkarrizketak egin dira, gurasoek jarduera horietan zehar egindako ekintzei zein
interpretazio edo esanahi ematen dieten jakiteko (Renshaw, 1992). Prozedura horiek
oso garestiak direnez, gurasoek telefono bidez adierazitako jardueren erregistroak,
norberaren egunerokoak edo egunkariak eta kasuen azterketak ere erabili izan dira
jarduerak erregistratzeko.
6. ONDORIO PRAKTIKOAK
Familiako eremua aktoreak, arrazoiak eta kultur xede batzuk lortzera bideratutako
zereginak dituzten eguneroko jardueren arabera aztertzeak aplikazioen aukera
zabala eskaintzen digu. Aplikazio horiek seme-alaben heziketa-ingurumenaren
ebaluazioaren eta optimizazioaren ingurukoak dira. Azterketa horren bidez,
lehenengo giltzarriak aurkitzen ditugu: ingurumen batzuek seme-alaben garapena
eta ikaskuntza zergatik sustatzen duten ulertzen hasteko giltzarriak, eta beste
batzuek zergatik txirotzen eta are kaltetzen duten. Horrek guztiak ondorio garrantzitsuak ditu familiako orientazioari dagokionez. Hona hemen gaiaren inguruko
hainbat iradokizun.
Lehenik eta behin, jakitun izan behar dugu badela jardueren eremu bat, eta
eremu horrek familiaren bizitza hein handi batean definitzen laguntzen duela.
Galdetegiak, inbentarioak eta zuzeneko erregistroak bitarteko egokiak dira familiaren eguneroko bizitza zertan datzan aztertzeko, eta, batez ere, seme-alabena zertan
datzan aztertzeko, gure aztergai nagusia hori baldin bada, jakina. Horri dagokionez
aztertu beharreko alderdi garrantzitsu bat izango da jarduerak gurasoen eta seme-alaben artean zenbateraino negoziatzen diren. Hots, zein neurritan esku hartzen
duten batzuek eta besteek heziketa-curriculuma diseinatzean, eta erabakietako
parte-hartzearen maila seme-alaben generoaren eta adinaren arabera aldatzen den
edo ez.
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Bigarrenik, gurasoen “curriculum-filosofia” eta heziketa-xedeak zein diren
jakiteko, alderdi garrantzitsuak izango dira seme-alabak norekin dauden, zein
jarduera egiten dituzten eta horiek nola egiten dituzten. Gurasoak horretaz jabetzen
ez direnez, filosofia horiek hitzez adierazten lagundu behar diegu, ezagutu eta
gogoan izan ditzaten, eta horietatik abiatuta lan egin dezaten. Helburua hauxe da:
gurasoek beren heziketa-curriculuma esplizituki adieraztea, hori baloratzea eta
izan daitezkeen beste familiako curriculum batzuekin erkatzea.
Hirugarrenik, ez du zentzurik gurasoei jarduera jakin bat edo beste bat
egiteko jarraibide batzuk emateak, horien zentzua eta esanahia ulertzen ez badituzte. Zilegi bekigu adibide modura benetan gertatutako pasadizo bat kontatzea:
aitak buruhausgarriak egin ohi zituen semearekin arratsaldero “adituek gomendatuta, derrigorrez”, nahiz eta jarduera horrek zentzu handirik ez izan beretzat edo
besteren batekin ordeztea gustatuko litzaiokeen. Interesgarriena curriculuma bere
osotasunean baloratzea eta ahal den neurrian hori hobetzen laguntzea da, betiere
motibazioa eta jarduerek gurasoentzat duten esanahia gogoan izanik.
Azkenik, gure asmoa ez da gisa honetako planteamenduek familiako
azterketaren eta esku-hartzearen ikuspegi guztiak agortzen dituztela iradokitzea.
Aitzitik, aditzera eman nahi genuke ezen, eguneroko bizitzaren azterketa guraso eta
seme-alaben arteko sozializazio-jarraibideen azterketaren (ikus 10. kapitulua) edo
ikasteko eta irakasteko berariazko estrategien azterketaren (ikus 13. kapitulua)
osagarria dela. Alabaina, gehiago ere esan genezake. Zenbait arazok —hiperaktibotasunak, loaren inguruko arazoek, garapeneko atzerapenak, gizarte-isolamenduak, errendimendu baxuak eta ikasteko motibazio txikiak, besteak beste— oso
planteamendu ezberdina dute familiako heziketa-curriculumaren ikuspegitik
aztertzen direnean. Jarduera gutxiegi edo gehiegi izatea, horiek eguneko ordu
egokietan ez gauzatzea, irakasteko balio gehiegirik ez izatea, jardueren errepertorioa mugatua izatea edo jarduera horiek bakardadean egitea, horiek guztiak
erabakigarriak izan daitezke arazo horietako batzuk ulertzeko eta esku-hartzeko
giltzarri baliagarriak iradokitzeko. Ildo horri jarraiki, 3. kapituluan Espainiako
haurren etxeko bizitzari eta denbora libreari buruzko datu kezkagarri samarrak
eskaini ditugu. Izan ere, haurrek etxean igarotzen duten denboraren zatirik handiena bakarkako ekintzetan ematen dute, telebista ikusten adibidez. Familiakoek
elkarrekin bazkaltzeko edo afaltzeko ohitura desagertzen ari da, baita seme-alabei
eskolan eman dizkieten etxeko lanak egiten ari diren bitartean gurasoek laguntzeko
izan duten ohitura ere. Haurren denbora libreari dagokionez, aldiz, nagusi dira
mugimendu gutxiko eta bakarrik egiteko jarduerak. Horietan, gainera, beste haurrekiko kontaktua txikia izaten da. Datu horiek islatzen duten eguneroko bizitzaren
irudiak zalantzan jartzen du Espainiako haur askok garatzeko duten familiako
ingurumenaren kalitatea.
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Familia praktiketarako elkartetzat edo eremu soziokulturaltzat jotzeak bide
eman digu familiako testuingurua seme-alaben garapenaren kanpoko erreferente
hutsa, estimulazio-iturri gisa inguratzen dituen “giroa” eta beren gauzatzeetarako
eremua dela dioen ideia gainditzeko. Familiako testuingurua funtsezko elementua
da seme-alaben jardueren egituran, banakakoen nahiz besteekin batera egindakoetan. Familiako testuingurua gurasoek eta seme-alabek beren ideien arabera
“pentsatzeko eta arrazoitzeko” eremua da, kulturarentzat zentzua eta esanahia
duten tresnen bidez “gauzak egiteko” eremua. Gisa horretan, kultura, kognizioa eta
ekintza uztartu egingo dira familiako eremuan, familiako kideen bizitzen iturri
izango den esperientziarako gunea sortzeko. Izan ere, eremu horretan bizitako
esperientzien kalitatearen araberakoa izango da hein handi batean seme-alaben
garapen psikologikoa.

13. Ezagutzaren estimulazioa gurasoen eta
seme-alaben arteko elkarrekintzetan
Jesús Palacios eta María del Mar González

Berriki emandako jendaurreko hitzaldi batean, Scar (1992) jada zaharkituta geratu
den innatismoaren edo sortzetikotasunaren teoriaz mintzatu zen, ondokoa esanez:
«familia batean edo beste batean hazteak eragin txikia du haurren nortasunaren eta
adimenaren garapenean, baldin eta familia horiek normalak badira» (13. or.), eta
«familien arteko ezberdintasun arruntek eragin urria dute, halaber, haurren garapenean» (15. or.). Hitz horiek protesta nabarmena eragin zuten hitzaldian bildutako
entzuleen artean, ikertzaileak gehienak ere. Autore horren arabera, gurasoen eta
seme-alaben geneak dira haien ezaugarriak baldintzatzen dituztenak; hala, ezaugarri genetikoak dira inguruneko bizipenak baldintzatzen dituztenak, ingurunearen
aukeraketan geneek eragin erabakitzailea duten prozesu baten bidez; gurasoek egiten dutenak edo egiten ez dutenak, berriz, eragin eskasa du ezaugarri psikologikoak gauzatzeko garaian. Seme-alaben ezaugarri psikologikoak eratzeko garaian,
bai nortasunari bai adimenari dagokionez, familiak berebiziko garrantzia duela
agerian uzten duten ezin konta ahala froga ditugu, eta horrexeri zor zitzaion, hain
zuzen ere, hitzaldi hartara bildutako ikertzaileen protesta.
Liburuki honetako beste kapitulu askotan bezalaxe, kapitulu hau idazteko
garaian, Scar-ek zioenaren aurkako ikuspegi irmoa hartu dugu oinarritzat; gure
ustez, geneek garapen psikologikoaren gainean duten eragina baztertu gabe ere,
garapen hori gauzatzen deneko inguruneak garrantzi handia du garapen horren
itxuraketan, eta familia batean edo beste batean hazteak —familia biak ere erabat
normalak izanik— eragin sakona du pertsonen ezaugarritze psikologikoan. Zehazkiago esanda, kapitulu honetan argudio hori ezagutzaren garapenarekin lotuta landuko dugu, edo, nahi izanez gero, ezagutzaren eta hizkuntzaren garapenarekin lotuta,
eta familiek alderdi psikologiko hori nola estimulatzen duten, erakusten duten, eta
familia batzuek eta besteek bereizten dituzten ezaugarriak aztertzen saiatuko gara.
Horretarako, lehenik eta behin, familiek beren eragina gauzatzeko erabiltzen
dituzten bideak aztertuko ditugu, eragin hori zehazteko darabiltzaten bitartekoen
gaineko gogoeta eginez. Ondoren, hizkuntzari eta familia-inguruneak hizkuntzaren garapenean duen eraginari helduko diegu. Jarraian, ezagutzatik kanpoko
faktoreek (esaterako, faktore motibazionalek) ezagutzaren garapenean duten eragina
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aztertuko dugu, eta guraso eta seme-alaben arteko elkarrekintza-eredu bakoitzaren
ezaugarri erabakitzaileak ikusiko ditugu. Amaitzeko, kapitulu honetan landutako
eremuaren baitako esku-hartzeari buruzko hainbat ideia aztertuko ditugu.
Goian aipatu berri ditugun edukiak aztertzen hasi aurretik, diogun ezen azken
hamarkadatan aldaketa teoriko eta metodologiko handiak gertatu direla, gurasoen
eta seme-alaben arteko elkarrekintzei eta elkarrekintza hauetan esku hartzen duten
mekanismoen azterketari dagokionez (González, 1993). Honela, hasiera batean
lortutako emaitzetan oinarritzen zen azterketa nagusiki (haurra zeregin jakin bat
burutzeko gai ote den, adibidez), baina gaur egun, geroz eta garrantzi handiagoa
ematen zaie elkarrekintzetan burutzen diren prozesuei; izan ere, alboratu egin dira
gurasoek seme-alabekin egiten zutena besterik aztertzen ez zuten garai bateko
noranzko bakarreko ikuspegiak, eta elkarrekintzetan haurrek txertatzen dituzten
alderdiak aztertzeari ezinbestekoa deritzoten noranzko biko ikuspegiak sortu dira;
aldaeren arteko erlazioen egiaztapena lehenesten zituzten planteamendu ateoriko
batzuetatik, kontzeptuzko oinarri sendoetan bermatutako azterketa batera aldatuz,
Vygotski-ren eragin nabarmena izan duten oinarriak hain zuzen ere; era berean,
zeharkako metodologiak eta metodologia makroskopiko eta estatikoak erabiltzetik,
elkarrekintza-prozesuen eragina izan dezaketen zuzeneko azterketa mikroskopikoetarako aldaketa egin da; azkenik, familiaren baitako elkarrekintzei buruzko
azken urteotako ikerketetan, garai bateko ikuspegi unibertsalista baztertu eta ezagutzaren garapenaren eraketan kultur aniztasunek eragina dutela eta eragin horiek
duten garrantziaren onarpena nagusitu da.
1. FAMILIAK EZAGUTZAREN GARAPENAREN GAINEAN ERAGITEKO
DITUEN BIDEAK
Lehenago, 2. kapituluan, familiaren bizimoduari buruzko azterketarako neurriak
ikuspegi ebolutibo eta hezkuntzazko ikuspegi batetik aztertu ditugunean argi eta
garbi agertu denez, familiak haurren garapenaren gainean dituen eraginak hainbat
modutara gauzatzen dira, eta modu ezberdin horiek haurren gaineko ondorioak
izaten dituzte. Azken hamarkadatako ikerketa ebolutiboek agerian utzi dituzte bi
bide horiek gauzatzean tartean dauden mekanismo zehatzak: familiako heziketa-ingurunearen antolamendua (objektu, egoera eta jardueren presentzia eta antolamendua), eta gurasoen eta seme-alaben artean sortzen diren elkarrekintza zehatzak.
Kapitulu honetan azken mota honetako eraginei helduko diegu, besteak aztertuak
baititugu dagoeneko aurreko kapituluan, familiako heziketa-curriculumari buruzko
kapituluan alegia, zehaztasun eta xehetasun handiz, gainera.
Ez diegu berriro helduko 2. kapituluan dagoeneko egin ditugun bereizketei,
hemen eragin-bide horien izaera integratua nabarmendu besterik ez baitugu
egingo. Honen aurreko kapituluan genioenez, familiako heziketa-curriculuma
seme-alabak hezi eta irakasteko erabili beharreko heziketa-estrategia eta heziketa-
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-helburuen inguruko hainbat kultur jarraibideez osatzen da. Gure ustez, kultur
determinazio horrexek ematen du koherentzia hein handi batean, eta horrexek
egituratzen ditu haurren ezagutzaren garapena itxuratzen duten eragin-bideak.
Rogoff-ek (1990; Rogoff eta beste, 1993) bete-betean asmatu du ezagutzaren
garapena parte-hartze gidatuan oinarritutako prozesu gisa definitu duenean:
eguneroko bizitzako jardueretan parte hartuz, egunerokotasun horretan, edo haurrei
familiaren eta bestelako instituzioen bidez heltzen zaizkien kultur produktuen
bidez, ezagutzaren muina bereganatuz joaten dira haurrak, eta horrekin batera
beren ezagutzazko gaitasunak eta buru-prozesuak garatzen dituzte.
Estimulatzen diren buru-prozesuen ezaugarriak, tartean sartzen diren kultur
parte-hartzearen nondik-norakoen araberakoak izango dira. Har dezagun, adibidez,
kapitulu honetan berriro ere aztertuko dugun alderdi bat: buru-prozesuak testuingurutik banatzeko gaitasuna. Eta ohikoen ditugun eskemak albo batera utzita,
gogoeta hau argitzeko, Brasilen kale-salmentan diharduten haurrei buruz egindako
ikerketa interesgarri batetik ateratako datuak hartuko ditugu. Haur horiek artoa,
kokoa, gozokiak eta abar saltzen dituzte, eta eskolako esperientziarik apenas izan
gabe, batuketak, kenketak eta biderkaketak egiteko moldatu behar izaten dute
(zenbat balio duten kokoek, bezeroari hiru produktu ezberdin saldu baldin bazaizkio zenbat diru itzuli behar dion balio jakin bateko bilete baten truke…). Hizpide
dugun ikerketa honetan, haurrek hiru motatako buruketak egin behar zituzten:
saltzen zituzten gauzen inguruan (kokoak, artoa eta abar) egin beharreko eragiketa
matematikoei zegozkienak; egiten ohituta zeuden eragiketei zegozkienak baina
haiek saltzen ez zituzten beste objektu batzuekin (bananak eta limoiak adibidez);
eta inolako objektu edo ekintza zehatzekin lotuta ez zeudenak, buru-eragiketa
hutsak alegia (zenbat da 73 gehi 58). Aztertutako haurrek —9 eta 15 urte bitartekoak denak— ondo egin zituzten beren jarduera zehatzarekin lotutako galderen
%98, beren jardueraren antzekoak ziren baina ohikoak ez zitzaizkien objektuen
inguruko beste jarduera batzuekin lotutako galderen %74, eta kalkulu hutsari
zegozkien galderen %37 (Carraher, Carraher eta Schliemann, 1985).
Azterketa horretako haurren adineko gure inguruko haurrei erreparatuz gero,
gehienak ere ondo ebatziko lituzkete proposatutako buruketa horiek, inolako zalantzarik gabe. Baina, hori horrela izatea, gurasoekiko elkarrekintzetan zein eguneroko jarduera eta ohitura askotan parte hartzean (familiaren testuinguruaren baitan zein hortik kanpo) edota eskolako ikaskuntzan, haur hauen ezagutza-prozesuak
aurreko paragrafoan aipatutako Brasilgo haurren prozesuaren guztiz bestelako
noranzko batean bideratu izanari zor zaio.
Ondorioz, haurren ezagutzaren garapena sustatu eta bultzatzeko bideak eta
garapen horrek hartzen duen norabide zehatza, goian aipatu ditugun hiru horiek
dira gure ustez: familiaren baitako elkarrekintzak, familiaren baitako zein kanpoko
jardueretan parte-hartzea eta eskolaratzea. Familiari dagozkion bi bideen arteko bigarrena aurreko kapituluan jorratu dugu, eta lehena, berriz, orain ari gara aztertzen.
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2. GURASOEN ETA SEME-ALABEN ARTEKO ELKARREKINTZETAN
EZAGUTZAREN GARAPENA ERATZEKO TRESNAK
Zalantzarik gabe, gurasoek aukera pribilegiatua dute seme-alabak izaki adimentsuak bihurtzea ahalbidetzeko: beraiek dira-eta haien lehen “maisu-maistrak” gizaki
bihurtzeko lanbidean, Kaye-ek (1982) garai baten proposatutako metaforari
jarraiki. Gorago esan dugunez, horrek ez du esan nahi gurasoak beren egitekoaz
beti jakitun direnik eta, horrenbestez, xede horretara bideratutako estrategiak
jorratzen dituztenik. Gurasoek eta haurrek bizi dituzten egoera gehien-gehienetan,
ez dira konturatzen irakaskuntza/ikaskuntza egoera batean murgilduta daudena.
Jolasten, hizketan, eztabaidan, arazoren bat konpontzen edota jardueraren bat
burutzen aritzen dira besterik gabe. Eguneroko bizitzako jarduera hauetan edo
bestelakoetan, haurrek gizaki gisa definitzen gaituzten tresna sinbolikoak erabiltzen ikasten dute, gainean dituzten pertsonekiko —gurasoekiko, alegia— elkarrekintzaren bidez egin ere.
Dagoeneko hamarkada bat igaro da Vygotski-k (1931/1995, 1978) prozesu hau
maisuki deskribatu zuenetik, gaitasun handiagoko solaskideekiko harremanaren
araberako aurrerapen-prozesu gisa, hain zuzen ere. Vygotski-ren azterketaren
arabera, gakoa honetan datza: elkarrekintza hauetan haurrek beren kasa ez, baina
gurasoen laguntza eta babesarekin burutu ditzaketen jardueretan ikusi behar dute
beren burua. Horrela, haurrek orduan dituzten gaitasunetatik harago daramatzaten
erronka txikiei egin behar izaten diete aurre, eta hala, Vygotski-k beren hurbileko
garapen-zona deritzonean zehar aurrera egingo dute. Zona hori honako eremu birtuala litzateke: haurra jada bere kasa garatzeko gai denaren ertzetik (garapen-maila
erreala) gaitasun handiagoko solaskide baten laguntzaz soilik burutu dezakeenaren
(garapen potentzialaren maila) arteko zatia. Ildo honi jarraiki, gurasoek seme-alaben
adimenak aurrera egitea ahalbidetuko dute, haien garapen-maila erreal eta potentzialekiko ardura erakusten duten heinean, hau da, haurrek lehendik ere badituzten
gaitasunetatik abiatu, baina, aldi berean, haur horiengan oraindik eraikitzeke dagoena ikusteko gai diren heinean eta, elkarrekintza landuz gero, gauzatu daitekeena ikusteko gai diren heinean. Honela, eta Emerson-en (1983) hitzak hartuta,
seme-alaben “etorkizunarekin solasteko” duten gaitasuna izango da haur horiei
ezagutzaren garapenean aurrera egitea ahalbidetuko diena.
Zalantzarik gabe, tresna eta mekanismo ugari ditugu aukeran, hizpide dugun
eraikuntza-eredua lortzeko. Batzuek lotura estuagoa dute ezagutzarekin berarekin,
eta horiexek jorratuko ditugu jarraian. Beste batzuek, ordea, hizkuntzarekin dute
lotura, baita beste hainbat eremutako alorrekin ere, eta horiek geroagoko ataletan
aztertuko ditugu. Gurasoen eta seme-alaben arteko elkarrekintzetan esku hartzen
duten ezagutza lantzeko tresnei dagokienez, ondoren aztertuko ditugun hiru
tresnak nabarmentzen dira.
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Baina, tresna horiek aztertzen hasi aurretik, tresnak erabiltzen hasteko,
ezinbestekoa da aldez aurretik elkarrekintzarako uneak eta edukiak egotea, eta une
eta eduki horiek aukeratzea. Aukeraketa honek lotura estua du gurasoen sentsibilitate kontzeptuarekin, alegia, haurrek uneoro dituzten premia eta aukeren araberako
estimuluak emateko joerarekin (Lamb eta Easterbrooks, 1981; Skinner, 1986). Izan
ere, haurrak etekin gutxi aterako dio inondik ere interesatzen ez zaion estimulaziorik badatorkio, edota iristen zaionerako —berehala berriro ikusiko dugun
metafora bat erabiltzearren— bere “leihoak” itxita baldin badaude: esate baterako,
haurra neka-neka eginda dagoenean, edo oso urduri dagoenean, edo bere arreta
guztia beste norabide batean jarrita duenean,. Baina, sentsibilitate horrek lotura du,
halaber, informazioa errepikatzeko moduari eta uneari buruzko erabakiekin ere, zeren, haurrek ikasi beharreko gauza gehienek errepikapenaren bidezko aurkezpena
eskatzen baitute; ezagutzaren garapenean agertzen diren “aldi baterako leiho”en
teoriaren bidez (Rovee-Collier, 1995) ari garela diogunean, ondokoaz mintzo gara:
haur bati zerbait lehenbiziko aldiz irakasten diogunean, denbora-tarte batean
eskueran izaten du informazio hori oroimenean, eta erabili egin dezake, eskuratzen
ari den informazio berriarekin uztartzeko; denbora-tarte hori igarotakoan, “leihoa”
itxi egiten da, eta aldez aurretik prozesatutakoa guztiz berritzat hartuko da, eta
berriro hasiko da eskuratze-prozesua. Aitzitik, “leihoa” zabalik dagoen bitartean
informazio berria sortzen baldin bada, informazio berria aurrekoarekin uztartzeaz
gain, luzatu egiten da “leihoa” zabalik dagoeneko aldia, eta, hala, eskuratzen diren
informazio berriak geroz eta egitura konplexuagoa osatuko dute.
Elkarrekintzetarako eduki eta une egokiak aukeratzeko testuinguru honetan,
bada, gurasoen eta haurren arteko elkarrekintzak burutzen diren bitartean ezagutzaren estimulazioarekin lotutako tresna eta mekanismoetan jarriko dugu geure arreta
guztia.
2.1. Elkarrekintza-egoeratan haurrek partekatzen dituzten definizioen
negoziazioa
Egoera edo zeregin jakin batean, neska edo mutil baten ezagutzazko ahalmenak aurrera egin dezan lortzeko, haur horrekin egoera edo zeregin horri heltzeko
modu bateratua negoziatu beharko dugu aurrena; alegia, haurrarekiko komunikazioa ahalbidetzen duen subjektuen arteko egoera bat bilatu beharko dugu (Wertsch,
1984; Rommetveit, 1985; Rodrigo, 1993a, b). Demagun, adibidez, 10 hilabeteko
neska bat aitarekin jolasean ari dela neurri ezberdineko egurrezko pieza batzuk
hartuta; haurtxoarentzat zupatzeko, jotzeko edo metatzeko objektuak baino ez dira
izango; azken batean, jolas soziomotore bat izango da. Aitarentzat, aldiz, kontzeptuzko arauen arabera jokatu beharreko jolasa izango da: pieza guztiak tamainaren
arabera antolatuko ditu, piramide bat osatu arte. Komunikatu ahal izateko, antzeko
moduan ulertu behar dute biek, egoerari buruzko definizio bera izan beharko dute,
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ziurrenik aitak duen definiziotik honago, baina haurrak hasiera batean zuenetik
harago egongo dena. Definizio bateratu hori lortzeko, ezinbestekoa izango da negoziazio- eta hurbiltze-prozesu bat burutzea, eta helduak ahalegin handiagoa egin
beharko du moldatzeko, berak izango baitu “bientzako kontzientzia”, Bruner-ek
(1981) zioenari jarraiki.
Azken batean, xedea ari da doitzen —elkarrekintzazko egoeraren amaiera—
eta horretarako “goranzko negoziazio”-prozesu bat burutzen da (González eta
Palacios, 1990), eta haurrari negoziazio hori ulertzeko modu aurreratuagoak
proposatzen zaizkio. Proposamen horiek erabateko erronka semiotikoak dira
(Wertsch, 1985), eta haurrari egoera birdefinitzeko eskatzen diote, bere kultura
bereko heldu batek egingo zukeen moduaren ahalik eta antzik handienaz. Honela,
gure adibidearekin jarraituz, hasieran egurrezko piezak kolpatzen zituen neskatoak
azkenean piezak handienetik txikienera pilatuko ditu, aitak hala iradoki eta
modelatu ondoren.
Negoziazio-prozesu hori egoera osoan zehar luzatzen da askotan, eta helduak
eta haurrak egiten duten definizioa malgutasunez egokitzen da. Gainera, baliteke
egoera helduak ulertzen duen moduan ez agertzea, egoera horretan “itsuan” eta
aitaren gidaritza eta babespean parte hartu arte. Honela, piramidea lehenbizikoz
osatua ikustean, azkenerako aitarekin zertan jolasten ari zen ulertuko du gure
neskatoak. Nolanahi ere, subjektuen arteko egoera baten negoziazioaren bidez ez
da amaitzen aprendizaren garapen hurbileko zonan zeharreko bidea; aitzitik, hasi
egiten da, eta elkarrekintza eraginkortasuna izateko esparru egokia sortzen da.
2.2. Eskakizun/laguntzen inguruko oreka estimulagarriaren eskaintza
Elkarrekintzen ezagutzazko aurrerapena sustatzeko, berebiziko garrantzia du
haurrari eskakizun eta laguntzen oreka estimulagarria aurkeztea, eskakizunen
bidez beren gaitasunetik harago bere kasa joateko eragingarriak izan ditzan, baina,
aldi berean, jardueran ezinezkoak zaizkion zatiak burutzeko laguntza emanez.
Bruner-ek maisuki deskribatu zuen egiteko hau, eraikuntza eta aldamioei buruzko
metafora bat erabiliz (Wood, Bruner eta Ross, 1976). Igeltseroek aldamioak
osatzen dituzte eraikin batean aldez aurretik eraikitako zatien gainean, gaineko
solairuei eusteko. Gurasoek ere, horrela sustatzen dituzte seme-alaben ezagutzazko
funtzio berrien eraketa, dagoeneko menperatzen dituztenez harago joatera
behartzen dituzten eskakizunak egitearekin batera, aldi berean, laguntzak ematen
dizkietenean, eskura ez dutenari eusteko aldamioak emanez nolabait. Demagun,
adibidez, 4 urteko haur bat amarekin hizketan ari dela arratsaldean ikusi duen film
baten inguruan. Litekeena da amak berehala honelako eskaeraren bat egitea:
“Kontaidazu filma!”, baina, haurraren erantzuna lausoegia iruditu eta beste mota
honetako galderak egingo dizkio hurrena: “eta nor gehiago agertzen zen?”, “eta
horren ondoren zer gertatu zen?”, “eta zer gertatu zen protagonistaren laguna-
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rekin?”. Galdera hauen bidez, eskakizunak egiten ari zaizkio semeari, baina, era
berean, funtzio narratiboa eratzeko laguntza erabilgarriak ematen ari zaizkio. Laburbilduz, aldamioak altxatzeko ekimen honen bidez, gurasoek gordetzen dute
elkarrekintzarako ekimena eta kontrola; baina haurrarengandik eskatzen den jardueraren inguruko zalantza murriztu egiten dute, eta, aldi berean, haurrari hainbat
bidetatik iristen zaion informazioa sinplifikatu eta erredundante bihurtzen da.
Aldamioak eraikitzeko egitekoarekin batera, ondoren eraikitako “aldamio
horiek eraisteko” lana datorkigu: eraikina eraikitzen bukatu eta bere buruari
bakarrik eusten dionean, hasiera batean eusten zioten euskarri guztiak kendu behar
dira. Era berean, funtzio psikologikoen eraikuntzan eskaintzen diren euskarriak
aldi baterako izaten dira, eta haurrek dagozkion funtzioak beren kasa garatzeko gai
direla erakutsi ahala, albo batera utziko dira euskarri horiek. Adibide honekin
jarraituz, haurrak narrazioa modu koherentean kontatzen duen heinean, amak
geroz eta galdera gutxiago egingo dio. Honela, eta modu orokorragoan hitz eginez,
aldamio-kentzeak askatasun handiagoa ematen dio ikasten ari den haurrari, eta
bere kasa jarduten hastea ahalbidetuko dio, murriztu egingo da ematen zaion
informazioan, eta, aldi berean, eskakizun konplexuagoak egingo zaizkio.
Ikasten ari diren haurrak beren gaitasunak hobetu ahala, aldamioak jartzearen
eta kentzearen arteko doikuntza zorrotz honen garrantzia ikerkuntza ugaritan
nabarmendu izan da. Lerro hauetan Wood-ek (1980; Wood, Bruner eta Ross, 1976;
Wood eta Middleton, 1975) landutakoa aipatu nahi dugu bereziki, beraren ikerkuntzak bide berriak urratu baitzituen ondorengoetarako. Ikerketa hartan kontingentzia-erregela esamoldearen bidez deskribatzen zen prozesu hau, eta horren bidez
adierazi nahi zen helduaren esku-hartze maila ikastunak erakutsitako gaitasunarekiko alderantziz proportzionala zela: haurrak zeregin bat burutzeko zenbat eta
gaitasun handiagoa erakutsi, orduan eta laguntza gutxiago emango dio heldu
arduratsuak; helduak ikusten duenean haurrak nondik jarraitu ez dakiela, orduan
handitu egingo du ematen dion laguntza, haurraren gaitasuna handitu eta
beharrezkoa ez zaiola iruditzen zaion arte; eta orduan murriztu egingo du berriro
laguntza hori.
2.3. Berehalakoa testuingurutik ateratzearen sustapena
Ezagutzaren garapena, gure kulturan ulertzen eta baloratzen dugun moduan,
teoria psikologiko nagusienetako batzuek aipatu izan duten testuingurutik
ateratzeko etengabeko prozesu bat osatzen dute. Honela, Piaget-ek (1970; Piaget
eta Inhelder, 1969) “deszentrazioen hurrenkera” gisa deskribatzen zuen prozesu
hori, zehatzetik pixkanaka aldentzeko prozesu gisa; Vygotski-k (1934/1993;
Vygotski eta Luria, 1930; Wertsch-ek 1985eko lanean aipatua) bitartekotza-tresnak
pixkanaka orokortu eta testuingurutik ateratzeko prozesua zela zioen; eta azkenik,
Bruner-ek (1966) prozesu honen bidez berehalako espazio eta denborazko testuin-
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guruarekiko urrutiratzea eta hautamena areagotzen dela zioen, hau da, berehalako
eta zehatzekiko gaien menpekotasunetiko pixkanakako askapena.
Ezagutzaren garapenak urratzen duen bidea hori baldin bada, zentzuzkoa da
pentsatzea ezen, garapen hori sustatzeko, ezinbestekoa zaigula gurasoen eta
seme-alaben arteko elkarrekintzak testuingurutik ateratzea. Hauxe da, hain zuzen
ere, Sigel-ek (1982, 1997) urrutiratzeari buruz osatutako teoriaren muina. Teoria
horren arabera, gurasoek seme-alaben ezagutzaren garapena sustatzen dute,
seme-alabak berehalako ingurutik “aldentzera” eta ingurune horretatik psikologikoki bereiztera bultzatzen dituzten heinean. Honela, berehalako orainaldia
testuingurutik ateratzea sustatzen duten elkarrekintzazko egoeratako eguneroko
parte-hartzeek elkarrizketa horiek barneratzea eta, modu horretara, errealitatea
berenganatzea ahalbidetuko diete haurrei, errealitate hori bera gaindituz bereganatu ere.
Demagun 8 urteko neska bat animaliei buruzko liburu bat ikusten ari dela
amarekin. Amak adoretu egin dezake haurra animalia bakoitzaren izena esanez,
edo animalia horien ezaugarri nagusiak deskribatuz; eta ekintza horien bidez, besterik gabe ikusten diren irudiekin erlazionatzea sustatuko du amak haurrarengan
(aldentze baxua). Era berean, animalia batzuk besteekin alderatzeko edo beren
ezaugarrien arabera sailkatzeko eska deizaioke neskatoari, eta horren bidez,
behagarria denari buruzko lanketak egitera adoretzen arituko zaio, baina horrez
gain, aurrean dituen informazio-atalak lotzeko ahalegin osagarria eskatuko dio
halaber (aldentze ertaina). Azkenik, animalia bakoitzaren ezaugarri berezienek
zertarako balio dezaketen, animalia horiek non bizi ote diren, edo ezaugarri horien
arabera nola elikatuko ote diren, edo beste habitat batera eramango bagenitu zer
gertatuko ote litzaiekeen asmatzen saiatzeko eskatu ahal izango dio haurrari; kasu
horretan, aurrean dituen datuak gainditzera adoretzen arituko litzateke (aldentze
altua). Neskaren adina aintzakotzat hartuta, azken eskakizun hauek bere ezagutzaren garapena bultzatuko lukete, oraindik eraikitzen ari diren funtzioak eskatuko
bailizkiokete, aldentze baxu zein ertaineko funtzioak, guztiz finkatuta egonik. Hala
eta guztiz ere, haur gaztetxoagoen artean, egokiagoak izango dira aldentze baxu
edo ertaineko estrategiak, garapen-maila erreal eta potentzialetik hurbilago baitaude. Azken batean, eta Vygotski-ren teoriarekin bat etorriz, ezagutzaren garapen
eraginkorra sustatzeko aldentze-eredu egokiena, ez da beti aldentze altuena izango,
dagoeneko eskuratutako garapenaren eta uneoro eskura daitekeenaren arteko
iragaitea hobekien ahalbidetzen duen aldentzea baizik (González, 1997).
Aldentzeari buruzko teoria honek berrespen zabala eskuratu du, besteak
beste, Sigel-ek (Sigel, McGillicuddy-DeLisi eta Johnson, 1980) zuzendutako
Princeton-go taldearen ikerketek eta beste hainbat talderen ikerketek emaniko
berrespena, gurea barne (González eta Palacios, 1993; González, 1997; Groenendaal,
Goudena eta Olthof, 1997). Gure iritziz, oso interesgarria da ondoko emaitza:
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elkarrekintzetan zehar, haurrak beren hurbileko garapen-zonan aurrera egitea
eragiten duen aldentzeak, haur horiek orain duten ezagutzaren garapenarekin lotura
izateaz gain, hemendik lau urtera izango duen garapena ere iragartzen du, eta horrek
agerian uzten du elkarrekintzen alderdi honekiko ardura duten guraso batzuen
eskuetan tresna honek izan dezakeen balio handia.
3. HIZKUNTZAREN ESTIMULAZIOA GURASOEN ETA SEME-ALABEN
ARTEKO ELKARREKINTZETAN
Ezagutza-prozesuetan hizkuntzak funtsezko garrantzia du, eta horren ondorioz,
prozesu horien estimulazioa aztertzekotan, ezinbestekoa da prozesu horiek familiaren baitan duten estimulazioa ere aintzakotzat hartzea, azaletik bada ere. Jarraian,
estimulazio horretan funtsezkoak iruditzen zaizkigun hiru alderdi aipatuko ditugu
labur-labur: hiztegiaz jabetzea, hizkuntzaren funtzio autoerregulatzailea eta
planifikatzailea garatzea, eta testuingurutik kanporatzeko gaitasuna sustatzea.
Hiztegiaz jabetzeari dagokionez, gauza nabarmena da ezen haurrek ingurunetik berenganatzen duten hizkuntzaren arabera ikasten dituztela hitzak; bizitzako
lehenbiziko urteetan familiaren baitan hitz egiten den hizkuntza izaten da hori, eta
zehazkiago esanik, haur txikienekin erabilitako hizkuntza. Haurrei zuzentzen zaien
estimulazioaren osagai kritikoak honako hauek dira, besteak beste: hitzak erabiltzeko maiztasuna, elkarrekintzen testuinguruan hitzok agertzen direneko tokia
(objektuak izendatuz, jarduerei buruzko iruzkinak eginez, eta abar), une egokiak
hautemateko sentsibilitatea eta barnera daitekeen konplexutasun-maila (Snow, 1995).
Hitzezko estimulazioak haurren hizkuntz garapenean duen eragina agerian
geratu da ikerketa ugaritan, besteak beste, ondoko alderdiak aztertu izan dituzten
ikerketetan: hizketan ez dakiten haurrek gauzak seinalatzeko egiten dituzten
keinuei amek ematen dizkieten hitzezko erantzunak (Masur, 1982); adin
ezberdineko haurrei ipuinak irakurtzen zaizkien bitartean burutzen diren hitzezko
elkarrekintzen azterketan oinarritzen direnak (De Loache eta DeMendoza, 1987;
Ninio, 1983; Snow eta Goldfield, 1983); eguneroko komunikazioko testuinguruetan —haurrak jazteko garaian, otorduetan, jolas-garaian eta abarretan, adibidez—
erabilitako hizkuntza baloratu dutenak (Hoff-Ginsberg, 1991). Azterketa horien
emaitzak bat etortzen dira beti, eta agerian uzten dute ezen hizkuntza modu anizkoi
eta aberatsean erabiliz gero (elkarrekintzazko testuinguru ezberdinetan, haurren
interes eta ezaugarriak aintzakotzat hartuz, galdera ugari egiten dituzten teknikak
erabiliz, eta erantzuteko denbora emanez…), familia-inguruneek ahalmen handia
dutela hizkuntzaren estimulaziorako.
Baina gorago genioenez, hizkuntza ez da hitz-multzo soila, eta ez da gramatika
aldetik zuzenak eta joskera aldetik konplexuak diren perpausak eratzera mugatzen.
Hizkuntzaren funtzio garrantzitsuenetako bat ez da gainerakoekiko komunikazioari
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dagokiona, norbere buruarekiko elkarrizketari dagokiona baizik. Vygotski-ren
(1931/1995, 1934/1993) planteamenduen arabera, hizkuntza besteekiko komunikazioa izanez hasten bada ere, norbere buruarekin komunikatzeko indar handiko
tresna bihurtzen da azkenerako. Tresna honek ekintza hori antolatzeko aukera
ematen digu ekintza burutu aurretik, alegia, jardun aurretik planifikatu eta
emaitzak zuzenean behatu aurretik ondorioak buruan ebaluatzeko aukera (Luria,
1979/1980).
Froga askok erakusten dutenez, hizkuntzaren funtzio arautzaile eta planifikatzaile horrek izugarrizko garrantzia du hausnarketan oinarritutako jokabidea
garatzeko eta inpultsibotasunarekin lotutako okerrak saihesteko garaian (Bornas
eta Servera, 1996; Palacios, 1982). Era berean, askotan frogatu izan da, halaber,
hizkuntzaren funtzio garrantzitsu hori gizarte-elkarrekintzen testuinguruaren baitan
eskuratzen dela, familiako elkarrekintzen testuinguruaren baitan, bereziki (Freund,
1990). Izan ere, jarraian aipatuko ditugun gaitasunak hizkuntzaren funtzio
autoarautzailearen garapenarekin lotutako faktoreak ditugu: hizkuntzaren funtzio
hori erabiltzeko garaian, helduek haurren eredu izateko duten gaitasuna; haurrei
pentsarazten dieten arazoak aurkezteko, edota beren ekintzak planifikatzen eta
ekintza horien ondorioak aurreikusten irakasteko duten gaitasun eraginkorra; zeregin bat burutzeko garaian, beren egitekoa pixkanaka murriztu, eta haurrei geroz eta
autonomia handiagoa emateko trebetasuna, (Díaz, Neal eta Amaya-Williams,
1990; Ramírez, 1991; Wertsch, 1980).
Azkenik, hizkuntzaren estimulazioaren bidez, testuingurutik ateratzeko
ahalmena sustatzeari buruz mintzatuko ginela esan dugu gorago. Ezinbestekoa
zaigu hemen Bernstein-ek (1972; Bernstein eta Henderson, 1973) hizkuntza-kode
landuaren eta hizkuntza-kode mugatuaren artean egindako bereizketa klasikoa
aipatzea, biak ere etxeko hizkuntz sozializaziorako eredu banatik eratorriak. Bi
kode hauek hiztegian, gramatikan, joskeran, hizkuntza erabiltzeko testuinguruetan
eta abarretan bereizten dira elkarren artean. Baina, horrez gain, badute beste
alderik ere, beren edukiaren konkretutasun/abstraktutasunari dagokiona hain zuzen
ere. Horrela, hizkuntza-kode mugatuak lotura handiagoa izaten du orain eta hemen
kontzeptuekin, eta kode landuak, berriz, aurrean dugunari ezezik, bertan ez
dagoenari edo alegiazkoa dena aipatzeko ahalmen garbia du. Bestela esanda:
hizkuntza-kode mugatuak aurrean dugun testuinguruko edukia dakarkigu gogora
maizago, eta kode landuak, aldiz, horrez gain, testuingurutik kanpora jarduteko
ahalmena ere badu. Horrela, Holland-ek (1979) erakutsi zuenez, familiako sozializazioan hizkuntza-kode mugatua garatu duen haurrak, elikagaiak irudikatzen
dituzten txartelak identifikatzeko ariketetan, irizpide funtzionalak eta esperimentalak erabiltzeko joera izango du (gailetak eta esnea batera sailkatuko ditu, biak
batera hartzen baititu gosaltzeko), eta kode landua garatu duen haurrak, berriz,
kategoriazko sailkapenak egingo ditu (esnea gurinarekin batera sailkatuko du, ez
batera hartzen direlako, antzeko jatorria dutelako baizik). Testuingurutik ateratzeko
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gaitasuna lantzeak duen garrantzia berresten duen beste argudio bat, kale-saltzaile
gisa lan egiten duten Brasilgo haurrengan aurkitzen dugu, lehenago ere aipatu
ditugunak: eragiketa aritmetikoak egiteko gai ziren, baina eragiketen emaitza, informazioa txertatzen zeneko testuinguruaren ezaugarriaren araberakoa izaten zen
hein handi batean, eta askok zailtasunak izaten zituzten testuingurutik kanpo kokatutako informazioa lantzeko garaian. Horregatik guztiagatik, berehalako testuingurutik ateratzeko gaitasuna ez da ezagutzari soilik dagokion arazo bat —dagoeneko
aztertu dugu alderdi hau aurreko atalean—, hizkuntzazko osagai nabarmenak ere
bai baititu.
Beraz, familia-ingurunearen barruan egiten den hizkuntzaren estimulazioak
hizkuntzarekin hertsiki lotutako esparruan (hizkuntza, joskera eta abarretan) du
eragina lehenik eta behin; baina, horrez gain, eragin hori beste alor batzuetara ere
hedatzen da, ezagutzaren funtzionamenduari dagokionez, planifikatzeko eta
hausnartzeko gaitasunak edota gauzei buruz testuingurutik kanpo pentsatzeko
gaitasunak bezain besteko garrantzi handia duten alderdietara hain zuzen ere.
Horrenbestez, gurasoen eta seme-alaben arteko elkarrekintzetan ezagutzaren
estimulazioak duen garrantziari buruz egiten ari garen azterketa honetan, ezin
ditugu albo batera utzi familiaren baitako hizkuntzaren estimulazioa eta
estimulazio horrek hartzen dituen alderdiak.
4. EZAGUTZAREN ESTIMULAZIORAKO EZAGUTZAZ KANPOKO
FUNTSEZKO ALDERDIAK
Familiaren baitako ezagutzaren estimulazioa aztertzeko, ez da aski era askotako
elkarrekintzen bidez gurasoek haurrak nola hezten dituzten ikustea, edota elkarrekintza horiek, estimulazioaren ezagutzazko edo ezagutza eta hizkuntzazko
alderdiak soilik aintzakotzat hartzen dituzten kodetze-sistemen bidez aztertzea.
Aitzitik, etxean burutzen den ezagutzaren estimulazioari dagokionez, gogoan hartu
beharrekoak dira, halaber, alderdi afektiboak eta motibazionalak lantzeko modua
edota gurasoen eta seme-alaben arteko harremanetan nagusitzen den sozializazio-eredua. Labur-labur bada ere, alderdi horiek aipatu beharrekoak ditugu kapitulu
honetan.
Azter dezagun, lehenik eta behin, harreman afektiboen kalitatea. Wachs eta
Gruen-ek (1982) adierazi zutenez, haurren ezagutza-garapena eta gizarte-garapena
afektua tartean sartzen deneko gurasoen eta seme-alaben elkarrekintzen ondorio
dira, hein handi batean. Preseski 5. kapituluan genioenez, atxikimendu-irudiek
mundua arakatzeari ekiteko euskarritzat hartzeko moduko oinarri emozional
egonkorra osatzen dute. Atxikimendu segurua duten haurrek mundua arakatzeko
joera handiagoa izaten dute eta saiatuagoak izaten dira atxikimendu negatiboak
garatzen dituztenak baino. Seme-alabekin harreman emozional onak dituzten
gurasoak gehiago inplikatzen dira haurrekin, laguntzeko prest egoten dira beti eta
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zereginak erakargarriagoak egiten dizkiete. Era berean, harreman positibo horien
bidez gizarte-gaitasun handiagoa garatzen dute haurrek, eta, gaitasun horri esker,
segurtasun handiagoa izaten dute beren buruarengan eta gainerakoekiko harremanetan, behar dutenean laguntza eskatzen ausartzeko, besteak beste. Halaxe agertzen zaigu Estrada, Arsenio, Hess eta Holloway-ren (1987) lan batean, adibidez;
izan ere, hizpide ditugun prozesu hauek haurtxoekin soilik gertatzen ez direla erakusteaz gain, haurrak hazten diren bitartean ere gurasoen eta seme-alaben arteko
harreman afektiboek haurren ezagutzazko errendimenduan duten eraginak bere
horretan irauten duela edo handitu egiten dela erakusten dute.
Osagai afektibo honekin batera, beste osagai motibazional bat ere aipatu
beharra dago. Modu soilean esanda, arrakastak errepikatzeko eta behin eta berriro
saiatzeko adoretzen baldin badu, porrotak etsipena eragiten du eta desmotibizatzailea da. Baina ez arrakasta ez porrota ezin dira termino absolutuetan baloratu, izan
ere, subjektibotasunak ere garrantzi handia baitu horretan. Hel diezaiogun berriro
eskakizunen eta laguntzen arteko oreka estimulagarria delako kontzeptuari une
batez. Haurren arrakastak lotura estua du haurrei eraginkorrak direla sentiarazteko
moduan elkarrekintzaren nondik-norakoak kontrolatzeko helduek duten gaitasunarekin; zeregina errazegia baldin bada edo helduak haurraren ordez burutzen badu,
haurrak ez du ahalmen- eta botere-sentimendurik garatuko; baina, aldiz, zerbaitean
ahalegindu behar baldin badu, eta ahalegin horren emaitza zeregina burutzea
lortzea baldin bada (jakina, helduek dagokion laguntza emanez), Lütkenhaus-ek
(1984) “ahalmen-sentimenduak eragindako gozamena” deiturikoa lortuko dute
haurrek. Gozamen hori aitarengandik edo amarengandik jasotako laguntzaren
mailaren eta kalitatearen araberakoa da, batetik, eta haurrak jarduera hori edo beste
antzekoren bat berriro egiten saiatzeko duen joeraren araberakoa, bestetik.
Azkenik, gurasoek seme-alabak hezteko darabilten sozializazio-ereduaren eta
eskola-errendimenduaren bidez neurtutako ezagutzaren gauzapenaren arteko lotura
agerian uzten duten hainbat froga aurkitu dira. Froga horiek nerabeei eta nerabezaro aurreko gaztetxoei dagozkie, eta erakusten dutenez, 10. kapituluan aipatu
genituen estiloen artean, estilo demokratikoa delakoa da eskola-errendimendu ona
nabarmenen ahalbidetzen duena. Zehazkiago, estilo demokratikoko osagaiek
(gurasoek semea edo alaba onartzea, haien autonomia sustatzea, haien jokabidea
arautzea), errendimenduaren gaineko eragin positiboa dute, eta eragin positibo
horren ondorioz, autonomia- eta gaitasun-sentimen positiboa sortzen da, batetik,
eta burutu beharreko zereginetara eta zeregin horiei dagokien ahaleginera
bideratutako orientazio positiboa, bestetik (Dornbusch, Ritter, Leiderman, Roberts
eta Fraleigh, 1987; Steinberg, Elmen eta Mounts, 1989).
Laburbilduz, badirudi ezagutzaren gauzapen egokiak, berezkoak dituen
osagaiez gain, ezagutzaz kanpoko beste zenbait osagai ere badituela. Besteak
beste, oinarri afektibo eta motibazionalari eta familiako sozializazio-ereduari
dagozkienak; izan ere, ezin ditugu osagai horiek albo batera utzi, familiak ezagu-
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tzaren garapenean duen eragina aztertzeko garaian, edota eragin hori aldarazten
saiatzean.
5. GURASOEN ETA SEME-ALABEN ELKARREKINTZA-EREDUEN
GAINEKO EZAUGARRI DETERMINATZAILEAK
Kapitulu honen hasieran Scar-ek zioenaz bestela, ezberdintasun nabarmenak daude
familia batzuen eta besteen artean, seme-alabekiko elkarrekintzetan ezagutzaren
garapenerako tresnak eta orain arte hizpide izan ditugun edukiak zehazteko
moduari dagokionez. Atal honetan, ezberdintasun horiekin loturarik dutela agerian
gelditutako familia-aldagai horietako garrantzitsuenek duten eragina aztertuko
dugu. Jarraian ageri den berrikusketan alderdi gutxi batzuk aukeratu ditugu,
den-denak zehatz-mehatz aztertu beharrean, eta elkarrekintza-mota bakoitzarekin
lotura duten aldagaiak aukeratu ditugu, eta aldagai horien artean bata bestetik
gehien bereizten zirenak. Horrela, eta adibide gisara, habitatari dagokion aldagaia
aztertzen duten ikerlan ugari badago ere, landa- edo hiri-ingurunearekiko harremanetan (Doumanis, 1983, adibidez), guk hemen ez dugu aldagai hori aztertuko,
ikasketa-mailari dagokion aldagaiarekin lotuta dagoela iruditzen baitzaigu; eta,
berriz, azken aldagai hori landuko dugu.
Gure lehen aipamena kultur determinatzaileei dagokio. Determinatzaile
hauek jarduera batzuk aukeratzea eta beste batzuk baztertzea sustatzen dute, mota
bateko elkarrekintzak bultzatu eta beste mota batekoak zokoratu egiten dituzte, eta
ezagutza-prozesuak kultura bakoitzari dagozkion eskakizun eta bizimoduekin bat
etorriz sozializatzen dituzte. Lerro hauetan ez ditugu auzi horiek sakonago aztertuko, baina, hala eta guztiz ere, kulturak kultura hori osatzen duten familien gaineko
presio homogeneizatzailea burutzen duen heinean, familiaren funtzioetako bat
familiako gazteenak kulturari eutsi eta garatzeko beharrezkoak diren eduki, gaitasun eta trebezietan sozializatzea da. Nolanahi ere, esan beharra dago, azaletik bada
ere, kultura bakoitzaren barnean kulturaren barruko nolabaiteko aldagarritasun-maila badagoela (handiagoa edo txikiagoa gizarte-antolamenduaren konplexutasunaren arabera), eta aldagarritasun hori aztertzeko erabilgarria izaten da jarraian
aztertuko ditugun aldagaiak aintzakotzat hartzea (Palacios eta Moreno, 1996).
Gurasoen heziketa-mailarekin hasita, gai hori gurasoen eta seme-alaben
arteko elkarrekintzetan eraginezko ezagutzaren garapenari buruz egin diren
ikerketa ugaritan aztertu izan da luze-zabal. Hasiera batean gizarte-klase deritzon
indize orokorraren barruan sailkatua, ikasketa-maila omen da indize horretan
elkarrekintza-ereduak zehazteari dagokionez garrantzi handiena duen osagaia.
Nolanahi ere, argi utzi behar da ezen ikasketa-maila ezberdineko gurasoen artean
sortzen diren ezberdintasunak ez direla batzuen eta besteen arteko erabateko etentzat hartu behar; maila kontuko ezberdintasunak dira gehienbat: alegia, ikasketa-maila jakin batzuetan aukera handiagoak daude mota bateko jokamoldea agertzeko.
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Honela, seme-alabei zerbait irakasten saiatzen ari direnean, ikasketa-maila
handiagoko gurasoek maizago erabiltzen dituzte elkarrekintzarako ahozko estrategiak, eta hauen barruan, testuingurutik kanpokoak eta zeharkakoak (galderak,
iradokizun zehazgabeak). Heziketa-mailan behera egin ahala, zuzeneko esku-hartze
gehiago aurkituko ditugu gurasoen aldetik, esku-hartze hauek autonomia gutxitxo
uzten duten esku-hartzeak izaki (modelatzea, laguntza fisikoa, jardueraren jabe
egitea), edota berehalako testuinguruarekin lotutako zuzeneko hitzezko jarraibideak
(Phinney eta Feshbach, 1980; Laosa, 1982; Hoff-Ginsberg, 1991). Ipuinak ikusi
edo funtsean ahozko edukia duten bestelako zereginak burutzeko garaian, testuingurutik ateratzeko ahalegin handiagoa aurkituko dugu ikasketa-maila handiagoa
duten gurasoen artean (Rasku-Puttonen, 1986; González, 1996), eta hizkuntza-kodeen teoriak gauzak gehiegi sinplifikatu zituela dirudien arren (hizkuntza-kode
mugatua heziketa- eta gizarte-maila baxuekin parekatu baitzituen, eta hizkuntza-kode
landua, berriz, maila altuekin), hala ere, ikerketa horrek norabide horretara jotzen
duten datu ugari utzi ditu agerian. Azkenik, haurrak askatasunez jolasten ari diren
egoeratan, ikasketa-maila altuko gurasoek gehiago esku hartzen dute beren seme-alaben jolasetan, jarduera gehiago iradokitzen dizkiete, ingurunea beren kasa
arakatzera adoretzen dituzte, eta, aldi berean, elkarrekintzari kutsu positibo eta
maitekorragoa ematen diote, oro har (Tulkin eta Kagan, 1972; Farran eta Ramey,
1980).
Laburbilduz, heziketa-maila altuagoetan maizago aurkituko ditugu, gurasoen
aldetik, haurrei beren bakarkako gaitasunak baino haragoko eskakizunak egin,
testuingurutik banatutako eremuan zehar aurreratzea bultzatu eta autonomia handiagoa ahalbidetzen dieten estrategiak. Horren guztiaren ondorioz, heziketa-maila
ertain edo altuko familia-testuinguruak ezagutza eta hizkuntzaren garapena
sustatzen duten eremu egokiak bihurtzen dira, eta horrek argitzen du, halaber, mota
honetako etxeetatik datozen haurrek garapen horretan izaten dituzten abantailak.
Jatorrizko gizarte-taldearen araberako ezberdintasun hauen jatorria agerian geratzen
da, eskolatzearen aurrerapenaren bidez gurasoen elkarrekintza-ereduak ikasgelan
erabiltzen direnetara hurbiltzeko berariaz bilatzen ez den helburua lortzean, eta
hurbiltze hori eremu horretan landutako ereduak bereganatzeari zor lekioke,
Laosa-k (1982) lehenago ere esandakoari jarraiki.
Gurasoen heziketa-mailarekin lotura estua du, halaber, garapenari eta heziketari buruz dituzten ideiak, dagoeneko liburu honetako 8. kapituluan aztertu ditugunak. Kapitulu hartan genioenez, ideien eta jokamoldeen arteko lotura lineala eta
sinplea ez bada ere, ikerkuntza ebolutiboak agerian utzi du ideiek guraso eta seme-alaben arteko elkarrekintzako jarduerak, edukiak eta estrategiak aukeratzeko
duten egitekoa. Guk geuk egindako ikerketei dagokienez, berriki aipatu dugun
kapituluan genioenez, modernotzat jotzen diren gurasoak dira harreman- eta
elkarrekintza-eredu aberats eta landuenak erabiltzen dituztenak; ikusi dugunez,
gainera, eredu horien ezaugarri nagusia ez da estrategia landuenak eta konplexuenak
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erabiltzea, elkarrekintza-egoerara eta haur bakoitzaren garapen-mailara hobekien
egokitzen direnak baizik. Beste muturrean, ikusi dugunez, guraso tradizionalak
daude. Guraso hauek heziketa-jarduera monotonoagoak eta hizkuntzaren eta ezagutzaren garapena gutxiago estimulatzen dituztenak erabiltzen dituzte, eta gainera
ez datoz beti bat haur bakoitzaren premia eta gaitasunekin. Azkenik, guraso modernoen eta tradizionalen erdibidean, guraso paradoxikoek haurrak estimulatzeko
garaian beste aldagai bat dakarte, guraso modernoek darabilten ereduaren antzekoa; baina aldagai hori ez da hain ondo egokitzen haur bakoitzaren garapen-mailari, eta horrek hurbildu egiten ditu guraso tradizionaletara. Vygotski-ren hitzak
erabiliz, aurreko lerroetan esan dugunak esan nahi du ezen, gurasoek haurren garapen-zona hurbilean sortzen duten elkarrekintza gurasoek hautemandako garapen-zona hurbilaren araberakoa dela hein handi batean, alegia, haurren garapenaren
inguruan gurasoek dituzten itxaropenen eta heziketaren eraginaren bidez ideia horiek
gauzatzeari buruzko ideien araberakoa (Palacios, González eta Moreno, 1992).
Seme edo alabarekin elkarreragiten duena aita edo ama izateak ere alde
nabarmena dakar. Batzuk eta besteak haurrekin berez jolasten hasten direnean,
modu ezberdinean egiten dute, aita ala ama izan: amek gehiago lantzen dituzte
objektuak erabiltzen direneko jolasak, hizkuntza eta ezagutzak maiz erabiltzen
direnekoak, eta aitek, berriz, gehiago lantzen dituzte jolas idiosinkratikoak eta
harreman fisiko ugarikoak (Clarke-Stewart, 1978; Power eta Parke, 1982; Russell
eta Russell, 1987). Elkarrekintzak haurrei inplizituki zerbait irakats diezaieketen
testuinguru erdiegituratuetan burutzen direnean, aiten eta amen jokaerak ez dira
bereizten, batzuek eta besteek seme-alabei egiten dizkieten esku-hartze “estimulagarrietarako” eskakizun-kopuruari dagokionez (Pratt, Kerig, Cowan eta Cowan,
1998; Frankel eta Rollins, 1983; Sigel, 1982). Ezberdintasunik sortuz gero,
elkarrekintzak seme-alaben gaitasun erreal eta potentzialen mailara egokitzeko
duten trebetasun diferentzialaren araberakoak izan ohi dira: agian seme-alabekiko
harreman gutxiago izaten dutelako, gizonezkoek zereginaren ezaugarriaren araberako (egin beharrekoa, egin behar denari buruz dakitena, eta abar) portaera dute
gehiago, haurren ezaugarrien araberakoa baino, gorago aipatu berri dugun ikerketan
guk agerian utzi genuenari jarraiki.
Osagai motibazionalenei dagokienez, ez da ezberdintasunik sortzen aita eta
amen artean, seme-alabekin dituzten elkarrekintzen samurtasunari dagokionez;
baina bai, ordea, bestelako jokamoldeei dagokienez. Amen aldean, aitek gutxiago
errespetatzen dituzte beren seme-alaben esku-hartzeak, arreta-guneak edo
interesak, eta zorrotzagoak eta esplizituagoak dira haurren hutsegiteen aurrean
jokatzeko moduan (Power, 1985; Pellegrini, Brody eta Stoneman, 1987). Laburpen
modura esan genezake aiten eta amen artean ez direla beti ezberdintasunak agertzen, eta, agertzekotan, agerian uzten dute ezen, seme-alaben ezaugarri zehatzei
dagokienez, amak sentiberagoak direla aitak baino.
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6. ESKU-HARTZEARI BURUZKO ZENBAIT IDEIA
Hasieran iragarri dugunez, kapitulu hau amaitzeko, orain arte jorratu ditugun
auzietan esku hartzeko aukeren inguruko zenbait ohar egingo ditugu. Gure
helburua ez da gomendioen zerrenda zehatza egitea edota etxean haurrak estimulatzeko moduari buruzko gida bat ematea, beste kapitulu oso bat beharko baikenuke horretarako. Gure asmoa, aitzitik, alor horren baitako esku-hartzeetarako
funtsezkoak iruditzen zaizkigun oinarri eta printzipioen berri ematea da.
Lehenik eta behin, diogun ez dagoela berez emaitza miragarriak ematen duen
jarraibide soilik, ez gai honetarako, ez liburu honetan jorratzen diren gainerako
gaietarako ere. Gainera, esku-hartze soilen bidez emaitza bikainak ziurtatzen
dituzten jarraibideak ez zaizkigu oso fidagarriak iruditzen. Adibide bakarra emango dugu ideia hori argitzeko: eskolaurreko neskato baten gurasoek alabaren hizkuntza-garapena nola estimula dezaketen, eta, oraindik ere zuzeneko ikaskuntzarik
landu gabe, pixkanaka irakurmena lantzen nola has daitezkeen galdetuko baligute,
gutako askok guraso hauei aholkatuko genieke beren eguneroko ohituretan alabari
ipuinak irakurtzen hasteko. Agerikoa dirudi, ohitura soil honen bidez, era askotako
onura handiak lor daitezkeela. Hala eta guztiz ere, Scarborough eta Dobrich-ek
(1994) ipuinak irakurtzearen eta eskolaurreko haurren hizkuntza-garapenaren arteko
loturaren inguruan azterketa bat burutu dute, eta azterketa honetan agerian gelditu
da ohitura horren emaitza moderatu samarra zela (0,25 inguruko korrelazioak
irakurketa eta garapen-indizeen artean), irizpide gisa indize kuantitatiboak zein
kualitatiboak erabilita ere. Horrek esan nahi du, eskolaurreko haurrei ipuinak maiz
irakurtzea (haurtxoen sehasken gainean jostailu higikorrak jartzea edo beste
antzeko jokaera askotan bezala) sustatu eta zabaldu beharreko ideia egokia dela,
zalantzarik gabe; baina, bere kasa landuta bakarrik, jarduera horiek ez dute hartzaileen garapen-aukerak errotik aldarazteko ahalmenik. Badirudi, haurren
ezagutzaren eta hizkuntzaren garapena estimulatzeko, haurren garai zehatz batean
burututuko jarduera jakin bat ez dela aski, eta beharrezkoa dela denbora-tarte luze
batean zehar burutu beharreko jarduera-multzo oso bat. Bestela, lortutako emaitzak
apal samarrak izango dira, eta, gainera zalantzazkoa izango da emaitza horiek
denboran luzatuko ote diren.
Jarduera zehatzetan oinarritu beharrean, seme-alaben ezagutzaren garapena
estimulatzera zuzendutako jarduerak gidatzeko hartu beharreko printzipioen
inguruan galdetuz gero, egin beharreko lehenbiziko gomendioa oso sinplea da:
denbora eman behar da zeregin horretan. Maiz esaten da haurrekiko elkarrekintzan
ematen den denboraren kalitateak garrantzi handiagoa duela haiekin ematen den
denbora-kantitateak baino. Hala da, bai, zalantzarik gabe, baldin eta haurrekin
ematen den denbora hori kalitate ona bermatzeko adinakoa bada. Haur bat behar
bezala estimulatzeko, beharrezkoa da oinarrian itun afektibo eta motibazional bat
izatea, gorago ikusi dugun bezala. Itun hori finkatu eta iraunarazteko elkarrekin-
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tzak burutu behar dira aldiro, patxadaz, hainbat testuingurutan eta helburu ezberdinetarako (zainketa fisikoak, jokoak, irteerak, helburu zehatzetara bideratutako
elkarrekintzak, eta abar). Elkarrekintza horiek burutzen diren bitartean, helduek eta
haurrek elkarren ezaugarriak hautematen dituzte, elkarri erantzuten ikasten dute,
eta konplizitateak eta komunikazio-kodeak eratzen dituzte. Elkarren ezagutza
horretatik abiatuta, helduari askoz errazagoa izango zaio haurrarekin modu atsegin,
egoki eta eraginkorrean elkarreragitea. Dena den, ezin dugu albo batera utzi alderdi
motibazional eta afektiboek ere esku hartzen dutela elkarrekintza-prozesuetan, zeren, gorago ikusi dugunez, ez baitira ezagutzari soilik dagozkien prozesuak. Zenbait gurasok beren seme-alaben errendimenduarekin duten obsesioak, haien ongizate, harreman positibo, orekatu eta estuekiko obsesioa izan beharko luke beste
ezer baino lehen. Nolanahi ere, garbi izan behar dute ezen errazagoa dela beste norbaitek heziketa burutzea, beste norbaitek baldintzarik gabeko afektua ematea baino.
Bigarren gomendioa lehenbizikoaren barruan dator: estimulazioa zuzentzen
zaion haurrari egokitu beharra dago. Elkarrekintza jakin batek estimulaziorako
duen ahalmena epaitzeko, ezinbestekoa da aintzakotzat hartzea ezen elkarrekintza
horrek hartzailearen gaitasun eta interesekiko bat etorri behar duela. Doikuntza
horrek goranzkoa behar du izan, gorago esan dugunez; hau da, haurren garapena
garapen posiblerantz bideratu behar da, dagoeneko lortutako garapenetik abiatuta.
Neba edo arreba zaharrarekin balio izan duenak, baliteke neba edo arreba txikiarekin balio ez izatea; aldizkari batean irakurri edo aditu bati hitzaldi batean entzundako gomendioa haur jakin batekin erabilita, baliteke iragarritako emaitzak ez
ematea. Hala gertatzen da haur bakoitza besteekiko ezberdina delako, alegia,
gainerako haurren aldean, bakoitzak bere abiadura, interesak eta ikasteko modu berezia dituelako. Seme-alabak estimulatzeko moduaren inguruan gurasoak orientatzen ditugunean, egokia izango litzateke ideia zehatzen sorta bat ematea, baina are
hobea izango litzateke, haurrak behatzeko beharra nabarmentzea, haurren ezaugarri, premia eta motibazioetan, eta haien lorpen eta zailtasunetan arreta jartzea.
Eta horrek, haur bakoitzak berezko dituen ezaugarriekiko begirune eta adeitasunezko jarrera eskatzen du, besteak beste.
Gure hirugarren gomendioa, gurasoen gaitasun-sentimenduari dagokio. Haurrak hezteko gai ez direla, ez dakitela edo prest ez daudela ikusten badute,
litekeena da haurrengan eragiteko duten gaitasuna mugatzea (Coleman eta Karraker,
1998). Horregatik oker gabiltza gurasoei esaten diegunean —zuzenean zein oharkabean— seme-alabak heztea eta estimulatzea oso zeregin korapilatsua dela, eta
adituen esku dagoela soilik; izan ere, hori esaten diegunean, seme-alabak estimulatzeko duten ahalmena zapuzten ari baikara. Horrek ez du esan nahi gurasoak lausengantzen ibili behar dugula; aitzitik, argi eta garbi esan behar zaie ezen dagoeneko egiten dituzten gauzen arteko asko eta asko oso egokiak direla seme-alaben
garapenerako (haiez arduratzea, haiek maitatzea, gurasoek duten onena ematea, eta
abar), eta, bide batez, erakutsi behar zaie zerbait gehiago ere egin lezaketela.
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Laugarrenik, jarduteko jarraibide zehatzak eman behar zaizkie gurasoei; ez
“haurren adimena estimulatzea oso garrantzitsua da” motako printzipio abstraktoak, estimulazio hori seme-alaben adinaren eta ezaugarrien arabera burutzeko
moduari buruzko adibide zehatzak baizik. Aurreko kapituluan erakutsi dugunez,
jarraibide zehatz horiekin batera, gurasoek argi izan behar dute jarraibide horien
zentzua eta esanahia, eta seme-alaben ezaugarri ebolutibo eta pertsonalekin bat
datozela. Eta argi izan behar dute, halaber, jarraibide zehatz bakoitzaren balioa jarraibide horiek guztiek osatzen duten multzoaren balioaren araberakoa dela. Azken
batean, jarduera zehatzak baino, gurasoek ulertu beharrekoa jarduera horien azpian
dautzan printzipioak dira; baina printzipio horiek ezin dira modu abstraktuan aurkeztu, adibide zehatzen bidez eta printzipio horien esanahi eta balioaren gaineko
hausnarketen bidez baizik. Horrela, egokia iruditzen zaigu gurasoei jarduera
zehatzak eta jarduera horien ordezko beste jarduera alternatibo batzuk eskaintzea,
estimulazioaren azpian dautzan printzipioen ulerkuntza ahalbidetzearren.
Guraso eta seme-alaben arteko elkarrekintzak aberatsago egiteko, beharrezkoa dirudi ideien eta jarduera zehatzen esparruak uztartzea. Familiako ideologiei
buruzko kapituluan ikusi genuenez, ideien eta jokabideen arteko loturak oso
nahasiak dira, eta batzuetan ideiak mobilizatuz hastea komeni izaten da (haurrek
nola hautematen duten, norberak bere burua nola ikusten duen aita edo amatzat,
estimulazioaren oinarritzat hartu beharreko printzipioak, eta abar), eta beste batzuetan egokiagoa izan liteke, jokamolde-jarraibide zehatzak mobilizatzea. Oro
har, helduen portaera-eredua aldatzea ez da erraza izaten, eta horretarako ahal
diren bitarteko guztiak mobilizatu behar izaten dira.
Azkenik, baliteke zenbait gurasok (beren sozializazioaren ezaugarriak direla
eta, edo bizi duten egoera dela eta) seme-alaben aukera ebolutiboak behar beste
edo behar bezala estimulatzen ez jakitea. Kasu horietan, eta bereziki gizarte-baldintza kaskarrenetan bizi diren haurrei dagokienez, ezinbestekoa da hezkuntzan esku hartzeko neurri orekatzaileak egituratzea ahalik eta azkarren, eta ahalik
eta urte gehienerako. Datu ugarik erakusten dutenez, kalitatezko heziketa-programatan txiki-txikitandik parte hartzeak oso eragin onuragarria izaten du haur hauen
etorkizunean (Caughy, DiPietro eta Strobino, 1994; Reynolds eta Temple, 1998,
adibidez). Familiaz kanpoko testuinguru hauetan haurrek jasotzen duten zuzeneko
eraginaz gain, programa hauen arteko onenetan, gurasoek ere hartzen dute parte,
eta horren bidez, helduen eta haurren arteko elkarrekintza estimulatzeko ereduak
behatzeko aukera izaten dute, eta entzun bai baina gauzatzen ez dakiten heziketako printzipioen zehaztapena “zuzenean” ulertzekoa ere bai (Lazar eta Darlington,
1982).
Atal honekin bukatzeko, hasierako ezberdintasunak berdintzeko helburua
duten esku hartzeko programen balio handia nabarmendu nahi dugu. Izan ere,
programa horiek nabarmentzea, lerro hauekin amaitzen den kapitulu honetako
hasieran jaso duguna bezalako hitzaldiei —bere entzule adituak sumindu zituen
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Scar-en hitzaldiari (1992) hain zuzen ere— aurre egiteko modu egokia da, bai
alderdi moraletik eta bai intelektualetik ere.

14. Familiako bizitza eta familia-irudikapenak
María Isabel Simón, Beatriz Triana eta María del Mar González

1. SARRERA
Gizakiak izaera soziala du bereziki, eta horren froga dugu, haurra jaiotzen denetik
bizirik iraun ahal izateko gune sozial batean (familian) barnean bizi dela. Hain zuzen, 1. kapituluan azaldu denez, gurasoen edota zaintzaileen oinarrizko funtzioetako bat haurrek bizirik irauteko dituzten beharrak asetzea da, eta, horrez gain,
haurrek gizartearen barruan autonomia lor dezaten beharrezko trebetasun guztiak
ezagutaraztea. Psikologo ebolutiboek gizakia izaki sozial sofistikatu nola bihurtzen
den aztertu nahi dute, hau da, parte hartzen duen gizarte-testuinguru bakoitza interpretatu, ulertu, aurreikusi eta, ondorioz, jarduten duen izaki nola bihurtzen den
aztertu nahi dute. Behar bezala egokitzeko, beharrezkoa da gizartearen funtzionamendua ezagutzea, bai pertsonek betetzen dituzten rolei dagokienez, bai gizartea
antolatzeko moduei dagokienez (Turiel, 1989).
Hainbat ikuspegi teorikotatik egin dira ezagutza sozialaren eraikuntza ebolutiboari ekiteko ahaleginak. Haurra berarekin harremanetan jartzen diren agente
sozialen transmisioen bitartez ezagutza eskuratzen duen izaki pasibotzat jotzen
duen ikuspegi erredukzionista gaindituta, orain elkarrekintzan gehiago oinarritzen
den ikuspegia hartzen da aintzat: haurrek aktiboki eraikitzen dute ezagutza, beren
gaitasun kognitiboek eta gizarte-testuinguruak eskaintzen dieten informazio-motak
baldintzatuta. Ildo horretan, familia funtsezkoa da haurra subjektu sozial gisa
prestatzeko, familiak eskaintzen baitizkio ezagutza soziala eraikitzen hasteko lehen
esperientziak. Honela, familiaren testuinguruan ezarriko ditu haurrak lehen elkarrekintza afektiboak eta, halaber, bertan berez hasiko da, talde soziala zer den ezagutzen, nola diharduen, talde horren barruan zein rol betetzen diren, beste pertsonekin harremanetan jartzeko jokabide egokiak zein diren eta abar ezagutzen.
Hau da, lehen testuinguru honetan izaki sozial gisa prestatzeko, haurra ezinbesteko
esperientzia ugari ari da jasotzen, eta esperientzia horiek guztiak baliagarriak
izango zaizkio, ondoren familiaren barruan zein familiaz kanpo izango dituen trukeetan.
Kapitulu honetan eboluzioaren une ezberdinetan pertsonek familiari dagokionez garatzen dituzten ikuskerak eta familiaren barruan betetzen dituzten rolak
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aztertuko dira. Horrez gain, eduki horiek lantzerakoan itxuraz esku hartzen duten
alderdi nagusiak aztertuko ditugu, eta, horretarako, ikuskera horiek familia-testuinguru ezberdinetan izan dituzten garapenak alderatuko dira, antzeman daitezkeen ezberdintasun horiek aztergai ditugun familiaren irudikapenen eraikuntzan
zein neurritaraino eragina duten aztertzearren. Azterketa horrek haurraren jokabidea eta haurrak familiaren multzoaren barruan duen egokitzapen-maila ulertzen
lagun diezaguke eta, gainera, baliagarria izan dakiguke seme-alaben ongizaterako
eraginkorrak izan daitezkeen ekintzak bultzatuko dituzten programak garatzeko.
2. FAMILIA-TESTUINGURUAREN ERAIKUNTZA SOZIOKOGNITIBOA
Gizakiak familia bezalako errealitate sozial bati dagokionez egiten duen eraikuntza
aztertzerakoan, ez dugu familiaren konplexutasun handia ahaztu behar. Familia
adin eta genero ezberdineko zenbait pertsona osatzen duten taldea da, eta pertsona
horiek funtzio ezberdinak betetzen dituzte hainbat xede sozial lortzeko. Talde
horretan pertsonen arteko harreman ugari sortzen dira, eta familia osatzen duten
azpisistema ezberdinen bidez (bikotea, gurasoak/seme-alabak eta neba-arrebak)
antolatzen dira. Familiaren testuinguruan bizitzaren konplexutasunari aurre egiteko,
indibiduoek familiaren barruko jarduera gidatuko duen ezagutza soziala sortu
behar dute. Horrenbestez, gizakiaren garapenaren hasiera-hasieratik sortzen hasten
den ezagutza sozial horrek pertsonen arteko harremana behar bezala bideratzea
eskatzen du. Rodrigo-k (1994) adierazi duen bezalaxe, indibiduoek behar bezala
sailkatu behar dituzte gainerakoak, gainerakoen jokatzeko moduak ezagutu behar
dituzte, horiekin egoki komunikatzen jakin behar dute, eta horien iritziak, nahiak
eta xedeak aurreikusi behar dituzte, ikuspegi ezberdinak trukatzearren eta egoera
jakin batzuen aurrean izango duten erantzuna igurikatzearren.
Hala eta guztiz ere, familia ez da subjektua biltzen duen gune sozial bakarra.
Haurra hazi ahala, beste testuinguru batzuetan txertatuko da eta, hori dela eta,
pertsonen arteko ezagutza hori testuinguru berri horietan sortuko diren harreman
berrietarantz zabaldu beharko du. Honela, arian-arian, indibiduoak agente sozialen
arteko harremanei buruzko ezagutza konplexuagoa ez ezik, gizartearen osotasunari
eta gizartea osatzen duten unitate sozialei buruzko ezagutza konplexuagoa ere
eraikiko du. Autore anglosaxoiek “sozietal” deritzoten azken eduki horrek indibiduoa bere bizitzan zehar txertatuko deneko gizarte-erakundeetako funtzionamendua ere hartzen du barnean. Kontuan izan behar da ezen haur txikiek, beren muga
kognitiboak direla medio, zailtasun handiagoak dituztela ezagutza “sozietalaren”
konplexutasuna ulertzeko, pertsonen arteko ezagutza ulertzeko baino. Hortaz,
ezagutza “sozietala” aurrerago sortzen da, bere konplexutasunagatik ez ezik,
haurrek errealitate honen esperientziak geroago bizitzeagatik ere.
Ezagutza soziala nola eraikitzen den edo haurra subjektu sozial nola bihurtzen den azaltzen duten hainbat teoria daude. Batetik, ikaskuntza sozialak haurrak
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bizi dituen esperientziak eta harremanak barneratzea azpimarratzen du, baina ez
dio haurrari informazio hori guztia lantzeko eta antolatzeko berezko gaitasunik
aitortzen. Helduek sozializazio-prozesu trinko eta goiztiar batean murgiltzen dituzte
haurrak, beraiek baitira haurrak arauetara egokitzeko arduradun nagusiak. Dena
den, zaila da haurrak izaki sozial gisa trebatzeko jardun aktiboa hartzen ez duela
onartzea. Izan ere, haurren ikuskera sozialak eta ikuskera horiek gidatzen dituzten
helduen ikuskerak hertsiki bat ez datozela ikus dezakegu. Hala, esate baterako,
bost urteko haur batek gizartearen funtzionamendu ekonomikoari buruz ulertzen
duena eta nerabe batek edo heldu batek ulertzen dutena ezberdinak dira, eta ezberdintasuna eskura duten informazio-kopuruan ez ezik, informazio hori antolatzeko
moduan ere badatza (Delval, 1989). Piaget-en ezagutzaren eraikuntzaren interpretazio konstruktibistak ikuspegi hau biltzen du. Ikuspegi horretatik haurra kanpoko
mundutik datorkion informazioa lantzen duen subjektu aktiboa da, eta informazioa
lantzeko zereginak ezaugarri bereziak izango ditu adin ezberdinetan, subjektuen
maila operatorioaren arabera. Horrela, haurrek eta helduek eduki berak badituzte
ere, edukiak landu ondoko emaitzak ezberdinak izango dira. Kognizio sozialaren
ikusmoldeak ere ikuspegi konstruktibista hori hartzen du aintzat, zeren ikusmolde
honek haurrak mundu sozialari buruzko ezagutzen garapena bultzatzen duten estimuluei lehentasunez arreta jartzeko prestatuta daudela, eta, ondorioz, eraginkortasunez jardungo dutela uste baitu. Era berean, ikuspegi vygotskiarraren arabera,
azpimarratu behar da ezen, jaiotzen denetik, praktika bereziak gauzatzen diren
kultur eszenatoki jakin batzuetan sartzen dela haurra; eta inguru horietan pertsonen
arteko ezagutza azkar eraikitzeko aukera ematen duten elkarrekintza-modu jakin
batzuk aurkitzen ditu.
Bestetik, errealitatea gero eta konplexutasun handiagoaz interpretatzeko
gaitasun kognitiboa ez ezik, deszentratzeko eta beste agente sozialen ikuspuntuak
ulertu ahal izateko gaitasuna ere garatzen da haurrengan. Horrek guztiak familiaren esparruko kide ezberdinen arteko harremanetan trukea eraginkorragoa izatea
eragiten du. Bestalde, ezagutza duen indibiduoarengan sortzen diren aldaketez
gain, bere ezagutza aplikatzen duen errealitatean gertatzen diren aldaketak daude.
Horren lekuko ditugu gaur egungo haur askok bizi behar dituzten familia-errealitate berriak (guraso bakarreko familiak, berreraikitako familiak, ama lan-munduratzea eta abar). Familiaren kontzeptuaren eraikuntza, beraz, indibiduoarengan
gertatzen diren aldaketen zein gizartearen aldaketen eraginpean izango da.
Gauza bitxia den arren, haurrek azaltzen duten familiaren testuinguruaren
ezaugarri zehatzetarako moldaera-maila ulertzeko, psikologo ebolutiboek haurren
familiari buruzko ikuskerak aztertzeko interesa azaldu badute ere, sakonago aztertu
dituzte gurasoen ezagutzak. Gurasoek seme-alaben garapenari eta heziketari buruz
dituzten iritziak aztertu dira, iritzi horien kultur jatorria aztertu da, iritzi eta xedeen
eta haurrak hazteko praktiken arteko erlazioak aztertu dira, ideia horiek gurasoen
prozesu kognitiboetan duten eragina aztertu da (kausa, iragarpen eta preskripzioen
inferentzien sorreran), ideiek gurasoak eta seme-alabak aurrez aurre jartzen
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dituzten eguneroko jardueren itxura modulatzeko modua aztertu da… Gai horiek
8. kapituluan landu dira sakontasunez.
Gurasoengan interes handiagoa jartzeak izan dezakeen azalpenetako bat,
agian, seme-alabengan eragina duen agente nagusia gurasoak izatean datza.
Hortaz, oraindik ere, haurra bere testuinguruaren islatzat hartzen duen noranzko
bakarreko paradigma nagusitu egiten zaio beste paradigma honi, alegia, haurra
bere hazkuntza biltzen duen testuinguruaren eta, ondorioz, bere garapenean bertan
aktiboki parte hartzen duen subjektua den ideiari. Haatik, ezagutza sozialaren ikuspegiaren sorrerak bultzatu egin du haurrek mundu sozialari buruz dituzten irudikapenak eta haurren garapena gertatzeko modua aztertzeko interesa. Horrela, era
askotako gaiak landu dira, hala nola ugalketa eta jaiotza ulertzeko modua, generoezberdintasunen jatorria, bere gisakoekiko harremanak, ekonomiaren munduari
buruzko ideiak, prezioaren eta lanagatiko ordainsariaren kontzeptua eta politikaren
eta gizartearen funtzionamenduaren ulermena. Turiel, Enesco eta Linaza-ren
(1989) obrak gai horiei buruzko azterketa interesgarria jasotzen du.
Haurrek egiten duten familiaren testuinguruaren irudikapenari dagokionez
hainbat lan garatu dira, eta kapitulu honetan lantzen denarekin duten interesagatik,
lan horiek labur azaltzea merezi du.
Aztertutako gaietako bat adin ezberdinetako haurrek guraso eta seme-alaben
arteko harremanak ulertzeko modua da, batik bat, ondoko kontzeptuak ulertzeko
modua: obedientzia, zigorra, aita/ama on bat eta seme/alaba on bat definitzen
dituen kualitateak, nola konpon daitezkeen ondo pertsonak, afektuaren garrantzia,
gatazkaren kausa nagusiak eta gatazka ebazteko modua eta abar. Parte-hartzaileen
erantzunen edukia aztertuta, Selman, Jaquete eta Brus-Saunders-ek (1979) heldutasun kognitiboaren mailak gurasoen eta seme-alaben arteko harremanen ezagutzan
aldaketak eragiten dituela hartu zuten aintzat. Haur txikiengan bereizgarria den
gehiegizko egozentrismoak truke sozialari buruz egiten duten interpretazioa oztopatzen duela erakusten dute emaitzek. Arian-arian, gizakiak bere ikuskera-gaitasuna
areagotzen du, eta bere interes eta ezaugarri pertsonalak zein berarekin harremanetan diren agenteen interes eta ezaugarriak aldi berean hartzen ditu aintzat, horrela
ikuspuntuak hurbiltzen saiatzeko. Horrek, beraz, trukea erraztuko du.
Beste autore batzuek haurrek gurasoen hazkuntza-praktikei buruz egiten
dituzten irudikapenak aztertu dituzte. Honela, esate baterako, Appel-ek (1977) 5
eta 10 urte arteko haurrek amaren sozializazio-jokabidea nola ikusi eta ebaluatzen
duten aintzat hartu eta ezberdintasun ebolutiboak aztertu zituen. Horretarako, kontrol
soziala burutzea, independentzia sustatzea, trebetasun sozialak sustatzea eta abar
neurtu zituen. Haurrei eguneroko hainbat egoeretan ama oso permisibo bat (“amak
bere semeari bere lagunaren jostailuarekin jolasten uzten dio, nahiz eta bere
lagunak handik joan nahi izan”) aurkeztu zitzaien, eta aurkeztutako ama ona zen
ala ez zen galdetu zitzaien. Appel-en ustez, eskolaurreko haurrek, beren gehiegiz-
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ko egozentrismoak eraginda eta asmoa ulertzen ez dutenez, ama permisibo hori
ona dela uste dute. Bestalde, haur helduagoek kontrola sozializazioaren parte dela
ulertzen dute jada. Horrenbestez, amaren kontrola ezberdin ulertuko da subjektuaren heldutasun kognitiboaren arabera.
Beste azterlan batzuek haurrek beren familia-giroari eta beren familietan
finkatzen diren harremanei dagokienez duten ikuskera aztertu dute, ikuskera hori
garapen soziokognitiboarekin eta egokitzapen pertsonal eta familiarrarekin erlazionatuz (Niemi, 1988). Autoreak bat datoz esatean ezen, beren kideen artean afektua
eta komunikazio irekia sustatzen duten familiek, familiaren testuinguruari buruzko
ikuskera positiboagoak sorrarazten dituztela seme-alabengan, eta horrek guztiak
seme-alaben garapen eta egokitzapen hobea eragiten duela.
Bestetik, Fischer eta Johnson-ek (1990) haurrek eta nerabeek familiaren
barruan gertatzen diren gatazken arrazoiak nola interpretatzen dituzten aztertu zuten. Familiako gatazken interpretazioa aldatu egiten da denborarekin, eta aldaketa
hori edukian ez ezik interpretazioa egiteko moduan ere gertatzen da. Horrela,
emaitzei begiratuz, ikus daitekeenez, haur txikientzat gatazkak familiako kideek
elkarri konpainia ez egitearen, oinarrizko beharrak ez asetzearen eta familiaren
arau bereziak eta gizartearenak (esperientziak partekatzea, elkarri laguntzea…) ez
betetzearen ondorio dira. Nerabeek, aldiz, aintzat hartu beharreko beste elementu
batzuk gaineratzen dituzte: rolaren iguripenak urratzea (kide bakoitzari esleitzen
zaizkion funtzioak ez betetzea…), kideen ideia eta balioetan adostasunik ez egotea
eta familiako kideen artean afektuzko oinarririk ez izatea. Hortaz, autoreek
garapenean zehar agertzen diren aldaketak subjektuen heldutasun kognitiboaren
ondorio direla antzeman dute.
Ikerketa horiek guztiak eta laugarren atalean familiako kideek betetzen dituzten rolei buruz hitz egiterakoan landuko ditugunak pertsonen arteko ezagutzen
azterketan oinarritzen dira, batik bat. Hortaz, helduek zein haurrek beren esperientziak aktiboki antolatzen dituztela ondoriozta dezakegu, bai eta familiako ingurunea
kognitiboki irudikatzeko moduak familiaren ingurunea ulertzeko eta inguru
honetan inferentziak egiteko eta jarduteko moduan eragina duela ere. Hurrengo
ataletan familiaren kontzeptuak duen eboluzioaren azterketaren bitartez ezagutza
soziala nola eraikitzen den aztertuko dugu. Azterketa hori lagungarria izango zaigu
haurrek eduki “sozietalagoa” nola garatzen duten aztertzeko ere.
3. FAMILIA KONTZEPTUA ETA BERAU MODULATZEN
DUTEN ALDERDIAK
Pertsonei “familia” esatean zer ulertzen duten galdetzen diegunean, ez gaitu batere
harritzen kontzeptu honen azpian interpretazio-kopuru handia dagoela ikusteak.
Interpretazio-aniztasun hori informatzaile bakoitzaren gaitasun kognitiboak
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—errealitate hori interpretatzeko modua mugatzen duenak— eta norberaren
berariazko familia-esperientziek modulatzen dute. Horri dagokionez, belaunaldi
berriek aldaketa nabarmenak bizi dituzte familia-unitateak islatzen ohi zituen
dinamika eta ezaugarrietan (guraso bakarreko familiek eta familia berreraikiak
gehitzea, elkarrekin bizi diren bikoteen kopurua gehitzea, emakumea lan-munduratzearen ondorioz amatasunerako adina atzeratzea eta seme-alaben kopurua
murriztea…). Hala, familia-antolamendu ezberdinetan komunak diren alderdiak
zein familia-antolamendu bakoitzaren ezaugarri idiosinkratikoak bilduko dituen
definizio konplexua bilatzeko beharra sortu da. Horrez gain, definizio horrek gaur
egun familiaren barruan gertatzen diren aldaketak eta dinamika ere hartu beharko
du barnean. Ildo horretan, hirurogeiko hamarkadan ohiko familiaren eredutik (bi
heldu eta seme-alabak) urruntzen diren taldekatzeak izendatzeko familia desbideratu edo familia alternatiboez mintzatzen zen arren, gaur egun familia-aniztasunari
buruz mintzatzen da.
Honela, Trost-ek (1990) Suedian 20 eta 59 urte arteko 1.500 subjekturekin
egindako azterketa batean elkarrizketatuek familiaren kontzeptuaren barruan kide-aniztasun handia barne hartzen dutela ikus daiteke eta horretarako irizpide ugari
hartu dituzte kontuan (legezkoak, odolkidetasunezkoak, bizikidetasunezkoak…).
Alabaina, subjektuei familia-multzo ezberdinak aurkeztu eta beren ikuspegitik
adierazgarriena zein zen adierazteko eskatu zitzaienean, elkarrizketatuen %98k
seme-alabaren bat izan eta etxebizitza berean bizi zen sexu ezberdineko bikotea zela
eman zuten aditzera. Datu horiek argi eta garbi adierazten dute eredu tradizionalak
oraindik ere indarrean dirauela, bai eta familia-aniztasun handia bereizgarri duten
gizarteetan ere. Bestetik, Gough-ek (1971) honelaxe definitzen du familia: bizitza
ekonomikoan eta seme-alaben hazkuntzan eta heziketan lankidetzan diharduen eta
normalean etxebizitza berean bizi den bikote bat edo beste senide-multzo bat da
familia. Definizio horretan tradizioz familiari esleitzen zaizkion funtzioetako
batzuk erabiltzen dira; haatik, beste batzuk gaineratu beharko lirateke, hala nola
familiako kideen laguntza eta babesa eta sentimen eta emozio positiboak (zoriontasuna, alaitasuna eta abar) zein negatiboak (lehia, eztabaidak, borrokak eta abar),
gaur egungo gizarteko familiaren errealitatea neurri batean edo bestean islatuko
dutenak. Horixe da, hain zuzen ere, 1. kapituluan landu den familiaren kontzeptua.
Psikologia ebolutiboaren ikuspuntutik, seme-alabek gaur egun bizi behar dituzten familia-aldaketek beren egokitzapen pertsonalean eta familiaren kontzeptuaren eraikuntzan zer eragin duten aztertzea interesatzen zaigu. Eraikuntza hori
aztertzeko adin ezberdineko haurrek familiari buruz zer iritzi duten, ezagutza hori
nola lantzen duten eta beren garapenean zer alderdik eragina duen aztertu behar da.
Ez ditugu familiari buruz eta familiaren mugei buruz egin diren azterlan guztiak
bertan deskribatu nahi. Azterketa zehatzagoa egin nahi izanez gero irakurleak
Triana eta Simón-en (1994) lanera jo dezake. Dena den, ondoren azterlan horietako
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batzuk deskribatuko ditugu, bertan jaso diren ondorio nagusienak azpimarratzeko.
Irakurlea diskurtsoan gidatzeko, 14.1. taulan autore ezberdinek haurren eta gazteen
artean egindako elkarrizketetan familiari buruz jaso dituzten ikuskera ezberdinak
laburbildu ditugu.
14.1. taula. Ikerketa ezberdinetan familiaren kontzeptuaren azpian
dauden dimentsio nagusiak.
Dimentsioa

Definizioa

Familiako kideen zerrenda 1

Gune-familia osatzen duten subjektuen deskribapena

Familiako kideen zerrenda 2

Gune-familia eta familia zabala osatzen duten
subjektuen deskribapena

Bizikidetasuna

Elkarrekin bizi diren eta maiz harremanetan diren pertsonak

Biologikoa 1

Seme-alabak edo neba-arrebak dituzten pertsonak

Biologikoa 2

Senitarteko loturen ondorioz harremanetan diren pertsonak

Legezko loturak

Legezko loturen bidez batuta dauden pertsonak
(ezkontza, adopzioa…)

Afektua

Lotura afektiboen ondorioz harremanetan diren pertsonak

Emozio positiboak

Emozio positiboak (alaitasuna, zoriontasuna eta abar)
eragiten dituzten pertsonak

Emozio negatiboak

Emozio negatiboak (lehia, gatazka, borroka eta abar)
eragiten dituzten pertsonak

Partekatzea
Konfiantza

Esperientziak, ideiak, emozioak eta gauzak partekatzen
dituzten pertsonak
Harreman estu eta ziurrak dituzten pertsonak

Laguntza/elkar ulertzea

Elkar ulertzen eta elkarri laguntzen dioten pertsonak

Heziketa

Sozializazioan laguntzen eta gidatzen duten pertsonak

Soziologikoa

Sistema sozialaren oinarrizko unitatea

Gaia aztertu zuen lehen autorea Piaget (1928) izan zen. Izatez, elkarrekin lotuta dauden bi alderdi —senidetasuna eta familiaren kontzeptua— aztertu zituen 7
eta 13 urte arteko haurrengan. Azterlan horren emaitza nagusia subjektuaren garapen kognitiboaren eta gero eta konplexuagoak diren eskuraketaren eta ezagutzaren
artean dauden erlazioak ikustea izan zen. Honela, esate baterako, haur txikiek familiaren kontzeptua definitzeko bizikidetasunaren irizpidea (etxe berean bizi diren
pertsonak) erabiltzen zutela ikusi zuen. 9 eta 10 urte artean haurrek lotura biologikoen (odol berekoak izatea) garrantzia ere aintzat hartzen hasten direla antzeman
zuen, betiere hurbilen dauden kideen artean. Bestalde, aurrenerabeek berekin
harreman txikiagoa duten beste senitarteko batzuk hartzen dituzte barnean eta,
horrenbestez, bizikidetasunaren irizpideak garrantzia galtzen du eta dimentsio
biologikoaren garrantzia areagotu egiten da.
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Badira Piaget-en modura familiaren kontzeptuaren sorrera subjektuaren garapen kognitibo zabalagoaren zati gisa aztertzeko helburua duten beste azterlan batzuk
ere. Azpimarratu behar da ezen autore horientzat haurrak lortzen duen maila
operatiboak sorrarazten duela familiaren kontzeptua, haurrak bere etxean duen
esperientzia zuzena aintzat hartu gabe (bere horretan mantentzen den familia
batekoa edo banandu den familia batekoa izatea, esate baterako).
Azterketa berriagoetan antzeman ahal izan denez, familiaren kontzeptuak hasierako ikerketetan lortutako emaitzetan antzemandakoa baino irizpide anitzagoak
ditu azpian. Oro har antzeman denez, garapen kognitibo txikiagoa duten haurrek
kide sozialen zerrenda gisa definitzen dute familia (“aita, ama, seme-alaba, aitona
eta abarrez osatutako talde bat”) edo ondorengoak dituzten pertsonen gisa (“haur
bat izan duen ama” esate baterako) edo bizikidetasunaren dimentsioaren bitartez
(besteak beste López, 1985; Powell eta Thompson, 1981; Triana eta Simón, 1994;
Wedemeyer, Bickhard eta Cooper, 1989). Definizio horiek ez dute konplexutasun
handirik, eta, izatez, subjektuaren esperientzia zuzenetik datozen datuak eta unitate
horrek edo bertako kideetakoren batek betetzen dituen funtzioen araberako datuak
biltzen dituzte (“familian egiten dira etxeko zereginak”, “familian zaintzen dituzte
haurrak”, eta abar) (Mann, Borduin, Cone, Borduin eta Sylvester, 1992; Moore,
1977).
Garapenak aurrera egin ahala, kideen zerrendaren dimentsioa desagertu
egingo da eta bizikidetasunaren dimentsioaren garrantzia areagotu egingo da etapa
operatorioan; horrela, arian-arian, harremanen afektu- eta emozio-alderdiak (“elkar
maite duten pertsonak”), senide-loturak (“odol bereko pertsonak”), legezko loturen
bidezko baturak (“ezkonduta dauden pertsonak”) eta funtzio berriak (kideen
jardunak gidatzea, batez ere seme-alabena) azpimarratuko dituzten dimentsio
berriak nagusituko dira (Gilby eta Pederson, 1982; López, 1985; Moore, 1977;
Triana eta Simón, 1994; Wedemeyer et al., 1989; eta abar).
Azkenik, jardun formalei dagokienez, aurreko aldian sortu diren dimentsiorik
nabarmenenak erabiltzen dira oraindik ere, eta, batez ere, afektuen dimentsioa.
Gainera, gazteengan izaera soziologikoaren interpretazio berria sortzen da, familia
unitate sozial eta ekonomikotzat hartzen da eta familiako kide bakoitzak kulturak
berak esleitzen dizkion rolak betetzen ditu (Wedemeyer et al., 1989).
Azpimarratu nahi dugu ezen, Triana eta Simón-ek (1994) berriki egindako
azterlan batean bizikidetasunaren, biologiaren eta afektuen dimentsioak gainerako
autoreek proposatutakoa baino geroago sortzen direla ematen dutela aditzera.
Gainera, legezko dimentsioa eta soziologikoa ez dira oso esanguratsuak bere lagin
zabalean; bai, ordea, elkar ulertzea, laguntza, konfidantza eta partekatzea. 14.2.
taulan autore horiek antzeman dituzten dimentsio nagusien laburpen deskribatzailea azaldu dugu, adierazgarrien diren eboluzio-uneak azpimarratuz.
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14.2. taula. Familiaren kontzeptuaren dimentsio adierazgarrienak adin-multzo bakoitzean
(Triana eta Simón-en lanean oinarrituta)
Dimentsioak
Familiako kideen zerrenda 1

Multzo bereizgarria
Eskola-aurrekoak, eskola-arokoak, aurrenerabeak

Familiako kideen zerrenda 2

Eskola-aurrekoak, eskola-arokoak

Biologikoa 1

Eskola-arokoak

Bizikidetasuna

Eskola-arokoak, aurrenerabeak, nerabeak, gazteak

Biologikoa 2

Aurrenerabeak

Afektua

Aurrenerabeak

Laguntza/elkar ulertzea

Aurrenerabeak, nerabeak

Konfiantza

Nerabeak

Partekatzea

Gazteak

Bestalde, familiaren kontzeptuaren eduki bereizgarrietako bat gune-familia
osatzen dutenen multzoa da. Alderdi hori aztertzeko, hainbat autorek elkarrizketatuei pertsona-multzo ezberdinak aurkeztu dizkiete (ama eta seme-alaba, bi adiskide, bikote bat eta abar), familiatzat pertsona-multzo horietako zein hartzen duten
galdetzearren (Gilby eta Pederson, 1982; Mann et al., 1992).
Arestian adierazi den bezalaxe, elkarrizketatuen adina edozein izanik ere,
emaitzek gaur egun onartuen dagoen familiaren eredua gune-familia dela azaltzen
dute. Gainera familia-kide tipikoen barruan aitona-amonak hartzen dira barnean,
bai eta beste senitartekoren bat ere, hala nola lehengusu-lehengusinak eta osaba-izebak (Triana eta Simón, 1994).
Garapen kognitiboaren prozesuaren barruan antzematen diren ezberdintasunik nabarmenenak, hain ereduzkoak ez diren beste multzo-osaerak familia gisa
onartzeko garaian gertatzen dira. Horrela, antzeman daitekeenez, eskolaurreko
haurrek ez dituzte hain garbi ikusten familia gisa guraso bakarreko multzoak,
seme-alabarik gabeko bikoteak edo beraiekin harreman txikia mantentzen duten
familia-muineko edo familia zabaleko kideak. Horren arrazoia familia definitzeko
familiako kideen zerrenda eta/edo bizikidetasuna dimentsioak gehiago erabiltzean
egon daiteke (Moore, 1977). Halaber, subjektuarentzat bizikidetasunaren dimentsioak zenbat eta garrantzi handiagoa izan, orduan eta errazago onartuko ditu
familia gisa elkarrekin bizi diren bi emakume edo familiarekin bizi den neskamea.
Bestetik, familiaren kontzeptua dimentsio biologikoan edo legezkoan oinarriturik,
subjektu helduek errazago onartuko dute familia gisa seme-alabarik ez duen bikote
bat; eta, gainera, familiaren multzoaren barruan familia zabaleko kideak sartuko
dituzte.
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Oro har, atal honetan adierazi dugun bezalaxe, familiaren kontzeptua definitzeko erabiltzen diren dimentsioek zehazten dute familiako kide gisa nor onartzen
den eta zer osaera- edo multzo-mota hartzen den familiatzat.
Orain arte eboluzio-dimentsio bati jarraitu diogu eta bertan haurrek batez ere
beren esperientzian oinarritzen diren dimentsio zehatzak erabiltzen dituzte;
helduek, berriz, konplexutasun kognitibo handiagoa eskatzen duten elementuak
hartzen dituzte barnean. Horrez gain, azpimarratu behar da haurren esperientzia
zehatzek ere badutela eragina familiaren kontzeptuaren barruan. Esperientzia
horien barruan, jasotako sozializazio-mota aztertu da, eta horrek azalduko luke
zergatik duten neskek aurreratuagoa familiaren kontzeptua mutilek baino, hau da,
kideen arteko hurbiltasunari buruzko erreferentzia (afektua, laguntza, partekatzea…) zergatik garatzen den lehenago neskengan (Moore, 1977; Wedemeyer et
al., 1989). Triana eta Simón-ek ere ikusi dute amak lanbide-zereginak burutzeak
familiaren kontzeptuan eragina izan dezakeela, ama hauen seme-alabek maizago
aipatzen baitituzte familia zabaleko kideak familiaren kontzeptuaren zati garrantzitsu gisa. Haurra zein familia-testuinguruan hazten den ere garrantzi handiko
alderdia izango da, inolako zalantzarik gabe; esaterako, guraso bakarreko familia
batean bizitzeak ereduzko estereotipotik hain hurbil ez dagoen familiaren ikuskera
eragingo du. Dena den, arauzkoak ez diren familia-testuinguru horiek duten
garrantziaz kapituluaren amaieran jardungo dugu berriro ere.
4. FAMILIAREN TESTUINGURUKO KIDE EZBERDINEI ESLEITZEN
ZAIZKIEN ROLAK
Familiaren testuinguruaren barruan jasotzen diren lehen esperientziei loturik
berehala eraikitzen den beste eduki bat, familiako kideek betetzen dituzten funtzioei
dagokiena da. Elkarrekin bizi diren pertsona ezberdinek nola jokatzen duten eta
horiengandik zer espero den ezagutzeak, pertsona horien jokabidea aurreratzeko
eta horiengandik harremanetan jartzeko modua ezagutzeko aukera eskaintzen du,
eta, horrela, haurrek familiaren testuinguruan eraginkortasunez jokatuko duten uste
osoa lortzen dute. Atal honetan haurrek familiako kide ezberdinek betetzen dituzten rolak nola ikusten dituzten aztertuko dugu, eta bai ezagutza horrek aldaketa
ebolutiboak izaten dituen ala ez ere.
4.1. Gurasoei esleitzen zaizkien funtzioak
Helduek betetzen dituzten funtzioak aztertzen dituzten azterlanek hainbat gai
landu dituzte. Batetik, Watson eta Amgott-Kwan (1983) bezalako autoreek haurrek
elkarrekiko rolak ulertzeko duten gaitasuna garatzeko modua aztertu dute, hau da,
pertsona batek betetzen duen funtzioak beste agente batek betetzen duen funtzio
osagarria eskatzen duela (guraso izateak seme-alabaren bat edukitzea ekartzen du
eta seme-alaba izateak gurasoak edukitzea ekartzen du) eta indibiduo berak

Familiako bizitza eta familiaren irudikapenak

295

testuinguru sozial berean funtzio bat baino gehiago bete dezakeela (guraso eta, aldi
berean, seme-alaba, osaba-izeba eta aitona-amona izan daiteke) edo testuinguru
ezberdinetan funtzio ezberdinak bete ditzakeela (guraso eta sendagile izan daiteke
aldi berean) ezagutzeko gaitasuna garatzeko modua aztertu dute.
Autore horiek eboluzio-sekuentzia nabarmena antzeman zuten aipatutako
eduki horiek eskuratzeko prozesuan. Lehen une batean, haur txikiek helduen jardunak deskribatu besterik ez dituzte egiten (garbitu egiten dute, irakurri egiten dute,
autoak gidatzen dituzte eta abar). Bigarren fase batean, haurra elkarrekikotasuna
ulertzeko gai da eta, gainera, rol bera zabal daitekeela eta rol berri bat eragin dezakeela (gurasoak aitona-amona bihur daitezke bilobaren bat badute) ulertzeko gai
da. Azkenik, haur eskolatuek indibiduo berak aldi berean rol bat baino gehiago
bete dezakeela ulertzen dute.
Aztertutako bigarren eduki bat, haurrek guraso bakoitzari esleitzen zaizkion
funtzioak zein neurritaraino bereizten dituzten ezagutzea izan da, eta hori ere
eboluzioaren etapa ezberdinetan aztertu da. Oro har, datuek erakusten dutenez,
haurrek eta gazteek ezberdin ikusten dituzte ama eta aita, eta horietako bakoitzaren
funtzioei buruzko informazio estereotipatuak ematen dituzte. Honela, haur txikiek
eta haur eskolatuek haurren zaintza eta hazkuntza eta etxeko lanak esleitu ohi dizkiete amei (López, 1985; Simón eta Triana, 1994; Smith et al., 1989). Nerabezaroan ere amen funtziorik adierazgarrienak zaintza eta hazkuntza eta babesa dira
(Simón eta Triana, 1994). Halaber, haur txikiek amak disziplina-agentetzat hartzen
dituzte, hau da, gaizki jokatzen dutenean errieta egiteko edo zerbait ondo egiten
dutenean saritzeko ardura dutela uste dute (Powell eta Thompson, 1981). Hezkuntza-funtzio hori argiago definituta ikusi dute gazteengan zenbait autorek (Simón
eta Triana, 1994), definizio horri askoz ere izaera konplexuagoa ematen badiote
ere.
Haur txikiek aitari esleitzen dizkioten funtzioei dagokienez, funtziorik arruntenak mantenimendu ekonomikoa, etxean beharrezkoak gertatzen diren konponketak
(bizikletak eta jostailuak konpontzen ditu, bonbilak aldatzen ditu…) (Simón eta
Triana, 1994; Smith et al., 1989) eta seme-alabekin jolastea (Simón eta Triana,
1994; Smith et al., 1989) dira. Izatez, aitaren funtziorik ereduzkoena ekarpen ekonomikoa da, adin-multzo ezberdineko subjektuek ere aipatzen dute eta; neurri
txikiagoan bada ere, helduek amei ere esleitzen diete funtzio hori (Simón eta
Triana, 1994).
Bestalde, adin nagusiagoko subjektuek amen funtzio afektiboa ere aipatzen
dute (seme-alabei maitasuna eta samurtasuna eskaintzen diete…) eta, neurri
txikiagoan, irakaskuntzaren funtzioa (gauza jakin batzuk nola egin behar diren
azaltzen dute…) eta lagun egitearen eta komunikazioaren funtzioak (amarekin
ematen duzu denbora gehien hitz egiten eta zure gauzak kontatzen; entzun egiten
du arazoak dituzunean…). Horrez gain, amari zein aitari esleitzen dizkiete laguntza
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eta ulermenaren funtzioak (arazoak dituzunean kontsolatu egiten dute; zure kezkak
hobe ulertzen dituena da…) eta zereginetan laguntzeko funtzioak (eskolako lanak
egiten laguntzen dizu, etxeko zereginak egiten laguntzen dizu…). Azkenik, eta
batez ere nerabeei dagokienez, aitei eta, neurri txikiagoan, amei esleitzen diete
autoritatea.
Datu horiek guztiek subjektuen heldutasun kognitiboaren mailaren ondorioz
gurasoen funtzioen kontzeptualizazioan gertatzen diren aldaketak frogatzen
dituzte. Ildo horretan, haur txikiek bere gurasoen jardueretan antzematen dituzten
esperientziei lotzen zaizkien alderdiak dituzte oinarri. Gainera, azpimarratu behar
da ezen haur horiek ikuskera egozentrikoa azaltzen dutela hitzezko adierazpenetan
(zaintzen nau, jatekoa ematen dit, nirekin jolasten du…) (Triana eta Simón, 1994).
Haurrak errealitatea ulertzeko duen konplexutasun kognitiboa areagotu ahala,
izaera konplexuagoa duten funtzioak aipatuko ditu. Honela, afektuen edo emozioen alderdien garrantzia (afektua azaltzen duten pertsonak dira, gainerakoen ekimenak bultzatzen dituzten pertsonak dira, beren seme-alaben kezkak ulertzen dituzten pertsonak dira…) eta haurren sozializazioa ziurtatzeko hezkuntzaren
funtzioa gero eta gehiago azpimarratuko dute.
Interesgarria gertatzen da aztertutako adin ezberdineko haurrengan antzematen den ikuskera kontserbadorearen arrazoiari buruz gogoeta egitea. Horri eman
dakiokeen azalpenetako bat, haurrek beren familiaren testuinguruan antzematen dituzten esperientzietan oinarritu daiteke. Horrez gain, gure kulturan nagusi diren eta
haurrarengan eragina duten bestelako testuinguruetan (lagunartea, eskola, telebista…) islatzen diren balioek ere izan dezakete eragina. Azkenik, haur txikiak zorrotzagoak dira tipifikazio sexualaren ondorioz, eta, hori dela eta, hasiera batean
gehiago azpimarratzen dituzte sexu bakoitzaren ezaugarririk ereduzkoenak.
Orain, amak lanbide-zereginak betetzeak haurrek gurasoen rolak kontzeptualizatzeko moduan eragina izan dezakeen galde diezaiokegu gure buruari. Autore
askok egoera horietan hain zorrotzak eta estereotipatuak ez diren ikuskerak
antzeman dituzte. Honela, profesionalak diren amen semeek zigortzaileago ikusten
dituzte aitak. Gainera, ez dute beren sexuari gehiago esleitzen zaizkion jarduerekiko
hainbesteko zaletasuna azaltzen (Gold eta Andres, 1978). Kasu horietan gehien
modulatzen duen alderdia —etxetik kanpo lan egitea baino gehiago— aitek amaren
lanarekiko duten jarreran oinarritzen dela dirudi. Honela, zenbat eta positiboagoa
izan jarrera hori, orduan eta ikuskera estereotipatu gutxiago antzeman ahal izango
da seme-alabengan. Bestalde, Jensen eta Borges-ek (1986) antzeman zuten
etxekoandre gisa diharduten amak dituzten nerabeek eta gazteek adiskidetsuago
eta zoriontsuago ikusten dituztela beren aitak eta maizago bilatzen dutela horien
emoziozko laguntza. Logikoa dirudi baldintza horietan seme-alabek tentsio, estres
eta larritasun txikiagoa antzematea gurasoengan, amak ez duelako etxeko
zereginak burutzeko aitaren parte-hartzea eskatu behar. Bestetik, Trimberger eta
McLean-ek (1981) ikusi zutenez, profesionalak diren amen seme-alaba helduek
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nolabait arbuiatzen dute ama, beraiei dagokielako neba-arreba gazteagoak
zaintzeko eta etxeko zereginak burutzeko ardura eta horrek guztiak gainkarga bat
ekartzen dielako.
Azpimarratu beharreko beste alderdi bat haurraren generoak gurasoei funtzio
jakin batzuk esleitzean duen eragina dugu. Esate baterako, Berndt, Cheung, Lau,
Hau eta Lew-ek (1993) antzeman zuten ezen neskek mutilek baino maitakorrago eta
ez hain kontrolatzaile ikusten dituztela beren aitak. Haurrak hazterakoan gurasoek
semea edo alaba izan hartzen dituzten jarraibide ezberdinei dagokienez, haurrek
antzematen dituzten jarreren isla izan daiteke hori. Gardner eta La Brecque-k
(1986) ere, aitari eta amaiari esleitzen zaizkion rolei dagokienez, etxetik kanpo lan
egiten duten amen alaba nerabeek hain estereotipatuak ez diren ikuspuntuak azaltzen dituztela eta mutilak neskak baino kontserbadoreagoak direla antzeman zuten.
Ikertzaileek rolen estereotipoen sorreran beste alderdi batzuek izan duten
eragina ere aztertu dute, neba-arrebak edukitzeak duena, esate baterako. Ildo horretan, sexuen rol ezberdinei buruzko erantzun estereotipatuenak seme-alaba bakarrek
eta anaiak/nebak soilik dituztenek ematen dituzte (Seegmiller, 1980). Gizarte-mailari dagokionez, gizarte- eta kultura-maila urriko haurrek estereotipatuago
ikusten dituzte gurasoak. Gainera, gaitasun handiagoko, beren buruaz ziurrago,
beren seme-alaben jardueretan interesatuago eta laguntzaileago ikusten dituzte
beren gurasoak gizarte- eta kultura-maila ertain eta handiko haurrek maila urrikoek
baino (Rosen, 1964). Autore horren iritziz, hori guztia bat dator gizarte-maila
bakoitzean burutzen diren sozializazio-jardunekin.
Azken finean, baiezta dezakegu ezen, haurrek beren gurasoen funtzio eta
ezaugarriei buruz dituzten ikuskerak, alderdi pertsonal askoren (generoa, heldutasun kognitiboa) zein beren testuinguruko alderdi ugariren (amaren lanbide-maila
edo familiaren gizarte-maila esate baterako) eraginpean dagoen ezagutza direla.
Hala eta guztiz ere, eraginik handiena duen alderdia subjektuaren heldutasun kognitiboa da, antza.
4.2. Neba-arrebei eta norberari esleitzen zaizkion alderdiak
Familiaren testuinguruan aztertutako beste edukietako bat, familiaren barruan
seme-alabek betetzen duten funtzioan oinarritzen da, eta hori askoz ere gutxiago
aztertu da gurasoek betetzen duten funtzioa baino. Dena den, ez dugu ahaztu behar
ezen familia osatzen duten pertsonen arteko harremanen sare konplexu batek zehazten duela familia, eta harreman horien artean neba-arreben artekoak ere nabarmentzen direla.
Simón eta Triana-k (1994) haurrek eta gazteek neba-arrebek familian betetzen
dituzten funtzio ezberdinak arian-arian nola eraikitzen dituzten aztertu zuten. Autore horiek antzeman zutenez, haur txikiek beren familian egunero ikusten dutena
baino ez dute deskribatzen (neba-arrebak eskolara joaten dira, ikasi egiten dute,
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lagunekin irteten dira…); alabaina, eskolako etapan garrantzia areagotzen duen
zaintza eta hazkuntzaren funtzioa azaltzen hasten da. Haurrak hazi ahala, beren
neba-arrebek eskaintzen dieten laguntzaren funtzioa aipatzen dute, eta, gainera,
neba-arrebekiko harremanetan sortzen diren gatazkak ere aipatzen dituzte.
Azkenik, nerabeek eta gazteek neba-arrebek familian betetzen duten funtzioaren
kontzeptualizazio konplexuagoa sortzen dute eta emoziozko alderdiak azpimarratzen dituzte, hala nola afektua, laguntza eta ulermena; eta ez dituzte hainbeste
adierazten irakaskuntzaren, heziketaren eta partekatzearen funtzioak.
Bestalde, neba-arreben ordenaren araberako iguripen eta jardun ezberdinak
gertatzen dira. Ildo horretan, Baskett-ek (1985) helduek jaiotzearen ordenaren
arabera haurrak nola definitzen zituzten aztertu zuen, eta egiaztatu zuen ezen neba-arreba helduak menperatzaileagoak, obeditzaileagoak, arduratsuagoak eta ziurragoak izatea espero dela. Bestalde, neba-arreba gazteenak lagunkoiagoak eta ezagunagoak ikusten dituzte, eta, aldi berean, helduenak bezain obeditzaileak ez izatea
eta helduenek baino arrakasta akademiko txikiagoa izatea espero dute. Seme-alaba
bakarrak, berriz, akademikoki motibazio handia duten pertsonak direla, baina
ezaugarri egozentriko nabarmenak dituztela ikusten da. Argi dago ikuskera horiek
guztiek gurasoek eta beren seme-alabek elkarrekin dituzten harremanen ereduak
modulatuko dituztela eta seme-alaben portaeran eragina izango dutela.
Logikaz, aipatu ditugun iguripenak ere seme-alabei transferituko zaizkiela
pentsa dezakegu, eta neba-arreben arteko jardunetan eragina izango dutela. Hala,
Pulakos-ek (1987) gazteek neba-arreba helduenen, gazteenen eta tartekoen funtzioak
nola ikusten dituzten aztertu zuen, eta neskak eta mutilak bereizi zituen. Oro har,
gehien aipatzen zen dimentsioa horiek bere egiten duten ardura-mailari dagokio,
eta nebak ez dira arrebak bezain arduratsu ikusten. Era berean, arduratsu izatearen
funtzioa gehiago esleitzen zaie neba-arreba helduenei. Aitzitik, gazteenei ez zaie
zeregin hori esleitzen. Bestalde, ezagunena neba-arreba ertaina dela uste da, eta,
segidan, txikiena; txikiena da, hain zuzen ere, mimatuen ikusten dena. Izan ere,
subjektuen heldutasun-garapenaren mailari lotzen zaizkion ezaugarriek eragina
izan dezakete neba-arrebek betetzen dituzten funtzioak interpretatzean.
Urriak dira, oraindik ere, norberak familian betetzen dituen funtzioak aztertzeari eskainitako azterketak. Kasu horretan ere jarraipide ebolutibo bat antzematen
da funtzioak deskribatzeko garaian. Horrenbestez, antzeman daiteke haur gazteenek hobeto deskribatzen dituztela familiako gainerako kideek familian betetzen
dituzten funtzioak berek betetzen dituztenak baino (Simón eta Triana, 1994). Ildo
horretan, beren funtzioen barruan egunero betetzen dituzten zereginak baino ez
dituzte aipatzen (gauzak jasotzen ditut, nire zereginak egiten ditut, eskolara joaten
naiz…). Arian-arian, haurrak kontzienteagoak dira familiako kideei laguntzea
bezalako funtzioez edo, nerabeen eta gazteen kasuan, gainerakoei lagundu eta
ulertu eta arduratsua izatea bezalako funtzio konplexuagoez (arduratsua izan behar
dut eta karrera bat ikasi behar dut, nire gurasoen esanetara egon behar dut eta
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errespetatu egin behar ditut…). Gainera, familian transmititzen diren balioak ere
familiako kideek beren buruari esleitzen dizkioten zereginetan islatzen dira. Ildo
horretan, White eta Brinkerhoff-ek (1981) antzeman zutenez, gizarte- eta kulturamaila handiko gurasoek beren seme-alabengan etxeko zereginetan parte-hartze
handiagoa bultzatzen dute. Horrenbestez, seme-alaba horientzat, etxean laguntzea
izango da, segur aski, berek familian bete beharreko funtzioen artean nagusienetako
bat. Horixe bera egiazta daiteke amek lan profesionala duten eta seme-alabak
etxeko zereginetan barnebiltzen dituzten familien testuinguruan.
5. FAMILIARI BURUZKO IKUSKERAK OHIKOAK EZ DIREN EDO
ARRISKUTSUAK DIREN TESTUINGURUETAN
Aurreko ataletan ikusi dugunez, familiari eta familia osatzen duten kideei dagokienez dugun ikuskera hainbat alderdik modulatzen dute. Familiaren egitura bera
ere aintzat hartu beharreko elementua da. Gure gizartean familiaren osaera nagusia
ohiko bi guraso biologikoek osatutakoa den arren, familia asko eredu honetatik
kanpo daude, 4. kapituluan ikusi den bezalaxe. Testuinguru ezberdin horietan
sortzen den familiaren nozioa aztertzea interesgarria zaigu, familiaren aniztasunera
hurbil gaitzakeelako ez ezik, baita nozio hori seme-alabek beren familia-egoerarekiko duten egokitzapen-mailarekin lotuta egon daitekeelako ere.
Dibortziatutako gurasoen seme-alabekin hasita, zenbait azterketatan ikusi
denez, esperientzia hori bizi izan duten neska-mutilek familiaren kontzeptuaren
ikuskera malguagoa dute. Hala, errazago onartzen dituzte “familiatzat” dibortzioaren ondoren sortutako familiak (guraso bakarrekoak edo berreraikitakoak) eta
afektua, laguntza edo elkarren arteko ulermenaren moduko dimentsioak azpimarratzen dituzte familia horiek arrazoitzeko (Moore, 1977; Triana eta Simón, 1994;
Wedemeyer et al., 1989). Horrenbestez, gurasoak banantzeak aldez aurretik
eraikitako familiaren eskemak berreraikitzera, zabaltzera eta malguago bihurtzera
behartzen duela dirudi. Hala eta guztiz ere, beste autore batzuek antzeman dutenaren arabera, guraso dibortziatuen seme-alabek guraso bakarreko familiekiko
(gizonezkoena zein emakumezkoena) errefusatze-maila handiagoa azaltzen dute,
eta errefusatze hori kide heldu baten faltan justifikatzen dute (Horm-Wingerd,
Groves eta Nekovei, 1992). Bestalde, guraso bakarreko taldekatze horiek
arbuiatzen dituzten banandu gabeko familietako haurrek argudio askotarikoagoak
azaltzen dituzte, eta kide baten faltaz gain, guztiek elkarrekin bizi beharra eta
hainbat seme--alaba izan beharra ematen dituzte aditzera, besteak beste.
Subjektuen familia-egiturak edota subjektuen heldutasun kognitiboak familiaren kontzeptuaren eraikuntzan duten eragina zehaztean dagoen kontrolik ezaren
ondorio izan daitezke emaitza kontrajarri horiek. Izan ere, azterketa horiek ez dute
gaia sakontasunez aztertzea ahalbidetzen duen behar besteko subjektuen laginik.
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Beste ikuspuntu batetik, eta Watson eta Fischer-ek (1993) adierazitakoari
jarraituz, dibortzioaren inguruan nahitaez abiarazten diren emozio-erreakzioek
familiaren kontzeptua berreraikitzea, harremanen dinamika berreraikitzea eta
familiako kideen rolak berreraikitzea erraz dezakete, bai eta oztopatu ere. Hala,
emozionalki oso ukituta dauden haurrek zailtasunak izan ditzakete bere gurasoen
ezkontide-rolak bereizteko; eta, hala, oso balorazio negatiboak egin ditzakete
gurasoekiko, edo gurasoak banantzearen errua beren buruari bota diezaiokete,
erabaki hori gurasoei leporatu beharrean.
Gainera, rolen gaiari dagokionez, familiaren egiturak ere eragina izan dezake
seme-alabek gurasoen funtzioei dagokienez duten ikuskeran. Honela, HormWingerd-ek eta laguntzaileek (1992) antzeman zutenez, dibortziatutako gurasoen
seme-alabek banandu gabeko familietako seme-alabek baino maila handiagoan
esleitzen diote amari funtzio afektiboa, eta, neurri txikiagoan, aitari zaintza eta
hazkuntzaren ardura.
Horrenbestez, haur horiekin esku hartzerakoan eta haur horiek hobeto egokitzearren, interesgarria gertatzen da, besteak beste, pertsona berak familiaren testuinguruaren barruan bete ditzakeen rolen batura (aita eta senarra batera izan
daiteke) eta horien arteko beharrezko bereizketa lantzea. Halaber, komeni da haur
horiengan odol-loturak etengabeko lotura direla azpimarratuko duten edukiak
lantzea, adin-multzo guztiek azpimarratzen duten bizikidetasunaren lotura soilari
aurre egiteko. Gurasoen eta seme-alaben arteko erlazioen ezaugarria lotura afektiboak direla ikusarazi behar diegu, kasurik gehienetan gurasoren bat bertan ez
izateak ez baitu adierazten guraso horrek bere seme-alabekiko duen afektua murrizten denik.
Horrez gain, gaineratu behar dugu ezen, familiaren ikuskera eraikitzean,
haurrek beren esperientziak ez ezik, beren inguruko pertsonen esperientziak ere
hartzen dituztela kontuan. Honela, guraso bakarreko familietan edo familia
berreraikietan bizi diren beste haur batzuk ezagutzen dituzten haurrek errazago
hartzen dituzte horiek familiatzat, eta errazago ulertzen dute haur bat ongi egon
daitekeela halako familia batean (González eta Sánchez-Sandoval, 1994).
Ohiko familiaz kanpoko beste egoera bat adopzioa da. Haur adoptatuei
dagokienez, Brodzinsky-k eta bere taldeak (Brodzinsky, Schechter eta Brodzinsky,
1986) egindako ikerketek adopziozko familiaren nozioa eraikitzeko moduari
buruzko argibideak eman dituzte. Azterketa horien datuen arabera, bi sexuetako
haurrek sei maila igarotzen dituzte adopzioa ulertzeko garaian. Lehen mailan ez
dute ulertzen, ez eta gutxiago ere, adopzioaren zentzua, adoptatuak direla badakite
ere; hemendik hasita, beste maila batzuetara igarotzen dira, eta arian-arian hasten
dira seme-alabatasun biologikoaren eta adopziozkoaren artean bereizten, eta, hala,
azken mailan bereizketa hori egiteaz gain, etengabeko harremantzat hartzen dute
adopziozko familia, eta horrek familia biologikotik adopziozko familiara haurraren
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gaineko eskubideak eta erantzukizunak legez aldatzea dakarrela ulertzen dute.
Segur aski, adinez nagusieneko multzoetan dimentsio biologikoaren eta legezko
dimentsioaren gisako dimentsioak erabiltzeak hobeto azal dezake subjektu horiek
zergatik ulertzen duten hobeto adopziozko familiaren kontzeptua.
Brodzinsky-k eta bere laguntzaileek adoptatutako haurren egokitzapen
psikologikoarekin ere erlazionatu dute adopzioari buruzko ezagutza-maila. Jaso
dituzten datuek baieztatu egiten dute bi alderdi horien arteko erlazioa, 6 eta 7 urte
arteko haurren kasuan izan ezik; izan ere, haur horien kasuan, adopzioari buruzko
ezagutza aurreratuagoa izateak adopzioarekiko egokitzapen psikologikoa zaildu
zuen. Hori justifikatzeko esan daiteke ezen, adin horretako haurrek eskolaurreko
haurren aldean adopzioa eta bere ondorioak hobeto ulertzen dituztenez gero,
errazago agertuko direla horiengan emoziozko erreakzio handiak, gurasoek
desegokitzapenaren adierazgarritzat hartuko dituzten erreakzioak, hain zuzen ere.
Gainera, autore horiek ez zuten ezberdintasunik antzeman nozio horren ulermenean haur adoptatuen eta adoptatuak ez diren haurren artean. Emaitza horiek
argi eta garbi azaltzen dute ezen adopziozko familiaren kontzeptuan eragin handiagoa duela haurren garapen kognitiboaren mailak adopzioaren esperientzia bizi
izateak baino. Ildo horretan, González eta Sánchez-Sandoval-ek (1994) baieztatu
zutenez, haurtzaroan arian-arian nagusitzen da adopziozko familia familiatzat
hartzeko ideia; alabaina, ez zuten ikusi adoptatutako haurrak ezagutzeak familia
horiek familiatzat hartzeko ideia nabarmen modulatzen duenik, guraso bakarreko
familien edo familia berreraikien kasuan gertatzen zen moduan. Agian, dibortzioaren ondoriozko familien kasuan ez bezala, adopziozko familiek gizartean onarpenmaila hobea izatean datza honen azalpena.
Adopziozko familia hauekin edozein esku-hartzerako plangintza egiterakoan
garrantzi handikoa gertatzen da, terapeuten lanari dagokionez, lotura biologikoei
eman dakiekeen garrantziaren aurrean, familiako harremanei eusten dieten eta familiari zentzua gaineratzen dioten afektua, elkarren ulermena, komunikazioa eta
bestelako emoziozko alderdiak azpimarratzea, horrela seme-alaba adoptatuek beren
egoera errazago onar dezaten.
Azkenik, familian tratu txarrak jasaten dituzten haurrak daude. Haur horiei
dagokienez, bereziki interesgarria dirudi gurasoek eta haurrek berek betetzen dituzten rolen ikuskerari buruz galdetzea. Autore ezberdinek islatzen dutenari jarraituz (Cantón eta Cortés, 1997; Herzberger eta Tennen, 1986), utzikeriaren eta
tratu txar aktiboen esperientziak aldatu egiten ditu gurasoen eta seme-alaben arteko
erlazioak, haurrek beren funtzioei eta beren gurasoen funtzioei dagokienez duten
ikuskera aldatzen dute eta. Sarritan guraso hauek gehiegizko iguripenak dituzte
beren seme-alabekiko, eta beren burua zaintzeko gai izan daitezen eta gurasoen
nahi guztiak betetzeko gai izan daitezen espero dute. Hala, desiragarriak ez diren
bi ondorio antzeman ditzakegu maiz: batetik, gurasoek eta seme-alabek beren
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zereginak alderantzikatzen dituzte, eta, batzuetan, seme-alabek beren burua eta beren neba-arrebak ez ezik, beren gurasoak ere zaintzen dituzte. Bestetik, haurrek
beren gurasoen jardun desegokia zuritzeko joera dute, seme-alaben portaera txarrak eragindakoa dela uste baitute; honela, beren burua hartzen dute erruduntzat,
eta tratu txarra merezi dutelakoan izaten dira.
Horrenbestez, agerikoa da haur horiekin esku hartzerakoan gurasoen eta
seme-alaben rol egokiei buruzko edukiak barne hartu behar direla, haur hauek
beste eredu batzuk ezagut ditzaten eta gurasoen eta seme-alaben arteko elkarrekintzei buruz eta harremanak bideratzeko moduari buruz eztabaidatu eta gogoeta
egin ahal izan dezaten. Esku-hartzea, halaber, hainbat ikuskera oker aldatzera
zuzenduko da (nork bere buruari errua botatzea, bere familiaren eredua ereduzkoa
dela uste izatea, zigorra gurasoen maitasunaren isla dela uste izatea, familiako kide
bakoitzari dagozkion funtzioak ulertzea, eta abar), guraso eta seme-alaben arteko
harremanen eredu hauek belaunaldiz belaunaldi igaro daitezen saihestearren.
Era berean, interesgarriak gertatzen dira, ezohikoak diren beste familia
batzuetan (ezkongabeko amekin edo ama alargunarekin bizitzea, esate baterako)
hazten diren haurrek edo arriskutsuak izan daitezkeen familietan (guraso alkoholikoekin edo drogazaleekin bizitzea, esate baterako) bizi diren haurrek familiari
buruz dituzten ikuskerak. Horretarako, beharrezkoa gertatzen da etorkizun
hurbilean ezagutza hori lortzea ahalbidetuko diguten ikerketa-ildo berriak garatzea.
Atal honi amaiera emateko, gaur egun dagoen familia-aniztasunaren ildotik
sortzen diren esku-hartze sozialak aipatuko ditugu. Hasteko, gure eskoletan haur
ugarik ez du bere burua libre ikusten bere familiaz mintzatzeko eta, horrenbestez,
saihestu egiten du gaia, edo gezurretan aritzen da. Eskoletako testu-liburuak gainetik aztertuta, liburu horietan ia bereziki lau pertsonaz (aita, ama, semea eta alaba)
osatutako familiaz mintzatzen direla egiaztatu ahal izango dugu. Ez da harritzekoa,
hortaz, haurren portzentaia handi batek bere burua eredu horretatik kanpo ikustea
eta bere errealitatea ezkutatu edo itxuraldatu nahi izatea, ikasgelan eta gizartean,
oro har, transmititzen zaien familiaren eredu idealera egokitzen ez delako.
Gure iritziz nahitaezkoa da gure gizartean nagusi den familia-aniztasunaren
eta eskolan edo beste erakunde sozialetan transmititzen eta onesten den eredu bakarraren arteko disoziazioa ezabatzea. Hori dela eta, lehenik, irakasleen prestakuntzan esku hartu behar da, irakaslea familiaren aniztasunaz jabetuta, ikasgelan
aniztasuna lantzeko tresnak eskura ditzan. Jones eta Blendiger-ek (1994) eta
Koerner eta Hulsebosch-ek (1996) ildo honetan bideratzen diren esperientziak
garatu dituzte. Autore horiek aditzera eman dutenez, haurrek segurtasun eta
autoestimu handiagoa dute irakasleek beren familia balioesten badute eta, bestalde,
ezinezkoa gertatzen da haurren garapenaren alde egotea eta, aldi berean, beren
familien aurka egotea edo beren familiak alde batera uztea.
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Bigarren, beharrezkoa da ikasgelan familiaren nozioa benetako aniztasunaren
ikuspuntutik lantzea ahalbidetuko duten material didaktikoak sortzea. Jardun
horretan biltzen da beren amatasuna bakarrik bizi duten emakumeen ÁCANA
elkarteak diseinatu duen eta eskoletan probatzen ari den Familias diversas,
Familias felices (Askotariko familiak, Familia zoriontsuak) izeneko programa
(González, Gutiérrez eta Sánchez-Sandoval, argitaratzeko). Programa horren
helburuen artean ondokoak daude: a) haur guztiak beren familiaz mintzatzeko libre
izan daitezen sustatzea; b) familiaren aniztasunera hurbiltzea, eta bere hurbileko
testuinguruan gertatzen den aniztasunera soilik, baizik eta gizartearen gainerakoan
gertatzen den aniztasunera ere; c) haurrengan ondoko gaiari buruzko gogoeta
bultzatzea: familiaren egiturak baino gehiago familiako kideen artean ezartzen
diren harremanen dinamikak, elkarri eskaintzen dioten afektuak eta laguntzak eta
elkarrekin bizitzeko ezartzen diren proiektuek definitzen dute familia; d) berek
familian duten zereginaz jabetzea eta elkarrekin bizitzeko proiektuari eusteko beren ekarpenaz jabetzea. Programa hezkuntzaren lehen hiru mailatan (haur-hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan) erabiltzeko diseinatu, da eta,
horretarako, hauetako bakoitzerako jarduera ezberdinak eta egokiak egin dira.
Ebaluazioaren lehen emaitzek datu itxaropentsuak eragin dituzte; izan ere, ohikoak
ez diren familietako haurrek beren burua familiez hitz egiteko libre ikusten dutela
eta, gainera, familiaren kontzeptuari buruz duten ikuskera eta beren ikaskideena
malgutasun handiagokoa dela antzeman daiteke, baita familian duten rolaren
kontzientziazio handiagoa azaltzen dutela antzeman ere.
Azken finean, ohikoak ez diren familien edo arriskuan diren familien (dibortzioak, adopziozko familiak, familia berreraikiak, tratu txarrak…) seme-alaben
egokitzapena hobetu nahi duen edozein programak haurrek errealitate horri dagokionez egiten duten interpretazioa hartu behar du aintzat. Triana eta Simón-ek
(1994) adierazten dutenari jarraituz eta kapituluan zehar ikusi dugunez, familiaren
orientabidean eta esku-hartzean espezializatuta dauden profesionalek haurrek bizi
dituzten familia-esperientziak ez ezik, haurren garapen kognitiboa bereziki hartu
beharko dute aintzat, garapen kognitiboak modulatzen baitu haurrek familiari
dagokionez eta familian gertatzen denari dagokionez duten ikuskera.

15. Familia eta pantaila berriak
Esteban Torres eta María José Rodrigo

1. PANTAILEN INGURUAN BILDUTA
Mendebaldeko herri askotan telebisten kopurua handiagoa da komunen edo telefonoen kopurua baino. Telebista-pantaila nonahi agertzen da, eta horrek, jakina,
eragin zuzena du familiarteko harremanetan; aldi berean, bitxia dirudien arren,
lehentasunak ere aldatu egin dira: komunen kopurua dela eta emandako datua
kontuan hartuta behintzat, ondorio hori ikus daiteke. Antza, munduko leihotik begiratzea premiazkoa eta beharrezkoa da jendearentzat, eta ia-ia oinarri-oinarrizko
beharrizanen parean agertzen da. Askotan ikusi ditugu irudi hauek: milaka txabola,
segur aski asko eta asko komunik gabeak, antenak airean dituztela. Eta, gainera,
dirudienez, bizimodua zenbat eta gogorragoa, ondasunak zenbat eta urriagoak,
orduan eta handiagoa telebistak hurbiltzen gaituen mundu magikoan “harrapatuta”
egon eta bertan ihes egiteko beharra.
Eta hori guztia, zergatik? Telebista, zergatik da magikoa? Neurri handi batean,
pantailaren bidez emozioak sentitzen ditugulako eta gure barru-barrua ukitzen
duelako; izan ere, ikusle asko dituzten programa gehienek emozioak eta sentimenduak erakusten dizkigute formatu narratiboa erabilita; askotan kontakizun
dramatikoak izaten dira, fikziozkoak (telesailak, pelikulak), beste hainbatetan,
berriz, gizartean jasotako gertaerak, errealismo soziala (inguruko beste pertsona
batzuen benetako emozioak ikustea). Telebista ote da gaur eguneko ipuin-kontalari
berria? Neurri handi batean, hala dela esan daiteke. Ipuin-kontalari onak emozioak
eragin behar ditu, eta hori lortzeko keinuak, ahotsaren tonua eta bere presentzia
erabiltzen ditu; edo erabiltzen zituen, lehen behintzat hala zen eta. Telebistak ere
baliabide berberak erabiltzen ditu hori lortzeko, eta, gainera, hori guztia hizkuntza
zinematografikoa erabilita egiten du; beraz, era horretara, emozioak askoz ere
hobeto erakusten ditu, eta indartu, eta hurbildu, eta azpimarratu, eta moldatu.
Erabateko indarra hartzen du horrela telebistak. Haurrek ere txiki-txikitatik
ulertzen dute telebistaren hizkuntza hori, ikasteko ahalegin berezirik egin gabe.
Beraz, ukaezina da telebista emozioak sortzeko eraginkorra dela benetan. Baina
lotura enpatikoa ez da senitarteko batekin gertatzen, edo aitonarekin, edo heldu
batekin; azken finean, lotura hori ez da beste pertsona batekin sortzen, pantaila
elektronikoan irudikatutako pertsonaiekin baizik; pertsonaia horiek, gainera,
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urrutikoak dira, eta fikziozko hizkuntza erabiltzen dute. Eta gauza bera gertatzen
da errealismo sozialeko programetan ere, hau da, egiazkoak diren programetan,
haurrek dioten bezala. Hunkitu egiten gara urrutiko gertakariak ikusita, guri ez
dagozkigun gauzak jakinda, eta inork emandako berriak entzunda; eta hori guztia
berria da gure artean, ikus-entzunezko teknologia berrien ondorioa.
Ez dakigu zehatz zergatik liluratzen gaituen telebistak, eta, berdin dio arrazoia
zein den. Argi dagoena da, telebista-saioak eta telebista-emanaldiak hizpide,
eztabaidagai eta berriketarako aitzakia direla egunero-egunero, bai eskolan, bai
lantokian eta, jakina, baita familian ere. Beraz, telebista familiarteko bizitzaren
osagai da azken belaunaldiotan. Joan den mende bukaeratik hona beste asmakuntza batzuk ere izan dira, gizartearen eta familiaren ohituretan aldaketak eragin
dituztenak, esaterako, gramofonoa, zinea, irratia… Horiek ekarritako ondorioak
eztabaidatu ziren orduan, eta, telebistaren kasuan ere gauza bera gertatu da hasieratik. Izan ere, telebista eta familia biak batera hartuta, oso estu daude elkarri lotuta, komunikabide hori sortu zenetik. Familia eta telebista elkarrekin garatu eta eraldatu dira, eta, hor dabiltza elkarri begira, orain maitasunean, orain haserrealdian.
Telebista-programatzaileak ondo kontuan hartzen ditu etxeko ohiturak, familiaren
jarduera-zikloak eta orduak: andreak etxean bakarrik daudela, haurrak eskolatik
datozela, familia guztia elkartu eta atseden hartzeko ordua dela (gehienezko ikusle-kopurua), eta abar. Baina, era berean, familiak berak ere aisia eta astialdiko
ohiturak aldatu ditu: jatorduak telebista-programen arabera egokitu, hau edo bestea
egitea gerorako utzi programa interesgarriren bat dagoelako… Azken finean,
familiak ere telebistaren arabera moldatzen du bere eguneroko dinamika.
Zein eragin dute ikus-entzunezkoek haur eta gazteen garapen kognitibo eta
sozialean? Iritzi kontrajarriak eta eztabaida tirabiratsuak daude gai horren inguruan.
Esaterako, emozioen kasuan, beharbada esan liteke telebistak bat-bateko erantzun
emozionala sorrarazten laguntzen duela irudien bidez emandako urrutiko ereduen
aurrean, eta, aldi berean, ez duela horrenbeste laguntzen ondo-ondotxoan ditugun
pertsonekin harremanak eta enpatia garatzen. Gure ustez, ikus-entzunezkoak ere
garapenaren benetako eszenatoki eta ingurumen dira, familiarekin eta eskolarekin
batera (Rodrigo, 1994). Beraz, “kultura” inprimatuaren antzera, ikus-entzunezkoen
“kultura” ere haurrek eta gazteek gizarte-jakintzaren barruan eraiki behar duten
beste esparru bat da. Torres eta Conde-k (1994), ikus-entzunezkoek garapenean
duten eragina aztertu dute, eta, azterlan horretan oinarrituta hauxe esan liteke:
jendeak ikus-entzunezkoetan nolako alfabetatze-maila duen, halakoak izango dira
ikus-entzunezkoen ondorio on zein txar asko. Komunikabide horiei buruz ezer
gutxi ikasten da eskolan zein familian, eta, horren ondorioz, haurrak eta gazteak
kontsumitzaile hutsak izaten dira gehienetan.
Gure iritziz, telebistak haur eta gazteengan duen eragina aztertzerakoan, beste
arlo bat ere hartu behar da oso kontuan horrekin batera: ea telebista nola eta zein
testuingurutan ikusten den familian. Estatu Batuetan egin ziren lehenengo azterke-
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tetan telebistaren eragin eta ondorio hutsak ikertu ziren, esaterako, telebistak
etxekoandreengan zituen ondorioak. Izan ziren, bai, aitzindari batzuk, baina, oro
har, ikus-entzunezkoek familia-sisteman duten eraginari buruz egindako azterketak
oraintsukoak dira. Horiei esker dakigu gaur egungo familiak ordutxo batzuk
ematen dituela elkarrekin bilduta telebista ikusten (ikus liburu honen 3. kapitulua:
“familia eta eguneroko bizimodua”). Pantailaren inguruan batzen da familia, eta
hori nola gertatzen den aztertu da. Azterketa horietan ikusten denez, harremanak
familiakoen artekoak izan beharrean, gehienetan, harreman mediatikoak izaten
dira; hau da, telebista ikusten ari direnean, familiakoen artean dauden harreman ia
guztiak, ikusten ari diren horri lotutakoak dira. Publizitate-tarteak, berriz, arin-arin
betiko kontu horiek konpontzeko izaten dira, edo, asko jota, egin beharreko
telefono-deiren bat egiteko. Bai, egia da, telebistak ere, lehengo kontu-kontalarien
antzera, arreta eskatzen du, berari begiratzea. Eta, telebista piztuta dagoela,
familiakoak hizketan ari direnean… orduan, zer? Bada, segur aski, ezer gutxi
ulertuko diote elkarri, eta, ezer ulertzekotan, aparteko ahalegina egin beharko dute.
Ikus-entzunezko pantailek ondotxo dakite gure arreta berenganatzen, eta, horrek,
oro har, badu ondoriorik familiako kideen arteko harremanetan: elkarren artean
dauden harremanak eta eraginak urriagoak eta ahulagoak dira. Aurrerago ere
arituko gara berriro ideia honi buruz, gehiago zehaztearren.
Azken urteotan, gainera, pantaila-mota gehiago daude (kontsolak, bideoa,
kontsola pertsonalak eta abar), pantaila batzuk oso txikiak izan daitezke, eta
telebista ikusteko modua bera ere gero eta indibidualagoa da (etxe berean bi eta
hiru telebista egon daitezke). Hori guztia kontuan hartuta, beharrezkoa da ikus-entzunezkoek familian duten eragina berriro ere aztertzea. Kontsolen, bideojokoen
eta ordenadoreen kasuan, erlazio hori lehendik ere banakakoa edo binakakoa zen;
telebistaren kasuan gero eta azkarrago ari da sortzen indibidualtasun hori. Askotan
telebista ez da familiartean ikusten, banaka baizik: haurren gelan, nerabeenean edo
beste senideren baten gelan. Familia batean telebista ikusteko modu hori ohitura
bihurtzen bada, gero eta zailagoa izango da telebistaren eragina aztertzea, telebista
ikusteko modu eta leku asko egongo baitira. Irratia hasi zenean, asko aldatu ziren
ohiturak familia barruan, eta, telebista asmatuta, aldaketa horiek askoz ere nabarmenagoak izan dira; are gehiago, beste era bateko pantailak sortuta eta etxean
telebista bat baino gehiago egonda. Demagun, ironia apur bat erabilita, era
honetara nahi dugula definitu familia: “giza taldea, telebista elkarrekin ikusten
duena, telebistan ikusitakoa hizpide duena, eta telebistan ikusitakoaz batera
emozionatzen dena”; bada, orain definizio hori emateko arazoak izango genituzke,
segur aski, familiakoak etxeko gela batean baino gehiagotan daudelako banaka,
telebista-mezu ezberdinak berenganatzen eta horien aurrean erreakzionatzen,
elkarrengandik aldenduta, bakoitza bere aldetik. Dena den, egindako azterlanen
arabera, badirudi, etxean bi edo hiru telebista egon arren, egon daitekeela “aldare”
nagusi bat, guztientzakoa, programa jakin batzuk ikusteko familia osoaren biltoki
dena.
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Telebistan, oraingoz behintzat, ikusleak ez du zuzenean parte hartzen, ez du
eragin zuzenik, baina, hala ere, ezin da esan orokorrean familiak beti eta erabat
telebista modu pasiboan ikusten duenik. Egia da, gorago esan dugunez, familiakoen arteko elkarrizketa-maila txikiagoa izaten dela telebistaren aurrean egonda,
baina kontuan hartu behar da familia nolakoa den, zein dinamika duen, programaren edukia zein den… Horien arabera, harreman-maila hori handitu egin daiteke,
edo ikusten ari diren programaren ildoarekin bat ez datozelako, edota beren artean
ados ez daudelako. Zoritxarrez, datuen arabera, desadostasunak, batez ere, ikusi
nahi diren programei buruzkoak izaten dira, eta ez horrenbeste programen edukiari
berari buruzkoak. Hala eta guztiz ere, irakurleari ez diogu aditzera eman nahi
telebistak eta pantaila berriek, oro har, familiengan ondorio txarrik sortzen dutenik.
Andreasen-ek (1990) behaketa baten ondoren adierazi duenez, beste era bateko
harremanak eta eraginak ikusi ditu amaren eta haurren artean telebista ikusten ari
direla: barre gehiago egiten dute batera, eta laztan gehiago izaten dira. Ez da
bidezkoa, beraz, telebistak familiarengan duen eragina besterik gabe eta modu
orokorrean zabaltzea; aztertu egin behar, aurretik, ea telebistak berez zer eskaintzen duen, eta familiak berez zein egitura eta dinamika dituen. Eta, hain zuzen ere,
ikuspegi horretatik begiratu nahi diogu gai honi; alde batera utzi nahi ditugu
manikeismo errazak eta oinarririk gabeko deskalifikazioak; aldiz, ikusi eta azpimarratu nahi dugu ea familiak nola zuzentzen eta antolatzen dituen bai arlo hau bai
tradizionalagoak diren beste batzuk. Telebistak, zuzenean zein zeharka, balioak eta
arauak erakusten dizkigu; bere ikuspegiak eta pentsamoldeak eskaintzen ditu
gizartearen errealitateaz, eta gurasoek eta irakasleek jakin behar dute ikuspegi hori
ondo orekatzen eta neurtzen. Era askotako pantaila berriak daude gaur egun (esaterako, kable bidezko telebistak, telebista digitalak, bideoak, minikontsolak…),
eta, argi dagoenez, guztietan aritzeko, beharrezkoa da familiak denbora ondo
antolatzea; baina, jakina, ahalegina egin behar horretarako, eta familia gutxik
antolatzen du telebista ikusteko edo joko elektronikoetan ibiltzeko umeek duten
denbora. Esaterako, hortxe dugu ordenagailua; pantaila guztietan bera da interaktiboena, elkarrekintzarik handiena sortzen duena; bera da, etorkizunari begira,
arretarik gehien eskatuko duena, errazen harrapatuko gaituena, eta tresna ezin
hobea izango da esploratzen eta ikasten jarduteko. Eraginkorra izan liteke, baina,
horretarako, beste pantaila batzuekin gertatzen den moduan, familiak ahalegintxo
bat egin beharko du bitarteko hori planifikatzen eta antolatzen. Oraintxe hitz
egingo dugu horretaz.
2. FAMILIAREN BITARTEKOTASUNA
Telebistak haurrengan dituen ondorioei buruz egindako azterlan gehienek bereizita
landu dute pantaila burmuinaren aurrean delako egoera indibiduala. Lehen ez bezala, ordea, orain familia-sistema iragazki komun posible gisa aztertzen da, telebista
ikusteko esperientzia funtsean aldatzen duena. Posible diogu, zeren eta bitartekari
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gisa jarduteko gaitasuna oso ezberdina baita familia-mota ezberdinen artean.
Familia batzuek telebistak baino eragin handiagoa dute eta beste batzuek
telebistaren eragina jasotzea onartzen dute. Dena den, telebistaren aurrean,
haurraren ustezko pasibotasuna ez da halakoa. Tradizioz, iritziak bitan banatu dira,
batetik, haurra babesik ez duen eta irudiek moldeatzeko prest dagoen adimen gisa
hartzen dutenen iritzia, eta, bestetik, aldiz, jasotzen dituen eraginen ahalmen
handiko aukeratzaile eta ebaluatzaile gisa hartzen dutenen iritzia. 15.1. taulan,
adierazitako bi mutur horiek biltzen dituzten bibliografiako jarrera klasiko batzuk
taldetan banatuta ikus ditzakegu.
15.1. taula. Haurrengan telebistak dituen ondorioei buruzko topikoak
J. Mander
(1977)

M. Winn
(1977)

P. M. Greenfield
(1984)

F. Mariet
(1993)

– Telebistak... gizakia
erabat artifiziala den giro
batean
kokatzearen
arazoa bizkortzen du...
Baldintza horiek egokiak
dira errealitate arbitrarioak ezartzeko.
– ... ingurune komertzial
eta artifizialera ondo
egokitzen den forma
berri baten pean gizakia
bir-sortzeko erabili izan
da telebista. Faktore
ekonomiko eta teknologiko batzuek hori saihestezin bihurtu eta iraunarazi egiten dute.
– Telebistaren teknologiak... gaixotasunak
eragin ditzake... nahastea
eta kanpoko irudiekiko
otzantasuna sorrarazten
du.
– Telekomunikazioak zenbat eta eraginkorragoak
izan orduan eta baldarragoak, sinplifikatuagoak
eta linealagoak dira programak eta mezuak, eta
komunikabide horren
alderdi komertziala kontrolatzen dutenen asmoetara ondo egokituko da.

– Zombie baten antzera telebista ikustea kontzentrazio handiaren edo
txundidura-egoera baten
adierazgarri izan daiteke.
– Batzuetan, haurra trantzetik ateratzen da, iragarki bat agertzen denean, programa amaitzen
denean, edo komunera
joateko gogoa duenean...
– Telebistaren esperientziak mundu erreala ezabatzea ahalbidetzen dio
partaideari, eta adimen-egoera pasibo eta atsegin batean barneratzea.
– Telebistak eskaintzen
dituen plazerrez gozatuz,
gainerako esperientziek
ez dirudite hain erakargarriak, eta nolabait ere
zailagoak dirudite.
– Telebistako programa
asko ikusiz hazitako
haurren artean hizketarako gaitasun urriagoa
antzematen da.
– Haurrengan irakurtzeko
beharra murrizteaz gain
eta, egun aktiboaren
hainbeste ordu telebista
ikusten ematean... eragina izan dezake era sotil
batean haurrek irakurtzeko dituzten moduetan.

– Gehien behar duguna
ideia positiboak dira,
telebista eta baliabide
elektroniko berriak haurraren bizitzaren barruan
indar eraikitzaile bilakatzen lagun dezaketenak.
– Behar bezala erabilita,
edozein komunikabidek,
salbuespenik egin gabe,
aukerak eskain ditzake
ikasteko eta gizakia
garatzeko.
– Baliabide elektronikoak
hezkuntzan barneratu
behar ditugu, gaur egun
eskolek letra inprimaturantz eta ahozko hizkuntzarantz egindako orientaziotik harantz joanez.
– Komunikabide batek
heziketan duen eragina
areagotu egiten da
elkarrizketetan eta iruzkinetan gai bihurtzen
denean.
– Irakaskuntzan, gai baten
“multimedia” ikuspegia
baliabide bakar bat erabiltzea baino modu eraginkorragoa izan daiteke.

– Haurrak... erraz hasten
dira teknologia berriekin
jolasean, beren bizimoduan sormenez eta
ekonomikoki gehituz...
badakite MAk dagokien
lekuan jartzen.
– Publizitateak egunean
egotea ahalbidetzen du,
duzun dirua hobeto erabiltzea, eta argumentatzen jakitea gurasoei
edozein gauza erosten ez
uzteko.
– Telebistari haurrak beste
jarduera batzuetan aritzeko eragozpen bat dela
leporatzen zaio, telebista
ikusten ari badira beste
zereginik ez dutelako
dela kontuan hartu gabe.
– Jarduera batek arreta handiagoa eskatzen duenean
(ikasgai bat ikasi, irakurri eta abar), haurrak
bolumena erregulatzeko
aukera du eta jarduerak
eskatzen duen arreta
-mailara egokitzeko.
– Haur askorentzat, helduek sustatutako isiltasuna geldiarazita uzten
dituen hutsunea da...
zigorrarekin identifikatu
ohi dute... telebista ordea, arazo handirik gabe
dute lagun zeregin
intelektualetan.

ITURRIA: Torres eta Conde-tik (1994) zabaldua.
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Gure iritziz, garatzen ari den haurra ezin da teknologia berrien pantailen bidez
—eta bereziki telebistaren bidez— sortutakoa bezalako hain ahalmen handiko
prozesuaz kanpo kokatu. Kultura gizakiaren osagaia da; telebistak kultura sortu eta
kultura birsortzen du eta kulturak berak telebista sortzen du. Dena den, gizakien
arteko bestelako elkarrekintza-prozesuek bezala, telebistak eta bestelako pantailek
(ordenagailuak, bideokontsolak eta abar) garatzen ari den haurraren eta gaztearen
sisteman eragina dute, gutxienez, ondoko alderdietan:
– Sistema kognitiboan, hitzezkoa baino gehiago ikusizkoa den prozesamendu-mota loturik dakarrelako, berariazko irakurketa behar duena eta
ahalegin intelektual jakin bat eskatzen duena.
– Ezagutza sozialaren sisteman, haurrek telebistaren bidez egoera sozial asko
beha ditzaketelako, ez ordea beren benetako bizitza sozialaren bidez.
McLuhan-en (1964) iritziz, sentimenak hedatuz haurrek esperientzia
soziala handitu ahal izango dute.
– Beren emozioetan, komunikabideak emozioen eskola direlako; gizakiak
elkarrekin noiz, nola eta zergatik emozionatzen diren ikasten da.
– Ohitura zehatzetan, jateko eta osasun, jolas edo aisialdiko ekintzetan
adibidez.
– Ikuskizunen kultura sortzen du, haur eta gazteek estimuluak eta dibertsioa
behar baitituzte, beste ekintza batzuk justu iritsi daitezkeen atarietaraino.
Telebistaren ondorioek eskola-errendimendua, hitzaren kultura (modu ulergarrian irakurtzeko gaitasuna eta irakurtzeko ohitura izatea) eta aisialdiaren antolamendua bezalako hain alderdi garrantzitsuekin izan dezaketen erlazioak ikertzaileen ahalegina eskatu edo bideratu du familien eta irakasleen kezkei erantzun
nahian. Pantailaren eta burmuin isolatuaren arteko erlazioari buruzko azterketatik
ateratako ondorioen monokausalitatearen eta eskasiaren ideia alboratu behar badugu, familiarteko harremanen sistema eta bere elkarrekintzak barnean hartu beharko
ditugu, familietan telebistaren eta kide gazteenen artean sortzen den erlazioa
aztertzeko eta baloratu ahal izateko. Dorr eta Rabin-ek (1995) adierazi duten
bezala, familia eta hezitzaileak oso konprometituta daude telebistak haurren beste
ekintza potentzialei kentzen dien denboraren azterketan, eta telebista ikustea, aldi
berean, ikusle gazteentzako ekintza mesedegarriagoa izan dadin lortzeko moduan.
Telebista ikusten den eszenatoki fisikoa guztiena izan ohi da, nahiz eta
—lehen adierazi dugun bezala— eszenatoki hori apurtzen ari den, ikus-entzunezkoen
txoko berriak sortu ahala: bigarren edo hirugarren telebista-hargailuak beste gela
batzuetan, bideokontsolen irteera-hargailuak, jokoak dituzten ordenagailuak eta
abar. Oraindik ere, oso “erakargarriak” diren programa batzuek familiako kide
guztiak bildu ohi dituzte. Logikoa da etorkizunean, horrela izateko ahaleginik egin
gabe ere, telebistako programak gaur egun baino era sakabanatuagoan eta indibi-
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dualagoan behatuko direla pentsatzea, nolabait ere hori garapen ekonomikoaren
adierazle bat baita. Txokoen eszenatoki fisiko horrek guztiak familiarteko kultura
bat adierazten du dagoeneko komunikabide hauen administrazioan. Ez da
harritzekoa, telebista-aparatu gehiago eta ikus-entzunezkoen txoko gehiago
dituzten etxeetan, haurrek eta gazteek egunero denbora gehiago ematea horien
aurrean. Hau da, beraz, familiak hartu beharreko lehenengo erabakia: ikus-entzunezko eszenatokiaren antolamendu fisikoa. Etxean horrelako txoko gutxiago
instalatuta dituzten gurasoek telebista gutxiago ikusten dute, bai eta seme-alabek
ere, eta telebistako programak elkarrekin eztabaidatzeko aukera gehiago dituzte
(Christopher, Fabes, eta Wilson, 1989). Ikus-entzunezko txoko bat baino gehiago
dauden etxeetan, gurasoek telebista gehiago ikusten dute, haurrek telebista gehiago
ikusten dute eta litekeena da komunikabide horien erabilera ez administratzea.
Askotan gurasoak ez dira haurrak telebista denbora asko ikustearen edo pantailen
aurrean egotearen aldekoak; izan ere, ez dituzte horrelako egoerak bultzatzen: hori
baino gehiago horrelako egoerak sortzen uzten dute. Azterlan askotan, gurasoei
seme-alabek telebista ikusten ematen duten denborari buruz galdetzen dietenean,
gehiegizkoa dela iruditzen zaie, telebistaren eduki asko gaitzesten dituzte eta kexu
dira programazioa egokia ez delako. Baina erantzun askotan fatalismo-sentimendua antzematen da, kontrolatu ezin duten komunikabide bat dela uste dutelako.
Hala, telebista nahi ez den baina onartzen den era batean erabiltzen da.
2.1. Eragin nagusiak familian
Ondoren aipatuko duguna, neurri handi batean, eremu anglosaxoiaren azterlanetan dago oinarrituta, Estatu Batuetan nahiz Kanadan. Zoritxarrez, lan gutxi egin
dira Espainian sistematikoki familiaren eta telebista ikusteko moduen arteko erlazioa lantzen. Kanarietako erkidegoan egindako azterlan batean, telebista ikusteko
familiak dituen ohiturei buruz, telebistarekin batera betetzen diren zereginak
adierazi ziren, esaterako, ikastea, jolastea eta jatea. Haurrentzako programazioari
dagokionez, familian ez zen plangintza handirik egiten eta telebista ordu askotan
piztuta egoten zen beste ekintza batzuen “betegarri” gisa (Torres eta Conde, 1994).
Gero eta garrantzitsuagoa dirudi familiak orokorrean pantaila berriekin duen
erlazioa kontuan hartzeak. Dorr eta Rabin-ek (1995) egin duten azterketa esanguratsua da. Egile hauen iritziz, gurasoek ondoren adierazten diren errepertorioak
izan ditzakete telebistarekiko arauei dagokienez:
– arauak ezartzen dituzte edukiak debekatuz;
– arauak ezartzen dituzte telebista ikusteko ordu-kopuruari dagokionez;
– aurretik baldintzak ezartzen dituzte telebista ikusteko.
Horrez gain, esan genezake gurasoek zigorrak ezartzen dituztela telebista
ikustea eragotziz, nahiz eta zigor horiek ez dirudien oso gogorrak direnik. Jakina,
familiaren filosofia etxeko arau horiek erabiltzen diren moduan islatzen da. Zigo-
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rrak baino sarriago sariak erabiltzen dituzten gurasoek arau ez hain murriztaileak
ezartzeko joera dute; hau da, seme-alabak heziketaren ikuspegitik interesgarriak
diren saioak ikustera animatzen dituzte, hala-moduzko edukiak dituzten programak
galarazi ordez. Egin diren azterlanen arabera, horietako batzuek lagin mordoa
erabiltzen dutela kontuan izanik, azken jarrera hori ez da, hain zuzen ere, ugariena;
zalantzarik gabe, ordea, gurasoen aldetik denbora gehien eskatzen duena da.
Familia gehienek nahiago dute kateak blokeatu, hau da, debekatu, heziketaren
ikuspegitik telebista ikusteko ohitura jakin batzuk bultzatu baino.
Maila sozio-ekonomikoaren eta haurrek telebista ikusten ematen duten ordu-kopuruaren artean lotura bat ezartzeko saioak egin diren arren, lotura hori nahiko
nahasia da. Oro har, dirudienez, familiaren maila sozioekonomikoa zenbat eta garaiagoa izan, ordu-kopurua hainbat eta txikiagoa izaten da; baina badira familiaren
dinamikari buruzko datu jakin batzuk, lotura hori maila sozio-ekonomikoak baino
hobeto azaltzen dutenak. Gure ustez, datu horietako asko gure errealitate sozialera
hurbilaraz daitezke. Guraso bakarreko familien edo aitak eta amak lan egiten duten
familien kasuan, adibidez, horien seme-alabek beste guraso batzuenak baino
telebista gehiago ikusten dute. Telebistaren kontsumo hori areagotu egiten da
adoleszentzia aurrean eta adoleszentzia goiztiarrean (10-14 urte bitartean gutxi
gorabehera). Oro har, esan daiteke ezen alderantzizko lotura dagoela familiaren
eraginaren eta telebista ikusi den ordu-kopuruaren artean. Familiak haurrengan
zenbat eta eragin gutxiago izan, familian telebista-orduen kontsumoa administratzeko beharraz zenbat eta gutxiago hitz egin, litekeena da hainbat eta ordu gehiago
kontsumitzea telebistaren aurrean.
Familiaren eragin asko borondatezkoak dira, zuzenean nahiz zeharka. Gerta
daiteke gurasoak telebistaren kontsumoaz ez kezkatzea, permisiboak izatea edo
komunikabide honen erabilera kontrolatzeko arauak sortzea. Baina askotan,
familiaren egitura bera da telebista-orduen kontsumorako erraztasun handiagoaren
edo txikiagoaren sorburua. Neba-arreba zaharragoak edo txikiagoak izateak,
besterik gabe, ondorio berezia sortzen du, Pinon, Huston eta Wright-en (1989)
azterketa baten arabera. Aipatutako egile horiek lotura bat antzeman zuten neba-arreba zaharragoak izatearen eta nagusien programak gehiago ikustearen, eta neba-arreba txikiagoak izatearen eta haurren programa gehiago ikustearen artean. Eta
eragin horretaz baliteke gurasoak ez konturatzea, ez baita erraza antzematen.
Familiaren demografiak halako eragina baldin badu, logikoa da gurasoek
telebistarekiko dituzten ohiturak seme-alabek erraz berenganatuko dituztela uste
izatea. Telebista kontrolik gabe kontsumitzen duten gurasoak ereduzkoak dira,
seme-alabek komunikabide hori erabiliko duten moduari dagokionez. Aitzitik,
lehenengo urteetatik telebista-orduen kontsumoaz kezkatzen direnen eta kezka hori
arau, akordio nahiz iradokizunen bidez seme-alabei adierazten dietenen kasuan,
litekeena da seme-alabengan autokontrol-jarrerak lortzea. Gurasoen eta seme-alaben ohituren arteko lotura hori txikitu egiten da azken hauen adina handitu ahala.
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Beste hainbat alderditan bezala, familiek seme-alabengan duten eragin-maila beste
aldagai askoren menpe dago, baina eragina txikiagoa izateko joera antzematen da
seme-alabak garatu ahala eta autonomia pertsonal handiagoa lortu ahala.
Bibliografia espezializatuan azpimarratzen den telebistaren erabileretako bat,
familiarteko “haserrearen” aringarri gisakoa da. Dorr eta Rabin-ek (1995) horri
buruz egindako azterlanak laburbildu dituzte, eta ateratako ondorioa hauxe da:
telebista baliabide eraginkorra izan daiteke familiarteko estresa saihesteko. Hori
gurasoen kasuan ez ezik, telebista orduak eta orduak ikusiz beren baitan itxita eta
isolatuta egon daitezkeelarik, seme-alaben kasuan ere gerta daiteke, halako egoerak saihesteko antzeko ohiturak har baititzakete. Lan batzuetan, ama depresiboek
jarrera bereziki axolagabea erakusten dute seme-alabek pantaila erabiltzen duten
moduaren aurrean. Gure ustez, ez da oinarririk gabekoa emaitza horiek neurri batean familia osora zabaltzea. Telebista primerako ihesbidea da, eta etxeko edozein
kidek erabil dezake estres handiko egoerak saihesteko.
Ondorio horietako asko gainerako pantailetara ere aplika daitezke: bideo, kable bidezko telebista, bideokontsola, minikontsola eta ordenagailuaren erabilerara.
Datu gutxi daude Espainian, eta urriak dira eremu anglosaxoian daudenak, pantaila
horien guztien erabilera ezberdinei buruzkoak. Dirudienez, aurretik egin ditugun
iruzkin asko, aldaketa txiki batzuekin, teknologia berri horien erabilerara aplika
daitezke. Telebistaren erabileraz arduratzen ez diren edo kezkatzen ez diren
familiek jarrera hori bera erakusten dute, haurrek bideojokoak, ordenagailuak edo
bideoak erabiltzen dituzten moduaren aurrean. Hala eta guztiz ere, teknologia
horiek guztiek aukeratzeko ahalbide gehiago eskaintzen dituzte. Eskaintza hain
handia denez, kaosetik ihes egiteko beharrak programazio bat eskatzen du, gutxienekoa bada ere. Askotan, zer programa botatzen duten jakin gabe pizten dugu
telebista, baina bideo-denda batera pelikula bat erostera goazenean, bere izenburua
aukeratzen dugu. Pantaila berri horien aurrean familiaren orientazioa beharrezkoa
eta eztabaidaezina da, eta, antza, horri buruz egindako azterlanek beren erabilera
dagoeneko tradizionala den telebistaren erabileraren osagarria dela adierazten dute. Kasu askotan, horrek haurrek eta gazteek pantailen aurrean ordu gehiago ematea
dakar berekin. Beste batzuetan, gutxienetan, telebista ikusten ematen zen denbora
beste pantaila batzuetara desbideratzea dakar berekin. Hortik atera daiteke, aurretik
eskaini ditugun datu asko eta egin ditugun eta egingo ditugun gogoetak pantailen
artean nagusi den horretan oinarrituta egotea, hau da, telebistan.
Telebista egunero pizteak familian duen ondorioa baloratzeko modurik egokiena, zenbait familiak telebista traumatikoki “moztearen” emaitzak laburbiltzea
da. Batzuetan era natural batean, beste batzuetan nahita, telebista familiarteko
bizitzatik errotik erauztean egin diren esperimentuez ari gara. Zenbaitetan, telebista
ikusi ezin den landa-zona batera —geratzen diren gutxi horietako batera—
derrigorrez egindako lekualdaketa aprobetxatuz (Winn, 1977). Zenbaitetan,
telebistak berak iragarritako kanpaina masiboen eraginez, 1997an Estatu Batuetan
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gertatu bezala. Lehenengo kasuan, Winn-ek (1977) familien benetako abstinentzia-sindromea deskribatu zuen, depresio txikiak, haserrea, antsietatea eta hutsune-sentsazioa antzemanez. Familiarteko munduaren eta mundu sozialaren garrantzizko
erreferentzia galdu zuten. Denbora igaro ahala, bi edo hiru hilabetetan alegia,
familiak gizarte-harremanen eta bestelako jardueren bidez betetzen du telebista ez
edukitzeak utzitako hutsunea. Denboraren poderioz guztia gainditzen denez,
hilabete batzuk igaro ondoren familiak bere jardueretako asko berregituratzen ditu,
eta, horrez gain, bere elkarrekintza-ereduak askoz ere sendoago bihurtzen dira.
Winn-ek aipatzen duen ondorio erromantiko eta ekologiko horrek, zoritxarrez,
iragarritako amaierako bat du: hirira itzultzean, oso denbora laburrean, pantailak
ikusteko eta horiekin erlazionatzeko ohitura guztiak bizkor berreskuratzen dira.
Pantailak duen ahalmen horrek saihestezina dirudi gaur egun bizi garen
garaian eta oraindik biziko ditugunetan. Adituen ahalegina familiak ahalmen hori
elkarrekin banatzeko gaitasun handiagoa lor dezan bideratuta dago, borroka antzu
eta agor baterantz bideratuta baino gehiago. Izan ere, konponbiderik egokienetakoa
telebista elkarrekin ikustea dela esan daiteke.
2.2. Telebista elkarrekin ikustea
Izan ere, gurasoek —kulturak, oro har— bitartekari gisa dihardute telebista
ikusteko edozein esperientziaren aurretik, momentuan eta ondoren. Komunikabide
horren gainean gurasoek izaten dituzten eraginek telebistaren eta gainerako
pantailen inguruko berriketaldietan dute sorburua; hala eta guztiz ere, adituen
iritziz, elkarrekintza eraginkorra lortzeko aukera hobezina galtzen da telebista haurrekin eta gazteekin ikusten ez bada. Hain zuzen ere, estrategia hori gorago aipatu
dugun elkarrekin ikusteari uztearen jarrera zorrotzaren kontrakoa da. Familiari
komunikabideen aurrean bitartekari gisa aritzea ahalbidetzen dio, hau da, familiak
esku hartuko ez balu haurrarengan sortutakoak ez bezalako ondorioak sortzea.
Horrela, gurasoek eduki batzuk hobeto ulertzen, eta inpaktu emozionaleko eszenak
asimilatzen lagundu dezakete; publizitateari buruz hitz egin dezakete, alderdi
desiragarriak azpimarratu ditzakete, eta abar. Liburu honetako 12. kapituluan
adierazten den bezala, telebista ikusten ari diren bitartean haurrekin egotea, seme-alaben garapenari eta heziketari buruzko ikusmolde konstruktibista edo modernoa
duten gurasoen ezaugarria izan ohi da. Jakina, besterik gabe ondoan isilik egoteak,
zaintzaile-jarrerak sortzen duen kontrol-sentsazioak edo haurraren edo gaztearen
mentalitatera ez egokitzeak babes-lan hori eraginkorra ez izatea eta batzuetan
kaltegarria izatea eragiten du. Familiarteko bizitzaren beste alderdi batzuetan
bezala, jarrera hezigarririk eta zuhurrik ezean ondorioak aleatorioak dira.
Estatu Batuetako eremuan egindako azterlanek ateratako ondorioa hauxe da:
puntako orduetan botatzen dituzten programen %60tik %70era bitartean familiako
kide batek baino gehiagok ikusten ditu beste batzuekin batera, nahiz eta
gurasoekin batera ikusitakoen portzentaia txikiagoa den, hau da, %20tik %25era
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bitartekoa gutxi gorabehera. Beraz, telebista, gurasoekin baino gehiago, lagunekin
edo neba-arrebekin ikusten da. Eragotziko duen asmo zehatzik gabe, txokoak ugaritzeak gero eta indibidualago bihurtuko du telebistarekiko esperientzia. Datu horiek
Espainiako errealitatera ere eraman daitezke, aldaketa handirik gabe. Gainera, esan
beharra dago heziketaren ikuspegitik telebista elkarrekin ikusteak ez duela esan
nahi telebista ondo erabiltzea. Gehiegitan, gurasoak erdi lo egoten dira telebistaren
aurrean, haurren bat bere adinerako oso egokia ez den programaren bat arretaz
ikusten ari den bitartean. St. Peters, Fitch, Huston, Wright eta Eakins-ek (1991)
nabarmendu dutenez, elkarrekin telebista ikusten den une asko oso hezigarriak ez
diren edo argi eta garbi helduentzako diren programekin lotuta egon ohi dira. Gurasoek ematen dituzten datuetan oinarrituta eta gizartearen desiragarritasunerako
joera onartuta, ikerketa-talde horrek gogoeta interesgarri batzuk egin zituen:
– elkarrekin batera telebista ikustea gurasoek dituzten ohituren menpe dago
gehienbat; hau da, gurasoen programak ikusten dira, ikusi ohi dituzten
orduetan;
– 6 eta 7 urtera arteko adina duten haurrek ia beti bakardadean ikusten dituzte
“beren” programak, edota beste neba-arrebaren batekin;
– haurrek beren programak gurasoek ikus ditzaten egiten dituzten saioak
alferrikakoak izan ohi dira. Noizbait arrakasta lortzen dutenean, gehiago
izan da gurasoek zor zaien zaintzagatik egin dutelako, programa elkarrekin
ikusteko interesagatik baino;
– Urteak aurrera egin ahala, haurrek eta gazteek gurasoen ohiturak berenganatzen dituzte telebistarekin duten erlazioari dagokionez, nahiz eta telebista
ikusteko uneetan elkarrekin ez egon, gogortzat jo daitezkeen programak
ikustean bereziki.
Egileen arabera, aurretik adierazitakoa kontuan izanik, ondorio hau atera
daiteke: haurrek telebista ikusteko duten estiloa gurasoengandik ikasitakoa da.
Estiloak barnean hartzen ditu ikusteko denbora, ikusteko modua eta atseginez edo
gogoz kontra ikusten diren edukien mota. Horrek esan nahi du ezen nahikoa
zehaztu beharko litzatekeela telebistarekiko ohitura onak dituzten eta seme-alabengan telebista ikusteko jarrera osasuntsua lortu nahi duten gurasoen irudi saiatua.
Kasu askotan, gurasoak dira biolentziaren edo telesail negarreragileen zaletasuna
pizten dutenak. Komunikabide horrekiko erlazioaren hastapenetan generoak duen
eragina ez da oraindik sakontasunez aztertu, baina logikoa dirudi pentsatzeak,
sexuen heziketari dagokionez familiak duen filosofia agerian uzten duela.
Oraindik St. Peters-en eta besteen (1991) lanetik ateratako beste bi adierazpen
ditugu aipatzeko. Lehenengoa telebistak erakusten duen biolentziaren aurrean
gurasoek hartutako gaitzespen-jarrera esplizitu askoren eraginkortasunik eza da.
Egileek diotenez, gaitzespen generikoak dira programa zehatzen murrizketarik
berekin ekartzen ez dutenak, horien aurrean amore ematen baitute. Bigarrena

316

Familia eta giza garapena

atsegingarriagoa eta itxaropentsuagoa da: programak debekatu beharrean programak gomendatzen dituzten gurasoek proportzio handiagoan ikusten dute seme-alabekin batera telebista, bai eta eduki hezigarriagoa duten programak ere,
axolagabeak diren edo murrizketak ezartzen dituzten gurasoekin konparatuz.
Azken horiek seme-alabek telebista gehiegi ez ikustea lortzen dute, telebista
egokia barne, eta ez dute haiekin batera ikusten.
Egia dirudi telebista elkarrekin ikusteak edo seme-alabekin batera ikusteak
elementu gehigarri positiboak eskaintzen dizkiola telebista ikusteko esperientziari,
lehen esan bezala. Zehatz-mehatz, emaitzak bi multzo handitan bana ditzakegu:
– dimentsio kognitiboan, hiztegia hobeto ulertzen eta zabaltzen laguntzen du,
ikaskuntza sendoagoak eragiten ditu eta erlazionatutako beste jarduera
batzuk berekin ekartzen ditu;
– dimentsio sozialean, egoera sozialen balorazio xehekatua egiteko gakoak
eskaintzen ditu, eta estereotipoak eta aurreiritziak ezartzean edo zehaztean
eragina du, baita beldur-erreakzioak kontrolatzean, pertsonaien balorazioen
aldaketetan, berariazko familia-ereduen balorazioan eta ingurune soziala
ulertzeko moduan ere.
Azken finean, Dorr eta Rabin-ekin (1995) bat etorriz, gurasoek telebistaren
aurrean duten eragina erakusten dute horretan ahalegintzen direnean. Guk horri
eragina izateko duten gaitasunean fidatzen direnean esaldia gehitu nahi diogu, eta
hori, orokorrean, familiarteko bizitzaren beste eremu batzuetan heziketa-praktika
eragingarrien erabilerari lotuta dago. Bitartekotza-estiloek gurasoen heziketa-estiloei erantzuten diete; familian balioak ondo ezarrita daudenean, nagusitu egiten
dira telebistan ikusten diren balioen gainetik, bereziki horri dagokionez nahitako
bitartekotza sortzen baldin bada. Ildo horretan, Abelman-ek (1990) adierazi
duenez, seme-alabengan telebistak sistema kognitiboan eragina duela uste duten
gurasoek komunikabide honen eta bere edukien balorazio kritiko gehiago egiten
dituzte. Hala ere, guraso kognitibista horiek ez dira hain murriztaileak, telebistak
seme-alaben portaeran dituen ondorio zehatzez kezkatuta dauden gurasoekin
konparatuz. Azken horiek programa gehiago debekatzen dituzte, eta ez dute
aurrekoek bezain beste negoziatzen komunikabide honen administrazioa.
Aitak nahiz amak telebistarekiko portaeran bitartekari gisa egin dezakeen
lana sendoagoa izaten da 3 eta 7 urte bitartean, nahiz eta borondatezko asmorik
gabe ondorioak oso bestelakoak izan daitezkeen, goian adierazitakoen aldean.
Helduek aurreiritziak ezarri, pantailan ikusitako estereotipoak areagotu, errealitate
sozial jakin batzuk itxuraldatzen lagundu, pertsonaiekin gainidentifikatzera
bultzatu eta, azken finean, etxeko eragin-iturri nagusia den telebistara zuzendutako
arreta gatibatzailea garatzen lagundu dezakete. Urteak aurrera egin ahala, eragin-iturriak aniztu egiten dira, eta familia lehian aritzen da telebistako programekin,
zeinek eraginkortasun handiagoa lortuko.
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Beste pantailek, bideojokoek eta kontsolek, batetik, elkarrekintza handiagoa
eta, bestetik, erakutsitako eredu sozialen konplexutasun txikiagoa eskaintzen dute.
Bideojokoak ez dira batere sotilak izaten eredu bortitzak, sexistak, sadikoak eta
abar aurkeztean. Beraz, familiaren balioak sexismoarekin, sadismoarekin edo
jokorako estrategia gisa erabilitako biolentziarekin bat datozenean, haurrak ulertu
egiten ditu —bai eta onartu ere— inolako arazorik gabe. Baldin eta eredu horiek
familiak azpimarratu nahi dituen ereduekin bat ez badatoz, orduan ere ez da beharrezkoa izango bideojokoetako edukiaren interpretazio konplikaturik haien mezua
gaitzesteko. Beste zenbaitetan, pantaila-mota horrek konplexutasun eta garrantzi
handiko adimen-estrategiak esperimentatzea ahalbidetzen du, eta horiek areagotu
edo argitu egin daitezke familiako beste heldu batzuen eskutik. Multimedia-ordenagailua pantailen guraso bihurtzen ari da, jolastu, ikertu, mundu osoarekin
komunikatu eta telebistako ia edozein kate erreproduzitzeko duen gaitasunagatik.
Bere erabilera eta gozamena indibiduala da, eta oraingoz horrek familiaren esparruan bertako kideen arteko komunikazio-ereduak murrizteko arriskua planteatzen
du. Hori ote da etorkizuna? Aurpegi ugari elkarrekin eta isilik bakoitza bere
pantailaren aurrean adi?
3. FAMILIAREN ERAKUSLEIHOAK
Telebista, familia bere inguruan biltzeaz gain, errealitate sozialak sortzeko duen
gaitasunak eraginda pantailan ikusten den familia-eredu bihurtu da. Familiari
buruzko telesailak ikusle-kopuru handiko programak dira, duela urte askotik ona.
Estatu Batuetatik etorri zaizkigun eta ia nonahi ikus ditzakegun telesailak ez ezik,
azken urteotan Espainian egindako produkzioak ditugu, antzeko formula erabiliz,
nahiz eta Espainiako errealitate sozialera egokituta egon. Hortik, beraz, bi
komunitate horietan aplika daitezkeen datuak atera ditzakegu.
Familia-telesailak seme-alabentzako programa egokienetakoak dira, gurasoen
ustez. Ikusle guztientzako egokiak izateagatik lortu dute arrakasta. Ordea, beti ez
datoz bat familia-tipoaren eredu ideal batekin; telebistak estimulatzeko duen beharraren eraginez, familiaren irudikapena askotarikoa da, dagokion heterogenotasuna
kontuan hartuz alderdi guztietatik erakutsia. Osorik dauden familiak, guraso
bakarrekoak, berreraikiak, izatezkoak edo eskubidezkoak, bikote homosexualak,
seme-alaba adoptatuak, errentako amak eta abar, telebistako familia-mosaikoaren
osagai dira, ñabardura ezberdinak izan arren.
Puntako orduetako familia-irudikapenari buruz Skill, Wallace eta Cassata-k
(1990) egindako azterlanek, elkarrizketarako irekia den ikuspegitik azpimarratzen
dute familia, dagokion edozein moldetan. Gatazkak hitzezkoak dira eta umore
onez eta elkarrizketa bidez konpontzen dira; hori bai, gurasoek dute ekimena eta
seme-alabek haien argumentuak onartzen dituzte. Emakumeek tratu hobea jasotzen
dute gidoian beren rol tradizionala betetzen dutenean, ama, emazte edo emaztegai
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gisa. Adierazpen emozional positibo eta negatibo gehiago agertzen da azterlana
egin zen garaian, hau da, laurogeita hamarreko hamarkadaren lehen urteetan,
aurreko aldietan baino. Guraso bakarreko familiak osorik dauden familiak baino
gatazkatsuagoak erakusten dira seme-alabekiko harremanetan, eta osorik daudenak
harmoniaren eredu gisa agertzen dira.
Aurreko lanek telebistako duela gutxiko familia-erretratuen argazki finko bat
—eta beharbada zehatza— izaten jarraitzen dute. Dinamika sozialaren abiadura
handia denez, eragile guztiak berehala aldatzen dira: familiak, telebistako agenteak, eta ikuslegoaren ikusminak. Teorialariek errealitateak berrezartzeko telebistak duen ahalmena defendatzen dute; gurasoek telebistan ikusitakoaren arabera
egokitu ditzakete beren heziketa-praktikak. Haurrek pantailan ikusitako erreakzioak
gurasoek ere izango dituztela ikas dezakete, eta babesleek haurrek eta gurasoek
familia-telesailak ikusten jarraituko dutela uste dute.
Haurrak zenbat eta txikiagoak izan orduan eta errealistagoak iruditzen zaizkie
telebistako familiak. Haztean, bereizteko duten gaitasunaren eta beren esperientzia
sozialaren ondorioz, gero eta elkarren antz txikiagoa duten erantzunak ematen
dituzte. Oro har, telebistan ikusten direnak bezalako familiak osatu nahi izaten
dituzte eta bertako kideren batekin identifikatu ohi dira. Dorr eta Rabin-ek (1995)
antzekotasun handiagoa aurkitu zuten telebistako familien eta desiratzen diren
familien artean, telebistako familien eta aztertutako haurren familia errealen artean
baino. Hain zuzen ere, horrela baieztatzen da telebistan azaltzen diren familia-ereduen erretratu positiboa.
4. AZKEN GOMENDIOAK
Ez da egileen asmoa —ez baitute horretan sinesten gainera—, gurasoei eta interesatuei komunikabide hau administratzeko modu jakin batzuk “errezetatzea”, hezkuntzaren balioak hainbeste kontuan hartzen diren gizarte-eremuan. Ordea, haientzat baliagarria izan daiteke dagoeneko egin diren lan zehatzetan —osatu gabeak
izan arren— oinarritutako zenbait gogoeta biltzea. Hona hemen gogoeta horietako
batzuk.
Alde batetik, telebistarekin eta gainerako pantailekin ezarritako heziketa-praktika familiaren hezkuntza-giro orokorrean kokatu behar da, familia sistema
gisa hartuta, bere egitura eta dinamika berezia barne. Beste eremu batzuetan seme-alabengan eragina duten gurasoek eragina dute, baita ere, ikus-entzunezkoaren
administrazioan. Guraso demokratikoek eduki gogorra duten programak murrizteko joera handiagoa dute, programa jakin batzuetan agertzen diren eredu sozial
desegokiei aurre egiten saiatzen dira, eta, oro har, guraso autoritarioek eta permisiboek baino ordu gutxiago uzten diete haurrei telebista ikusten. Ñabardura bat:
badira gurasoak oraindik ere pantailek seme-alabengan dituzten ondorioak gutxiesten dituztenak, axola ez zaielako edota eskaintzen dieten prestakuntza beren burua
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defendatzeko adina dela uste dutelako. Axola ez zaien gurasoen kasuan, gaiari
buruzko informazioak nahikoa izan beharko luke neurriak hartzeko. Uste oneko
gurasoen kasuan, hain indar handia duen komunikabide honi aurre ez egitearen
arrazoia aztertu beharko lukete, berariazko tresna izateaz gain bereziki hezigarria
baita bizitzaren lehenengo urteetan. Sozializazio prebentiboa deritzon horretaz ari
gara, horren arabera gurasoek, telebistaren aurrean seme-alabek duten portaera
gida baitezakete, komunikabide honi edo programen edukiari eta bere bitartekotza-estiloari buruz hitz eginez.
Bestetik, aditu gehienek ondoren adierazten diren neurriak hartzea gomendatzen dute:
– haurrak ikus-entzunezkoetan alfabetatzea, dagozkien alderdi teknikoak
(irudien lengoaia, pelikulak edo programak egiteko zailtasuna, eta abar) eta
alderdi komertzialak (kateen arteko lehia, eta abar) aztertuz;
– publizitatea aztertzen laguntzea, publizitatearen asmoa eta konbentzitzeko
erabiltzen dituen estrategiak ere aztertuz;
– telebista edo bestelako ikus-entzunezkoak ikusteko denbora mugatzea,
etxean jardueren programazio bat eginez, pantailen aurrean izaten diren
egonaldietan nolabaiteko etenak ezartzearren;
– ikus-entzunezkoei lotutako jarduerak aldez aurretik aukeratzen eta programatzen erakustea, ezer egin gabe egoten diren aldietako baliabide erraz
bihur ez daitezen;
– pantailen aurrean seme-alabekin batera eta partaidetzazko jarrera erakutsiz
ikusten aritzea, horien bidez erakusten zaizkien sinesmen sozial, balio eta
portaera-mota ezberdinak ikuspegi kritiko batez berei dagozkienekin
konparatzea ahalbidetzeko.
Izan ere, familian balioak eraikitzeari buruzko 9. kapituluan adierazi den
bezala, gomendiorik eraginkorrena gurasoak seme-alaben sozializazio-agente
aktiboak izatea da. Beren eginkizunaren zati bat ikus-entzunezkoen esku ez uztea,
baizik eta seme-alabei beharrezko oinarri kontzeptualak eta emozionalak eskaintzea, pantaila horietatik eratorritako mezuak ulertu eta interpretatzeko, alegia.
Bestalde, jakin badakigu gorago proposatutako neurri zehatz horiek hartzeko
ardura handia behar dela, eta aldez aurretik gurasoek berek ikus-entzunezkoen
aurrean duten jarrera aztertu behar dutela. Arrazoi horregatik, “kontsumitzaileek”
ekoizle, babesle eta arduradun politikoei presio handiagoa egitearen aldekoak gara,
familiei zuzendutako ikus-entzunezkoen eskaintza egokiagoa eta etxeetatik
administratzeko modukoa izan dadin.

16. Familia eta eskola: gurasoak eta irakasleak
Alfredo Oliva eta Jesús Palacios

Haurrak gizarteratzeko prozesuan familia ardatz nagusia izan arren, eskolak ere
ezinbesteko rola betetzen du prozesu horretan. Hain zuzen, 3. kapituluan azaldu
bezala, 3 edo 4 urtetik aurrera —baita lehenagotik ere— 16 urte beste arte Espainiako haur gehienek eskolako testuinguruan ematen dute denborarik gehiena. Eskolan guraso eta senitarteko ez diren beste heldu batzuekiko gizarte-harremanak
garatzen dituzte, kide-multzo zabala ezagutzen dute, senitartean ikasten hasitako
hainbat ikaskuntza garatzen dituzte eta beste hainbat gauza berri ikasten dituzte.
Haurtzaro eta adoleszentzian zehar nahitaezko erreferentzia-puntua eta garapenean
eragina duten iturri nagusietako bat da eskola. Familia alde batera utziz, ez da
eskola baino garrantzi handiagoko beste gizarte-erakunderik.
Haurrak eta adoleszenteak garatzeko bi testuinguru nagusiak familia eta
eskola direla kontuan izanik, nahitaezkoa da bi testuinguru hauen arteko antzekotasun eta ezberdintasunak aztertzea: hau da, bataren eta bestearen hezkuntza- edo
gizarte-helburuak, erantzukizunak, eremu bakoitzean garatzen diren jarduera-motak edota guraso eta hezitzaileen artean ezartzen diren harremanak. Ezin esan
dezakegu, ordea, garrantzi nabarmen hori gai horiei buruzko ikerketa askotan gauzatu denik, baina nolanahi ere, gaur egun garatzen ari den azterketa-eremu garrantzitsu baten aurrean gaudela esan genezake. Eremu horrek pixkanaka haurren hezkuntza eta gizarteratzeko prozesua aztertu eta sakontzeko duen garrantziaren araberako lekua hartuko du.
1. FAMILIA ETA ESKOLA GARAPENERAKO TESTUINGURU GISA
Gaur egun familiak eta eskolak zeregin garrantzitsua betetzen dute haurren
hezkuntzan eta gizarteratzeko prozesuan, baina hori ez da horrela izan beti.
Tradizioaren arabera, familia izan da haurrik gazteenen prestakuntzaren ardura
hartu duena. Familia produkzio-unitatea zen, gizarte-bizimoduaren ardatza eta
haurren bizimodua garatzen zeneko lekua, eta familiarena zen haurren behar ia
guzti-guztiak asetzeko erantzukizuna. Testuinguru honetan beren balioak,
prestakuntza morala eta etorkizunean baliagarri izango zitzaizkien abilezia eta
ezagutza ugari ikasten zituzten haurrek. Bestalde, horrez gain haurrek beste
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abilezia eta ezagutza batzuk ere ikasten zituzten lantegi, granja edo denda bezalako
beste testuinguru batzuetan, bertara oso txikitatik joanda.
Bestalde, Elizak bere gain hartu zuen haurren prestakuntzaren ardura eta
erantzukizuna. Erakunde erlijiosoek balio moral eta erlijiosoak zaindu eta gordetzen zituzten. Izan ere, Erdi Aroan sortu ziren lehen eskolak fraideenak edo klaustrokoak ziren, kultura klaustroetan biltzen zelako eta, hortaz, kultura horretara
heltzeko aukera monjeek bakarrik zutelako. Monje nahiz sekularren hezkuntzari
zuzenduriko lehen eskola haiek prestakuntza erlijiosoa nahiz humanitate eta
zientziei buruzko irakaskuntza eskaintzen zuten (trivium eta cuadrivium). Nolanahi
ere, eliteentzako eskolak ziren, eta aristokraten seme-alabek bakarrik zuten bertan
ikasteko aukera. XVIII. mendeko Ilustraziora arte itxaron behar izan zen hezkuntzaren laizismoa eta guztiontzako hezkuntza doan eta nahitaezkoa aldarrikatzen
zuten ahotsak entzuteko. Baina guztiontzako hezkuntza doan eta nahitaezko hori
ez zen XIX. mendera arte zabaldu hainbat herritan, eta azkenik XX. mendean
sendotu zen mendebaldeko herrietan. Industrializazio-garaiko mekanizazio handiaren ondorioz, gero eta lan-esku gehiago behar zen, eta, aldi berean, langileen
prestakuntza-beharrak ere areagotu egin ziren. Haurrak ez ziren beharrezkoak
fabriketan, eta nonbait egon behar zuten gurasoak lanean ari ziren bitartean. Aldi
berean, eskolaratzearen aldekoek defendatu zutenez, ordena mantentzeko
onuragarri izateaz gain, haurrak eskoletan biltzea gizarte-balioekiko errespetua
irakasteko eta lan-munduratu ahal izateko prestatzeko egokiak izan zitezkeen.
Honela bihurtu zen eskola haurren garapenerako bigarren testuinguru nagusia,
familiaren ondoren.
Historian zehar aldaketa garrantzitsu ugari gertatu dira familiaren eta eskolaren arteko harremanetan. Lehen eskolek, esate baterako, oso harreman estua zuten
komunitatearekin. Elizako ordezkariek eta gurasoek kontrolatzen zuten curriculum
akademikoa, beraiek kontratatzen zituzten irakasleak eta beraiek erabakitzen zituzten eskola-egutegia eta eskola-egunaren iraupena. Elizak, eskolak eta gurasoek
haurrak gizarteratu eta komunitatean barne hartzea zuten helburu nagusitzat.
Ordea, XX. mendearen hasieran ordea egoera aldatzen hasi zen: eskola eta familia
urrundu egin ziren bata bestearengandik eta bien arteko harremanetarako eredu
berria sortu zen. Lan pedagogikoa espezializatuz joan zen, gero eta konplexuago
bihurtuz, eta irakasleek gurasoen esperientziatik urrun zeuden gaiak eta metodoak
irakatsi eta erabiltzen zituzten. Gurasoek gero eta zeresan gutxiago zuten eskola
barruan gertatzen zenaren inguruan. Familiaren eta eskolaren erantzukizunak
ezberdinak zirela ikusten hasi zen eta ontzat jotzen zen hori. Gurasoek jokabide
egokia eta jarrera positiboak irakatsi behar zizkieten haurrei, hauei eskolarako
bidea zabaltzeko; irakasleen ardura, berriz, haurrei irakurketa, idazketa, kalkulua
eta beste hainbat ezagutza humanistiko eta zientifiko irakastea zen. Beraz, horrela
gurasoek eta hezitzaileek oso bestelako helburuak zituzten, eta helburu horiek batzuk eta besteek bakarka lan eginez hobeto lortuko zirela uste izan zen, eta horrela
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eskola eta gurasoen arteko harremana gatazkaz bete zen. Autore batzuek eragin
banandu deitu duten ikuspegi hori (Connors eta Epstein, 1995), beste ikuspegi batek ordezkatu du azken urteotan. Ikuspegi berri honen arabera familiak eta eskolak
eragin gainezarriak eta erantzukizun partekatuak dituzte, eta, hortaz, bi erakunde
hauek elkarrekin lan egin behar dute haurren prestakuntzan. Guraso eta hezitzaileek
beren arteko harremanak birdefinitu behar dituzte, gatazka eta harremanik eza kolaborazio eta koordinazioarekin ordezkatuz. Bi erakunde horien arteko harremanen
aldaketa eskolaren demokratizazioa eragin duten gizarte-aldaketen ondorioa da,
aldaketa horrek gurasoei eskolan aktiboki parte hartzeko aukera eskaini dielarik.
Baina aldaketa eta aukera horiek gorabehera, familia eta eskolaren arteko
lankidetza askoz errazago gauzatzen da teorian praktikan baino, lankidetza hori
errealitate baino ilusio edo itxaropen hutsa delarik. Solé-k (1996) azaldu bezala,
hezkuntzak hainbesteko garrantzia duen une honetan eta, hortaz, guraso eta irakasleen arteko lankidetza inoiz baino beharrezkoagoa denean, batzuk nahiz besteak
bakarrik eta noraezean sentitzen dira beren hezkuntza-funtzioa betetzerakoan.
Eredu edo teoria psikologiko eta pedagogiko batzuek familiaren eta eskolaren
arteko harremanaren garrantzia azpimarratu dute. Hauen artean azpimarragarria da
Bronfenbrenner-ek (1979) proposaturiko eredu ekologikoa. Eredu horrek garrantzia
handia ematen die haurrak parte hartzen dueneko gizarteratze-testuinguru guztien
azterketari, hala nola, familiari eta eskolari. Hain zuzen, 2. kapituluan xehetasunez
azaldutakoari jarraiki, testuinguru hurbil hauei mikrosistema esaten zaie, eta haurrek
garatzen dituzten jarduera, rol eta pertsonen arteko harreman guztiak barnean
hartzen dira bertan. Eredu horrek pertsonak testuinguru ezberdinetan aldi berean
parte-hartzearen eraginaren eta testuinguru ezberdinen artean dauden harremanen
azterketak duen garrantzia azpimarratu du, zeren, hauetako mikrosistema bakoitzak
haurraren garapenean izan dezakeen eraginaz gain, denen arteko eraginak ere
aintzat hartu behar baitira: hau da, kontuan hartu behar da, batetik, haurrak etxean
ezartzen dituen harremanek eskolan duen jokabidean duten eragina eta, alderantziz,
eskolako harremanek etxeko jokabidean duten eragina; eta, bestetik, etxean egindako
jarduerek zenbateraino duten eragin positiboa edo negatiboa bere eskolako jardueretan. Beraz, familiaren eta eskolaren arteko harremanaren azterketa funtsezko elementua da garapenean eragina duten ingurune-faktoreak hobeto ulertzeko. Bronfenbrenner eta Crouter-ek (1983) zeharkako mesositema esaten diote eredu honi.
2. FAMILIAREN ETA ESKOLAREN ARTEKO ANTZEKOTASUN ETA
EZBERDINTASUNAK
Konparaketaren ondorioz, familiaren eta eskolaren arteko ezberdintasunak nabarmentzen dira lehenik, baina ez dugu ahaztu behar bien artean antzekotasun nabarmenak ere badaudela. Bi testuinguru horiek kultura bereko kide dira eta, hortaz, kultura
horrek balio, jokabide, gaitasun eta abarretan desiragarritzat jotzen dituen helburu
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orokor komunak dituzte biek. Bien helburu nagusia haurren hezkuntza eta garapena
sustatu eta bultzatzea da, haurren nortasunaren alderdi ezberdinak aintzat hartuz.
Bestalde, haurrak zaindu eta arriskuetatik babesteko funtzioa betetzen dute biek.
Baina antzekotasun horiek gorabehera, familiak eta eskolak alde handiak dituzte, bi testuinguruok funtzio ezberdinak eta espazio eta denboraren antolakuntza
ezberdinak dituztelako, eta batean eta bestean pertsona ezberdinek parte hartzen
dutelako. Eskola erakunde izaerako hezkuntza-testuingurua da, tradizio eta forma
bereziak ditu eta bere antolakuntza- eta burokrazia-ezaugarrien arabera rol jakin
eta bereziak ezartzen ditu irakasle nahiz ikasleentzat, rol horiek etxean ezagutu duen
errealitatearen oso bestelakoak izanik haurrarentzat. Autore batzuek (Greenfield
eta Lave, 1982; Heath, 1982; del Río eta Alvarez, 1992) bi testuinguru horien
artean jokabide, harremanetarako arau, komunikazio-metodo eta informazioa
igortzeko prozeduretan dauden ezberdintasunak aztertu dituzte. Familiaren eta
eskolaren arteko konparaketan azpimarra daitezkeen alderdirik esanguratsuenak
aipatuko ditugu segidan.
Familian eguneroko bizimoduko jardueretan parte hartzen du haurrak; aldiz,
eskolan egiten diren jarduerak haurraren mundu hurbiletik urrunago dauden
testuinguruan garatzen dira, lortu beharreko hezkuntza-helburu jakin batzuen
arabera diseinatu eta planifikatzen baitira. Errealak ez diren eta izaera sinboliko
nabarmena duten jarduerak izan ohi dira maiz. Gainera, lehen mailetan izan ezik,
jarduera horiek ez dute erlazio nabarmenik beren artean, ez eta eskolatik kanpo
gertatzen denarekin ere. Hortaz, zatikatua eta orokortasun edo antolakuntza
gutxikoa izan ohi da maiz eskolan lorturiko ezagutza.
Familian garatzen diren jardueren edukia haurren interesetik hurbil egon ohi
da, jarduera hauen ondorio praktikoak berehalakoak izaten dira, eta haurra oso
motibatuta egoten da. Eskolan, ordea, jarduerek eta ikaskuntzek haurraren unean
uneko premia eta interesetatik oso urrun dauden helburuak izan ohi dituzte, eta,
hortaz, ez dute jarduera horiek zentzuz beteko lituzkeen produktu zuzenik.
Familian ikaskuntza-egoerak helduarekiko harreman didaktikoan gertatu ohi
dira maiz; eskolan, aldiz, ikasle eta irakaslearen arteko banako harremanak ez dira
hain maiz gertatzen, heldu/haur ratioak horretarako aukera handirik uzten ez
duelako. Gainera, harreman horiek ez dira hain iraunkorrak, ez eta hain pertsonalak
ere. Haurren jokabidea ere oso bestelakoa izan ohi da bi testuinguru horietan. Esate
baterako, haur txikiak independenteagoak izan ohi dira eskolan eta ez dute hainbeste laguntza instrumentalik eskatzen —adibidez, materialak eskatzeko edota
egoera jakin bati aurre egiteko— helduaren laguntza eskatzerakoan (Long eta
Garduque, 1987). Bestalde, gurasoek eta irakasleek erantzun ezberdinak eman ohi
dituzte haurren eskarien aurrean, zeren gurasoek erantzun gehiago eta berehalakoan ematen baitituzte. Nolanahi ere, gurasoek irakasleek baino errieta gehiago
egiten diete eta debeku gehiago ere ezartzen dizkiete haurrei, eta haurren azterketajokabidean ere muga gehiago ezarri ohi dituzte.
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Kideen arteko harremanei dagokienez, harreman horiek ohikoagoak dira
eskolan, batik bat seme edo alaba bakarreko familien kasuan. Alderdi horrek garrantzi handia du, haurren garapenerako kideen arteko harremanak duen garrantzia
aintzat hartuz gero.
Familiaren testuinguruan ohikoa da haurrak helduaren jokabidea ikusi eta
imitatuz ikastea, eta froga edo erakustaldien bidez irakatsi ohi zaio haurrari; hots,
normalean ez da praktika berezi bat hitz edo erregelen bidez formulatzen. Eskolan,
aldiz, hitz-trukearen bidezko ikaskuntza garatzen da. Helduak printzipio orokorrak
adierazten dizkio hitzez haurrari, eta printzipio horiek bereganatu behar ditu haurrak.
Izan ere, erabilitako hizkuntza da garapenerako bi testuinguru horien arteko
ezberdintasunik nabarmenetako bat (Heath, 1982). Eskolan erabiltzen den hiztegia,
diskurtsoaren egitura eta hizkuntza bera etxean erabiltzen denaren guztiz bestelakoa da. Eskolan testuinguru jakinik gabeko hizkuntza erabili ohi da, eta bertan ez
dauden objektu edo fenomenoez hitz egiteko erabiltzen da. Bestalde, tratatzen diren
gaiak eta hizkuntza bera irakasteko erabili ohi diren estrategiak ere oso bestelakoak dira.
Beste alde batetik, aipatu beharra dago ezen testuinguru batean eta bestean
gertatzen diren harreman eta ikaskuntzekin batera garatzen den zama emotiboa ere
oso ezberdina dela. Haurrak familian egin eta ikasten duen guztiak alderdi afektibo
garrantzitsua du, izan ere oso zaila baita ikaskuntzen edukia ezagutza horiek irakasten dizkiguten pertsonengandik bereiztea. Alderdi intelektual nahiz emozionalak hezkuntza informal eta pertsonalizatuan batzen dira. Eskolan, berriz, alderdi
afektiboa garrantzitsua bada ere, askoz urriagoa da, eta irakasten dena azpimarratzen da, ez nork irakasten duen. Bestalde, haurrak inolako baldintzarik gabe parte
hartzen du familiaren taldean, bere arrakasta nahiz porrota kontuan hartu gabe;
hortaz, eskubide hori ez da ahalegin berezi baten bidez lortu behar. Haurraren
errendimendu akademikoa gorabehera, familiak maitasuna, babesa eta laguntza
emozionala eskaini behar dizkio haurrari, hauek bere nortasunaren garapenerako
iturri izan daitezen, eta haurrak beste testuinguru batzuetan izan ditzakeen arazo
eta porrotak baretu edo oreka ditzaten.
Oro har, eskolan garatzen den ikaskuntza formala hitzezkoagoa, zatikatuagoa
eta testuingururik gabekoa da. Aldiz, familiaren testuinguruan ohikoak diren ikaskuntzak informalagoak dira, orokorragoak, esanahi emozional handiagokoak eta
praktikoagoak. Haurrak ezagutza eta pentsamendu formaleko maila handiagoak
lortzeko testuingururik gabeko sinboloak oso garrantzitsuak badira ere, ez dute
garrantzi txikiagoa familian garatzen diren jarduera eta ikaskuntzen testuinguru bital
eta emozionalek, jarduerak zentzuz betetzen baitituzte. Del Río eta Alvarez-ek
(1992) proposatutakoari jarraiki, eskolari dagokionez, ezagutza testuinguruz kanpo
uzteko saioak egitea eta aldi berean testuinguru emozional eta soziala areagotzea
izango litzateke egoera ideala.
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Familiaren eta eskolaren arteko ezberdintasunak aztertzean kontuan izan
behar da, halaber, guraso eta irakasleek haurtzaro eta hezkuntzari buruz dituzten
ideia ezberdinak. Lagin gisa Espainiako 800 ama eta haur-hezkuntzako 800
hezitzaile harturik guk eginiko azterketa baten emaitzen arabera (Palacios eta
Oliva, 1991; Oliva, 1992; Oliva eta Palacios, 1997), amek irakasleek baino balio
tradizionalagoak dituzte eta garrantzi handiagoa ematen diete esanekotasunari,
disziplina zorrotzari eta idazten eta irakurtzen ikastea bezalako lorpen
akademikoei. Antzeko emaitzak aurkitu dituzte Vila, Bosch, Lleonart eta Del
Valle-k (1996). Heldu eta haurraren arteko harreman ezberdinak sor ditzaketen eta
guraso eta irakasleen arteko gatazka-iturri izan daitezkeen desadostasun horiek era
askotariko arrazoiak izan ditzakete. Batetik, hezitzaileek hezkuntzari buruzko
prestakuntza berezia dute eta horren bidez haurrak nola garatzen diren eta nola
ikasten duten ikusi dute, eta hezkuntzaren helburuak, horiek lortzeko bideak,
irakasleen zeregina prozesu horretan eta beste hainbat gai aztertu dituzte. Beren
ideia eta balioak liburu eta prestakuntza-programen bidez bereganatu dituzte, eta
horiek guztiak irakasleak hezkuntza-estrategia berezi batzuk erabili eta beste batzuk arbuiatzera bultzatzen dituzte askotan. Aldiz, gurasoek ez dute informazioa
hain era homogeneo eta sistematikoan berenganatu: batzuek liburu edo aldizkarien
bidez ikasi dute; beste batzuek esperientzia handia dute haurrekin edota guraso eta
lagunekin hitz egin dute; beste batzuek haur izan ziren garaietako oroipenetara jotzen dute laguntza bila; eta abar. Beste arrazoietako bat batzuek eta besteek haurrekin duten esperientzia da. Hezitzaileek esperientzia zabala izan ohi dute gizarte-talde ezberdinetako haurrekin; gurasoen esperientzia, aitzitik, askoz mugatuagoa
da, askotan beraien seme-alabak eta inguruko lagun edo senitartekoenak bakarrik
ezagutzen baitituzte. Bestalde, guraso eta hezitzaileek hartzen dituzten rol ezberdinek ere garrantzi handia dute, zeren rol bat bereganatzeak pertsonen arteko
harremanetarako pertzepzio, jarduera eta eredu jakin batzuk bereganatzea esan
nahi baitu.
3. FAMILIAREN ETA ESKOLAREN ARTEKO JARRAITUTASUN EDO
EZ-JARRAITUTASUNAREN ONDORIOAK
Lehengo datuak kontuan izanik, familiak eta eskolak ongi bereizitako gizarteratzeko testuinguruak dira, bi hezkuntza-egoera hauetatik igarotzean haurrak oso
esperientzia ezberdinak biziko dituelarik. Nolanahi ere, ondoko alderdi hau da
interesgarriena: bi testuinguru horien arteko ezberdintasunek hezkuntza-prozesuan
eta haurren garapenean izan ditzaketen ondorioak aztertzea.
Haurrak familian eta eskolan bizi dituen esperientzien arteko ezberdintasunak
aipatzeko erabili ohi den ezjarraitutasun kontzeptuak bi esperientzia hauek nolabait
batzeko nahia azaltzen du. Kontzeptuaren azpian dagoen ideiaren arabera, badirudi
ezen edozein desadostasun haurraren garapenerako negatiboa izan daitekeela. Izan
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ere, eskolaren eta etxearen arteko ez-jarraitutasuna aipatu izan da maiz eskola-porrotaren arrazoi nagusi gisa, baliabiderik gutxieneko inguruetan bizi diren haurren
kasuan. Baina, agian, etxearen eta eskolaren artean dauden ezberdintasunek ez
dute beti eragin negatiborik izan beharrik eta, gainera, kasu batzuetan gainera
ondorioak positiboak izan litezke.
Bronfenbrenner-en (1979) arabera, haurraren garapena bultzatu egin daiteke
testuinguru ezberdinetan parte hartuz, hauetan haurrak beste gizarte-egitura
batzuetan parte hartzeko, jarduera ezberdinak egiteko eta beste pertsona batzuekin
harremanak egiteko aukera duenean. Ikuspegi horri jarraituz, haurrari planteatzen
zaizkion jarduera eta eskaera mailan eskolak eta etxeak ezaugarri ezberdinak izatea
positiboa izan daiteke haurraren garapenerako, egoera bakoitzak abilezia eta
gaitasun ezberdinak eskuratzeko aukera eskaintzen diolako haurrari. Kontraste edo
alde hau, beraz, oreka-iturri gisa ikus daiteke, haurrak beretzat onuragarri diren
eskari ezberdin eta osagarriak jasotzen dituelako testuinguru ezberdinetan, eta
horrela garapena orekatuagoa izango delako. Eskola familiaren luzapen soila izango balitz eta haurrari inolako ezjarraitutasunik eskainiko ez balio, ezingo genuke
oso baikor izan eskolak haurraren garapenari eskain diezazkiokeen onuren inguruan. Nolanahi ere, bi testuinguru horien arteko jarraitutasunik eza oso nabarmena
bada, eraginak negatiboak izan daitezke. Hauxe litzateke, esate baterako, eskolan
beren familiako bizipenetatik guztiz urrundurik dauden esperientziak bizi dituzten
edota testuinguru batean eta bestean jasotzen duten tratuaren eta bultzatzen diren
jokabideen artean desadostasun nabarmena bizi duten haurren kasua, edota
familiako bizitza zuzentzen duten balioak eskolako balioekin guztiz kontrajarrita
daudenean. Kasu horietan haurrek beren garapena eta eskolarekiko egokitzapena
zaildu eta kaltetu dezaketen presio kontraesankorrak jasan ditzakete.
Bi testuinguruen arteko ezberdintasun-mailaz gain, badira eragin positibo edo
negatiboa bultza dezaketen beste alderdi edo faktore batzuk ere, hala nola haurrak
bizi duen une ebolutiboa (Peters eta Kontos, 1987). Hain zuzen, eskola aurreko
urteetan haurrak sentsibilitate handiagoa erakutsiko du ezjarraitutasun nabarmenen
aurrean eta, hortaz, komenigarria da une horretan familiaren eta eskolaren artean
koherentzia nabarmena izatea. Aldiz, haur helduagoen edo adoleszenteen kasuan,
ez du zentzurik erabateko jarraitutasunak.
Eskolara hobeto edo okerrago egokitzen diren haurren familia-ezaugarriak aztertzea lagungarri gerta daiteke bi testuinguru hauen arteko jarraitutasun edo ezjarraitutasunak duen garrantzia ikusteko. Eskolan arrakasta duten haurren eta porrot
egiten duten haurren familien arteko berezitasunik nabarmenetako bat hizkuntzaren
erabilera da. Lehenago 13. kapituluan azaldu den bezala, arrakasta duten haurren
etxeetan hizkuntza osatuago eta konplexuagoa erabili ohi da, Bernstein-ek (1961)
azalduriko zentzuan, hau da, hizkuntzak konplexutasun gramatikal handiagoa, hiztegi aberatsagoa eta esaldi luzeagoak erabiltzen ditu, eta, aldi berean hizkuntza
abstraktuagoa eta testuinguruarekin hain hertsiki lotu gabea da. Aldiz, guztiz kon-
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trako ezaugarriak aurkitzen ditugu eskolan porrot egiten duten haurren etxeetako
hitzezko komunikazioan. Kasu horietan hizkuntza oso pobrea da sintaktikoki nahiz
hiztegi aldetik, maila kontzeptuala oso baxua da eta elkarrizketa garatzen deneko
testuinguruarekin hertsiki loturik egon ohi da. Beste autore batzuen (Tizard eta
Hughes, 1984) ikerketen arabera, eskolan arrakasta duten haurren gurasoek
hizkuntza testuinguru jakin bati lotu gabe erabiltzera bultzatzen dituzte haurrak,
eta beren ingurunearen ezaugarriak imajinazioaz manipulatzeko animatzen dituzte,
horrela aurrez aurre dituzten gauzetatik “urrunduz”, eta aldi berean haurrak inferentziak egitera edo lehenaldian gertatutako ekintzak gogoratzera bultzatuz. Hizkuntzaren erabilera horrek eskolako lanei aurre egiteko oso baliagarriak diren hainbat abilezia kognitiboren garapena sustatzen du haurrarengan. Gizarteko erdi-maila
eta maila altuko familiek erabili ohi duten hizkuntza osatuago eta testuingururik
gabeko hori eskolan erabiltzen den hizkuntzatik hurbilago dago, familia batzuek
erabiltzen duten hizkuntza pobre eta mugatuagoa eskolako hizkuntzatik askoz
urrunago dagoen bitartean. Ez da harritzekoa, beraz, haur horiek zailtasun handiagoak izatea eskolara egokitzeko.
Eskolan arazoak ez dituzten haurren etxeetako beste ezaugarri bat elementu
materialekin eta espazio eta denboraren antolakuntzarekin dago erlazionaturik. Honela, etxe horietan maizago izaten dira liburuak, ipuinak, abilezia kognitiboak sustatu edo eskolarako garrantzitsuak diren edukiak ikasten laguntzen duten jostailu
didaktikoak, haurrari egokituriko espazio gehiago, haurren premien arabera
antolaturiko ordutegia, eta abar. Bestalde, garrantzitsuak dira haurrak bere inguruan
garatzen dituen jarduerak. Esaterako, haurrek zenbatu, sailkatu edo inferentziak
egiteko abileziak lortu edo sendotzen dituzte guraso eta neba-arrebekin egindako
jolasen bidez. Halaber, irakurketa errazago egiten zaie haurrei, beren gurasoak
irakurtzen edo idazten maiz ikusten badituzte; eta era horretan zientzia, historia,
arte eta beste hainbat gaiekiko jakin-mina pizten zaie (Luque, 1995). Beste autore
batzuen (Clark, 1993) azterketen arabera, maila akademikorik onena duten haurren
gurasoek denbora luzeagoa pasatzen dute haurren etxeko lanak ikuskatzen eta lan
horiek egiten laguntzen. Adibidez, haurrek etxean egiten dituzten lanen txukuntasun eta zehaztasuna zaintzen dute, hiztegia eta beste material batzuk erabiltzen
irakasten diete, zalantzak argitzen saiatzen dira eta haurrei etxeko lanak egiten
laguntzeko moduei buruzko kezka azaltzen dute.
Bestalde, eskolan arrakasta izan ohi duten haurren familien beste ezaugarri
bat gurasoek disziplina eta hezkuntza mailan dituzten ohiturekin dago erlazionaturik. Guraso horiek kontrolatzaileak izan ohi dira, baina ez murriztaileegiak, eta
seme-alabei azalpenak eta arrazoiak ematea gustatzen zaie jarraitu beharreko
arauen inguruan. Haurrek pixkanaka erantzukizunak har ditzaten eta independenteak izan daitezen sustatzen dute guraso demokratiko horiek. Ohitura horiek
haurrek eskolan aurkitzen dituzten jarrerekin bat datoz, oro har, irakasle autoritario
batzuen kasuan izan ezik. Baina gurasoen estilo disziplinarioak haurren eskola-
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-errendimenduan eragina izateaz gain, haurrak gainerako kideekin dituen harremanetan ere eragin zuzena du. Honela, Dekovic eta Janssens-en (1992) lanen emaitzen
arabera, eskolakideen artean arrakastarik handiena eta maila soziometriko altuena
duten haurren gurasoek estilo disziplinario demokratikoak dituzte. Aldiz, eskola-kideek arbuiatu edo baztertzen dituzten haurren gurasoak autoritarioak izan ohi
dira. Seguruenik, guraso demokratikoek azaltzen duten seme-alabekiko sentiberatasun handiagoak eta komunikazio sendoagoak gizarte-abileziak eta jokabide
gizartekoiak sortzea eragiten dute, eta, ondorioz, haurren parekoek edo kideek
errazago onartzen dituzte.
Bestalde, gurasoen praktika eta estilo horiekin daude erlazionaturik eskolan
ongien egokitzen diren haurren gurasoen ideiak, jarrerak eta hezkuntza-balioak.
Oro har, gizarte-mailarik baxueneko gurasoak izan ohi dira hezitzaileen ideiekiko
desadostasunik handienak ageri ohi dituztenak (Oliva eta Palacios, 1996). Desadostasunak ondokoekin erlazionaturik egon ohi dira: hezkuntza-helburu jakin batzuei ematen dieten garrantziarekin, ikaskuntza jakin batzuetarako egokitzat jotzen
duten adinarekin edota eskolari egozten dioten erantzukizunarekin. Desadostasun
horiek gatazkak sor ditzakete gurasoen eta hezitzaileen artean eta, horien ondorioz,
areagotu egiten da eskolaren eta baliabiderik eskasenak dituzten etxe hauen artean
erabilitako hizkuntzaren, eginiko jardueren, eskura dauden baliabideen eta abarren
inguruan zegoen ezjarraitutasuna.
Bestalde, haurra eskolan ondo egokitzeko oso garrantzitsua da —eta alderdi
honi ez zaio beti behar adinako garrantzirik ematen— haurrak bere gurasoekin
ezarri duen lotura emozionala edo atxikimendu-mota. Aski frogaturik dago lotura
emozionalaren kalitateak eragin zuzena duela pertsonen arteko beste harreman
batzuk ezartzean (Cohn, 1990; Egeland eta Hiester, 1995). Adibidez, haurtzaroko
lehen urteetan zaindariekin atxikimendu ziurreko harremana ezarri zuten haurrak
ez dira hain agresiboak izaten, gizarte-gaitasun hobeak dituzte beren irakasleen
ustez, eta ez dituzte zailtasunak adiskidetasun-harremanak egiteko. Haur horiek
irakasleekin dituzten harremanetara zabaltzen dute gurasoekin duten konfiantza,
eta, hortaz, harreman horiek egokiagoak izan ohi dira. Halaber, gurasoek beren
seme-alabei laguntza eskaintzen dietenean, balioesten dituztela eta maite dituztela
erakusten dietenean, haurrek beren buruari buruzko kontzeptu positiboagoa eta
konfiantza handiagoa lortzen dute, horri esker lan eta ikaskuntza berriei aurre
egiteko gaitasun handiagoa izango dutelarik. Seguruago sentituko dira eskolako
ingurunean eta horrek eragin positibo nabarmena izango du eskolarekiko eta
ikaskuntzarekiko erakusten duten jarreran.
Orain arte emandako informazioa kontuan hartuz, begi-bistakoa da haurrak
eskolan dituen jokabideak eta errendimenduak familiako bizimoduaren ezaugarrien eragina jasango dutela. Oro har, haurra errazago egokituko da eskolan, familiako praktika eta balioen eta eskolakoen artean nolabaiteko jarraitutasuna badago.
Baina alderantzizko erlazioa ere aintzat hartu behar dugu, izan ere familiako bizi-
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tzak ere eskolatze-prozesuaren eragina jasan baitezake. Honela, oro har, gurasoek
haurrak eskolan bizi duen egoerari buruzko interes eta ardura erakutsi ohi dute.
Haurrak porrot egiten duenean, gurasoek porrot pertsonaltzat edota irakasleak
beren seme edo alabekiko duen jarrera negatiboaren seinaletzat jo dezakete porrot
hori, eskolarekiko nolabaiteko mesfidantza erakutsiz edota irakasleekin duten
harremanean agresibitatez azalduz. Halaber, batzuetan gertatu da, eskola mailan
itxaropen handiak dituzten guraso batzuk haurraren errendimendu akademikoaren
inguruan kezkatuegi azaltzea, eta, honen ondorioz, haurrak gurasoen erreakzioaren
arabera bideratzen du bere errendimendu pertsonala. Hori arriskutsua izan daiteke,
zeren, haurrak eskolan edozein unetan porrot egiten badu, gurasoek beregandik
espero dutenaren aurreko porrot gisa hartuko baitu, eta honek segurtasun-falta
handia eta eskolarekiko beldurra eragingo baititu haurrarengan. Ildo honetan, ez
dugu ahaztu behar gurasoen zereginak haurrari bere ikasle-rolean laguntzea izan
behar duela, ikasteko motibazioa indartuz eta eskola porrotak arindu eta orekatuz
(Brinkmann, 1996). Bestalde, guraso eta seme-alabaren arteko harremana eskolako
jarduerek eta errendimenduak guztiz baldintzatzen badute, haurrak oso aukera
gutxi izango ditu bere abilezia eta gaitasunak beste jarduera eta rol batzuetan
azaltzeko, eskolan lortzen duen arrakastaren mende egongo baita beti bere
gurasoen maitasuna lortzeko.
4. FAMILIA ETA ESKOLAREN ARTEKO LANKIDETZA
Kapitulu honen hasieran adierazi dugun bezala, gaur egun oso zabalduta dago ondoko ideia: familiak eta eskolak berezko erantzukizunak dituzte haurraren hezkuntzan.
Ideia hori begi-bistakoa da ikaskuntza askori dagokienez. Kasu batzuetan familiaren
erantzukizuna handiagoa da; esate baterako, haurraren lehen urteetan ikasitakoari
dagokionez, identitate sexuala edo generoa, ahozko hizkuntza, emozioen kontrola
edo norberaren gorputzaren kontrola bereganatzen. Bestalde, eskolak rol garrantzitsua betetzen badu ere, familiaren erantzukizuna ezinbestekoa da ondokoen garapenaren inguruan: autokontzeptua, gizarte-abileziak, garapen morala, psikomotrizitatea, ahalmen sortzailea eta zenbait abilezia kognitibo (arazoak konpontzea,
adibidez). Baina hezitzaileek ere zeregin garrantzitsua dute ikaskuntza horietan,
noski. Azkenik, eskolak familiak baino erantzukizun handiagoa du ezagutza
akademikoagoak helaraztean, esate baterako gizarte-zientzia edo natur zientziak,
humanitateak, hizkuntza idatzia eta matematika irakastean. Eduki horiek irakasteko beharrezkoak dira familia gehienek ez dituzten —batik bat eskolatzeak aurrera
egiten duen neurrian— prestakuntza eta ezagutzak.
Familia eta eskolaren arteko eragin horiek guztiak eta bi testuinguru horien
arteko gehiegizko ezjarraitutasunaren ondorio negatiboak aintzat harturik, nahitaezkoa da gurasoen eta irakasleen arteko lankidetza haurra eskolara egokituko dela
bermatzeko. Autore batzuek gurasoen eta irakasleen arteko komunikazio-maila
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handiagoa proposatu dute eskola-porrotaren soluzio gisa. Halaber, hezitzaileentzat
ere garrantzitsuak dira familiarekiko harremanak. Horixe da, behintzat, lehenago
ere aipatu dugun Espainiako haur-hezkuntzako amen eta irakasleen artean eginiko
ikerketa baten emaitza (Palacios eta Oliva, 1991; Oliva, 1992). Irakasleei galdetu
zitzaienean zenbaterainoko garrantzia ematen zioten beren lanbidean ikasleen
gurasoekiko harremanari, elkarrizketatuen %92k garrantzi handia ematen ziola
erantzun zuen. Ideia hori praktikan jartzea, ordea, ez da hain erraza nonbait, erantzun horren eta behean azaltzen dugun grafikoaren artean ikusten diren aldeak aintzat harturik suma daitekeenez. Grafiko horretan irakasleek ikasleen gurasoekin
hiruhilero izan ohi dituzten harreman-motak jasotzen dira.
16.1. irudian ikus daitekeenez, maiztasunik handieneko harremanak informalak dira eta oso egokiak dira irakasleen eta gurasoen arteko ezagutza sustatzeko eta
hitz egin eta informazioa trukatzeko.
16.1. irudia. Irakasleek hiruhilero gutxienez ikasleen gurasoekin izandako harreman-motak.
Jardueretan lankidetza
Taldeekin bilerak
Telefono/gutun bidezko harremanak
Hitzordu bidezko harremanak
Harreman informalak
Irakasleen ehunekobestea (%)

Nolanahi ere, badakigu harreman horiek oso laburrak izan ohi direla eta askotan agurtze edo informazio-truke soila baino ez direla. Harreman planifikatuetan
guraso eta irakasleei lasai hitz egiteko aukera eskainiko dien elkartruke sakonagoa
espero bada ere, gutxitan izaten dira horrelako harremanak, irakasleen %92k era
honetako harremanak oso garrantzitsutzat jotzen dituela dioen datua aintzat
hartzen badugu. Beraz, irakasle eta gurasoen arteko lankidetzarako ohitura ez dago
oso zabalduta gure haur-hezkuntzan, eta are gutxiago hezkuntza-maila altuagoetan.
Solé-k (1996) dioenari jarraiki, ez da ia inolako harremanik, eta inoiz horrelakorik
izaten denean, izaera formal-burokratikokoak izan ohi dira (bilerak “nahitaezkoak”
direnean egiten dira) edota zigorretik babesteko egiten dira (gatazkaren baten
ondorioz, bata bestearen aurkako salaketak eginez). Eta datu hori —gurasoekiko
komunikazio eta parte-hartze urria— Espainiako egoeraren datu bereizgarria da,
beste herri batzuetan egoera oso bestelakoa baita; izan ere, beste herri batzuetan
tradizio handia du gurasoen parte-hartzeak, eta eremu askotara zabaltzen da. Komunikazio-falta horrek jarrera ezkorra susta dezake, nahiz eta hori baino larriagoa
den ondoko beste datu hau: maila ekonomiko eta kultural baxuena duten gurasoak

332

Familia eta giza garapena

dira eskolan gutxien parte hartzen dutenak; hau da, hain zuzen ere parte-hartze eta
lankidetza horren ondoriorik zuzenen eta onuragarrienak lor ditzaketen gurasoak
ez dira normalean eskolak antolaturiko bileretera joaten, eta ez diote haurrari
normalean etxeko lanak egiten laguntzen.
Baina norena da parte-hartze urri horren erantzukizuna? Irakasleak kexu dira
gurasoek lankidetzaren aldeko jarrerarik erakusten ez dutelako, horrelakorik eskatzen zaienean: ez dira bileretera joaten, ez dute jardueretan parte hartzen. Bestalde,
guraso askok eskolako lanak egiten lagundu nahi diete seme-alabei, eskolarekin
batera lan egin nahi dute, baina, diotenez, ez dakite hori nola egin edota ez dute
parte hartzeko aukerarik; hori diote behin eta berriz. Alderdi honetan, noski,
eskolak erantzukizun handia du, eta familia eta eskolaren arteko lankidetza erraztu
eta sustatuko duten formula erakargarriak bilatzen saiatu beharko du. Hezitzaileen
prestakuntzak ere aintzat hartu beharko du alderdi hori, eta, haurrekin lan egiteko
lan-estrategiak eskaintzeaz gain, familiaren eta eskolaren arteko lankidetza sustatuko duten gurasoekiko harremana bultzatzeko erak ere eskaini beharko dizkie.
Ondorengo orrialdeetan hainbat iradokizun eskaini nahi genituzke ildo horretan.
4.1. Gurasoen eta irakasleen arteko lankidetza-motak
Gurasoen eta irakasleen arteko lankidetza oso fenomeno aberatsa da, eta hainbat alderditan azal daiteke. Baina ezartzen den lankidetza-mota gorabehera, familiaren eta eskolaren arteko komunikazioaren norabide bikoitza da harreman horren
ardatz nagusietako bat. Hezitzaileek eskola-curriculumaren helburu, metodo eta
edukiei buruzko informazioa eskaini behar diete gurasoei, aldi berean haurraren
eskolako martxari laguntzeko etxean egin dezaketenaren berri emanez. Baina aldi
berean gurasoek haurraren eguneroko jardueren, zaletasunen eta lehentasunen berri
eman behar diete irakasleei. Gurasoek beren balioei eta eskolatik espero dutenari
buruzko informazioa eskaini behar diete. Honela, irakasleak jardueren plangintzan
kontuan hartu ahal izango du informazio hori, jarduerak ikasleen interes eta
premiei egokitzen saiatuz. Eredu horrek irakasleen eta gurasoen artean informazioa
trukatzeko eta elkarrengandik ikasteko aukera eskaintzen du. Halaber, familia eta
eskolaren arteko harremana epe luzerako konpromiso sendo gisa definitzen du, eta
konpromiso horrek elkarrenganako errespetua, erantzukizunak partekatzea eta
jardueretan parte hartzea dakar berekin.
Bestalde, lankidetza horren jarraitutasuna ere oso garrantzitsua da. Profesional
gehienek aipatzen dute gurasoen inplikazioa oso nabarmen urritzen dela eskolatze-maila igo ahala, eta parte-hartze mailarik handiena haur-hezkuntzan eta lehen mailako hezkuntzan nabarmentzen dela. Egoera horrek azalpen ezberdinak izan ditzake:
batetik, guraso nahiz irakasleek haurra hazi ahala independentzia-maila handiagoa
eskaini behar zaiola uste dute, eta, hortaz, gai akademikoetan ez sartzea komeni
dela defendatzen dute; bestetik, eskolako eduki eta lanak gero eta zailagoak direnez,
gurasoak askotan galduta sentitzen dira eta ez dira inolako ekarpenik egiteko gai.
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Baina gure ustez oso garrantzitsua da familiaren eta eskolaren arteko lankidetza-maila handia mantentzea eskolatze-prozesu osoan zehar. Une batzuetan lankidetza
hori areagotu egin beharko da, noski. Honela, haur-hezkuntzan garapenerako bi
testuinguru hauen arteko komunikazioak etengabekoa izan beharko du. Batetik,
kontuan izan behar da ezen gurasoen eta irakasleen arteko komunikaziorako
ohitura egokiak hasiera-hasieratik sortuz gero, gerora ere errazagoa izango dela
komunikazio horri eustea haurraren eskolatze-prozesu osoan zehar. Bestalde, haur-hezkuntzan hasten denean, haurrak familiatik kanpoko bere lehen harremanak
ezarriko ditu, eta komenigarria da prozesu hori arretaz zaintzea eta bi testuinguru
horien arteko loturak ezartzea, testuinguru batetik besterako bidea ahalik eta
egokien burutu dadin. Hori egin ezean, eskolarekiko beldurra eta segurtasunik eza
sor daitezke haurrarengan, eta horrek eragin zuzena izan dezake bere ibilbide
akademikoan. Palacios eta Paniagua (1992) autoreek hainbat iradokizun eskaintzen
dituzte familiaren eta haur-hezkuntzako eskolen arteko lankidetza errazteko.
Gurasoen eta irakasleen arteko komunikazio estua eskatzen duten bestelako
uneak ere badaude: esate baterako, lehen mailako hezkuntzaren hasiera eta lehen
mailakotik bigarren mailako hezkuntzara igarotzeko uneak. Une horietan hainbat
aldaketa gertatu ohi dira eskolaren testuinguruan: irakasleak eta ikaskideak berriak
dira, ikasketen maila altuagoa da, gai eta lan berriak lantzen dira eta batzuetan
ikastetxe aldaketa dakar horrek. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren hasiera
adoleszentziaren lehen uneetan gertatzen da, eta, hortaz, une hori arreta bereziz
zaindu behar da. Orain arte aipatu ditugun irakasle, ikaskide eta ikastetxe aldaketari, nerabezaroaren hasieran sor daitezkeen beste hainbat tentsio ere erantsi behar
dizkiogu, hala nola erakarpen sexualaren sorrera, arazoak gurasoekiko harremanetan edota nortasun-krisia. Arazo horiek guztiek eragin zuzena izan dezakete
adoleszentearen oreka psikologikoan eta eskolarekiko duen jarreran nahiz emaitza
akademikoetan.
Familiaren eta eskolaren arteko lankidetzari buruzko alderdi orokor hauek
aztertu ondoren, lankidetza horretarako hainbat formula aipatu nahi genituzke.
Horretarako, eskolaren eta familiaren arteko parte-hartzea, laguntza eta lankidetza
zehaztu ahal izateko hainbat alderdi eta maila gogoratuko ditugu. Guztiak dira
interesgarri eta desiragarri, baina bi testuinguruen arteko harremanik sakonena dakartenak dira gomendagarrienak, noski, bi errealitate horien elkarreragin positiboa
bermatzen dutelako.
4.1.1. Gurasoen parte-hartzea eskolako kudeaketa-organoetan
Parte-hartze hori gurasoen funtsezko eskubide gisa jasotzen du Konstituzioaren 27. artikuluak; LODEk (Hezkuntzarako Eskubidea Arautzeko Lege
Organikoa) erregulatzen du eta Eskola-Kontseiluen bidez gauzatzen da. Eskola-Kontseilua guraso, ikasle eta irakasleek osatzen dute, eta ondokoak dira bere
funtzio nagusiak: ikastetxea zuzentzen duten lagun bakarreko aginte-organoak
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hautatzea, aurrekontua, barne-araudia eta programazio orokorra onestea, ikastetxeko
jarduera orokorra ikuskatzea administrazio nahiz irakaskuntza alderdiei dagokienez,
arazoak konpondu eta zigorrak aplikatzea eta ikasleen onarpenaren inguruko erabakiak hartzea. Parte-hartze hori funtsezkoa da hezkuntza benetan demokratizatzeko, eta horixe da eskolaren eta gurasoen arteko harremana gauzatzeko
oinarrizko esparrua. Nolanahi ere, familiaren eta eskolaren arteko harremana ez da
mugatu behar gurasoak ikastetxeko kudeaketa-organoetan parte hartzera.
4.1.2. Eskolako lanak etxean egiteko laguntza: gurasoak seme-alaben irakasle gisa
Gurasoek era askotan lagun diezaiekete haurrei; batzuk laguntza orokorrak
dira, esate baterako familia-giro aberats eta motibatzailea sortzea maila linguistiko
nahiz kognitiboan, eta beste batzuk, berriz, askoz zehatzagoak, hala nola haurraren
etxeko lanak ikuskatzea, haurrari jarduera zehatzak planteatzea, eta abar. Batzuetan
lan hori ez da erraza gurasoentzat, eta, hortaz, eskolatik hainbat orientabide eskaintzea komeni da. Honetarako, bilerak egin beharko dira maiz (adibidez, hilero),
orientabideak ahalik eta zehatzenak izan daitezen, une horretan eskolan irakasten
ari diren eduki, metodo, jarrera eta estrategiak aintzat hartuz. Bilerak ez dira formal
eta burokratikoak izango, lankidetza eta partaidetzarako gune baizik. Bilera horien
helburua ez da izango gurasoei haurrei azaldu beharreko edukiak zeintzuk diren
zehaztea, haurrengan lan, hausnarketa, autonomia eta erantzukizunerako ohiturak
sustatzen laguntzea baizik (Hernández, 1996).
Irakasleek ikasturtearen hasieran dokumentu bat eman diezaiekete gurasoei,
bertan hizkuntza argi eta errazean irakaslearen ustez hezkuntzaren filosofia eta
printzipioei buruzko garrantzitsua den informazioa eskainiz, lortu nahi diren helburuak, azaldu beharreko edukiak eta egin beharreko jarduerak ere zehaztuz.
Halaber, dokumentu horretan bertan azal daiteke gurasoek nola lagun diezaieketen
seme-alabei etxeko lanak egiten; edota ikasle nahiz gurasoentzat eskura dauden
eskola-zerbitzuen berri eman daiteke: jangela, liburutegia, gurasoentzat eskura
dauden material didaktikoak, eta abar. Informazio hori ahoz ere eskaini beharko
litzateke, ikasturtearen hasieran ikasle guztien gurasoekin egin beharreko bileran,
hain zuzen. Horrela, gurasoei beren iritzia azaltzeko, galderak egiteko eta ideiak
azaldu eta proposamenak egiteko aukera eskaintzen zaie.
Bestalde, interesgarria litzateke hiruhileroko, hileroko edo asteroko buletinak
egitea, bertan aurreko proposamenak zehazteko eta une horretan eskolan garatzen
ari diren ikaskuntzei egokitzeko. Buletin horietan, liburu-zerrendak edo eskolako
jarduerak sendotzeko interesgarritzat jotzen diren beste material batzuk adieraz
daitezke. Halaber, telebista-saio jakin batzuk ere gomenda daitezke, gurasoei
telebista ikustea hezkuntza-jardueratzat jo dezaten proposatuz. Esaterako, saioaren
amaieran seme-alabekin eztabaida dezaten, argumentua laburtu, marrazki edo
iruzkin idatzia presta dezaten, iragarkietan historiaren argumentua komenta
dezaten edo beren ustez historiak nola egingo duen aurrera galde diezaieten pro-
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posatuko zaie gurasoei. Azkenik, ondokoak ere komenta daitezke buletin horretan:
eskulanak, jatorduetarako mintzagaiak, bisitaldi kulturalak, eta abar.
Halaber, guraso-taldeekin bilerak edo lantegiak presta daitezke, bertan interesgarri izan daitezkeen gaiak sakontasunez aztertzeko. Esate baterako, idazketa eta
irakurketaren ikaskuntza, sexualitatea adoleszentzian edota etorkizun profesional
edo akademikorako dauden aurreikuspenak. Bilera horiek egokiak izan daitezke
ikuspuntu ezberdinak trukatzeko, haurrak nola tratatu erabakitzeko edota irakaslearen lana aberastuko duten proposamenak egiteko.
Orain arte aipatu ditugun lankidetza-era guztiek ezaugarri bateratu bat dute:
eskola familiarengana eta guraso-seme-alabekiko harremanetara hurbiltzea. Baina
irakasleek familia eskolara hurbil dadin ere lor dezakete. Horretan saiatzen dira
haurrei ondokoak eskatzen dizkietenean: ikasgelara etxeko, auzoko edo hiriko informazio jakin bat ekartzea, fenomeno jakin batzuk aztertzea, gurasoei gauza jakin
batzuk galdetzea (haurtzaroko abestiak, beren lanari buruzko informazioa, abileziak, zaletasunak eta abar), ingurunetik material edo informazio jakin bat bildu eta
eskolara eramatea, eta abar (Hernández, 1996).
4.1.3. Eskolako edo eskolaz kanpoko jardueretan parte-hartzea
Gurasoek eskolako nahiz eskolaz kanpoko jardueretan boluntario gisa parte
hartzea oso interesgarria da ikasle, guraso nahiz irakasleentzat. Bestela antolatuko
ez ziren jarduerez gozatzeko aukera dute haurrek: eskulanetarako lantegia,
ibilaldiak, eskolaz kanpoko bisitaldiak, kirol-eskola, eta abar. Bestalde, gurasoak
pozik egongo dira beren ezagutza edo zaletasunak helarazteko aukera dutelako,
aldi berean beren seme edo alabaren irakaslearekiko harremana sendotzen duten
bitartean. Eta azkenik, irakasleek beren hezkuntza-programa errazago osatu ahal
izango dute horrela, ikasleei jarduera-multzo zabalagoa eskainiz.
Gurasoek ikasgela bisita dezakete, irakaslearen lan-metodoak gertutik ezagutzeko edota jardueraren batean parte hartzeko. Horrela errazago ulertuko dute zer-nolako laguntza eskain diezaioketen seme edo alabari etxeko lanak egiterakoan.
Bestalde, seme-alabak eskolan lanean ikusita, horiekiko iritzia aberastuko dute.
Bisitaldiak oso egokiak dira eskolatze-prozesuko lehen mailetan edota hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren kasuetan batik bat.
Eskolan ospatzen diren hainbat gizarte-ekitaldietan parte-hartzea —aurreko
kasuko parte-hartzea maila txikiagoa bada ere— egokia izan daiteke oso lanpetuak
dauden gurasoak ere eskolara hurbil daitezen, instalazioak ezagut ditzaten eta
ikastetxeko pertsonalarekin eta beste ikasle batzuen gurasoekin harremanetan sar
daitezen. Ikasleen gurasoekin harreman informalak sustatzeko adibide ugari aipa
daitezke hemen: kirol-ekitaldiak, antzerkia, kontzertua edota ikasturte hasierako
edo amaierako festa.
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4.1.4. Irakasleek eta gurasoek elkar ezagutzea
Orain arte azaldutako metodo guztiak irakasleen eta gurasoen arteko ezagutza
sendotzeko eta informazioa trukatzeko balio badute ere, badira funtzio hori bete
dezaketen beste metodo klasikoago eta errazago batzuk. Esate baterako, ikasleen
gurasoekin egiten diren bilera edo topaketak oso interesgarriak izan daitezke
gurasoei haurraren martxari buruzko informazio zuzena eskaintzeko eta etxean
eskain diezaieketen laguntzaren berri emateko. Bestalde, irakasleak haurraren
etxeko bizimoduari, bere aldez aurretiko historiari eta interesgarri izan daitezkeen
beste hainbat alderdiri buruzko datuak ezagutzeko aukera izango du.
Hortaz, aukera ugari daude familiaren eta eskolaren arteko lankidetza
sustatzeko, eta komenigarria da gurasoei hainbat alternatiba eskaintzea, beraiek
egokiena aukera dezaten, ordutegiak malgutuz eta gurasoen premietara egokituz.
Familiaren eta eskolaren artean zenbat eta komunikazio-bide gehiago zabaldu,
hainbat eta gusturago egongo dira denak; gainera, ikaslea askoz hobeto egokituko
da eskolan eta emaitza akademiko hobeak izango ditu.
4.2. Gurasoen eta irakasleen arteko lankidetzaren ondorioak
Familiaren eta eskolaren arteko lankidetza areagotzeko beharra planteatu
dugu hemen, gure ustez horrek bi testuinguru horien arteko jarraitutasuna sustatu
eta haurrak eskolara egokitzeko aukerak handitzen dituelako. Baikor izan behar
dugu ildo honetan, batik bat Estatu Batuetan eginiko osabidezko hezkuntzako
programen ebaluazioaren ondoren lortutako emaitzak aintzat hartuz (Olmsted,
1991). Oro har, eskolak antolatzen dituen jardueretan gehien parte hartzen duten
gurasoak gehiago kezkatzen dira beren seme-alaben hezkuntzaz, hobeto ezagutzen
dute haurren hezkuntza-programa, eskolarekin erlazionaturiko erabakiak hartzeko
gaitasun handiagoa dute guraso-batzordeetan parte hartuz, eta gehiagotan parte
hartzen dute etxean seme-alabekin batera eginiko jardueretan, hala nola etxeko
lanak, liburuen irakurketa, jolasak edo jarduera informalak egitean. Hori guztia oso
baliagarria izan daiteke eskolaren eta familiaren arteko ezjarraitutasunak murrizteko eta haurra eskolan errazago egokitzeko.
Bestalde, gurasoen parte-hartzearen ondorioak oso positiboak dira haurren
garapenerako, eskolan duten portaerarako eta emaitza akademikoetarako. Bronfenbrenner-ek (1974) azterketa bat egin zuen Estatu Batuetako osabidezko hezkuntzako hainbat programaren eraginkortasuna ebaluatzeko, eta, azterketa honen arabera, gurasoen parte-hartzea zen programa bat arrakastatsu izateko aldagairik
garrantzitsuena. Osborn eta Milbank (1987) autoreek ere antzeko emaitzak aurkitu
zituzten Ingalaterran. Oro har, eskolan gehien parte hartzen duten gurasoen seme-alabek hizkuntza-maila altuagoa, garapen kognitibo hobea eta emaitza akademiko
hobeak dituzte. Gainera, haur horiek gutxiagotan huts egiten dute eskolara, ez
dituzte besteek adina jokabide-arazo ikasgelan eta arreta handiagoaz egiten dituzte
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eskolako lanak. Bestalde aipaturiko azterketa horien arabera, emaitzak are hobeak
dira gurasoen eta hezitzaileen arteko lankidetza iraunkorragoa eta inplikazio-mota
mailan askotarikoagoa den neurrian.
Beraz, ez dago zalantzarik familiaren eta eskolaren arteko lankidetzak ondorio
positiboak dituela haurrarentzat, baina ez dago hain garbi zeintzuk diren hain
emaitza onak eragiten dituen guraso-inplikazioaren prozesu edo mekanismoak.
Grolnick eta Slowiaczek-ek (1994) diotenari jarraiki, seguruenera hainbat prozesu
ezberdin dira inplikatutakoak eta gurasoen parte-hartzeak hainbat osagai hartuko
lituzke barnean, horietako bakoitzak eragin berezia izanik. Batetik, gurasoek
interesa azaltzen dutenean eta hezitzaileekin batera lan egiten dutenean, eskola
garrantzitsua dela adierazten diete beren seme-alabei; horrela, jarrera baikorragoak
sortu eta eskolako lanen inguruko motibazioa sustatzen dute haurrengan. Halaber,
eskolarekiko interesa agertzean, gurasoak aintzat hartu eta kezkatu egiten direla
nabarituko dute seme-alabek, honela beren autoestimua eta gaitasun-sentipena
areagotuz. Baina litekeena da, baita, irakasleek arreta handiagoa eskaintzea lankidetza-mailarik handiena erakusten duten gurasoen seme-alabei. Eta arreta gehigarri
honek azalduko luke, agian, haur horien errendimendu akademiko hobea. Bestalde,
garbi dago, baita ere, eskolarekin lankidetza-maila handiagoa duten gurasoek
denbora luzeagoa ematen dutela haurrekin jolasean etxean edota etxeko lanak
egiten laguntzen. Gainera, guraso horiek abilagoak izan ohi dira laguntza-lan
horretan, irakasleekin izandako harremanen bidez hainbat ezagutza eta abilezia
eskuratu baitituzte.
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17. Adopziozko familiak
Jesús Palacios

1. ADOPZIOZKO FAMILIEN ANIZTASUNA
Kapitulu honetan ikusiko den bezala, adopziozko familia batzuek “berezitzat” dute
beren burua, hau da, lotura biologikoa duten gurasoek eta seme-alabek osatutako
familia normalak bezalakoak ez direla uste dute. Hala ere, adopziozko beste zenbait familiak beren burua familia normaltzat dute, alegia, beste familien parekoak
direla uste dute, gurasoen eta seme-alaben arteko lotura biologikoan izan ezik, alde
hori argia baita. Liburu honetan kapitulu oso bat adopziozko familiei buruzkoa
izateak ez du esan nahi familia horietan gertatzen diren barneko prozesuak eta
bestelako familietan gertatzen direnak nahitanahiez ezberdinak direnik. Aitzitik,
uste dugu adopziozko familiak, seme-alabak izan dituzten gizon eta emakumeen
familiak bezain “normalak” direla, eta seme-alaba bakarra duten edo seme-alabarik
ez duten familiak bezalakoak, baita bakoitzak bere seme-alabak dituen bi familiak
osatutako familia berria bezain normalak ere. Aipatutako familiak normaltzat jo
daitezkeen arren, bakoitzak garrantzizko ezaugarri bereizgarriak ditu, esate baterako, familia barneko harremanetan. Hain zuzen ere, beste familietatik bereizten
dituen ezaugarri jakin batzuk izatea da liburu honetan adopziozko familiei buruzko
kapitulu bat izateko arrazoia.
Aurrera jarraitu aurretik, esan beharra dago adopziozko familia ezberdin asko
daudela. Bai adoptatzeko arrazoiengatik, bai adopziozko gurasoen zein semealabatzat hartutakoen ezaugarriak direla eta, edo baita haien arteko erlazioak direla
eta, adopziozko familia batzuen arteko aldeak handiagoak dira, familia normalen
eta adopziozkoen artekoak baino. Ez da zaila ulertzen egoera ezberdinei aurre egin
beharko dietela neskatilatxo jaioberria adoptatzen duen familiak, neba-arreba bi
jasotzen dituen familiak edo adin txikikoentzako instituzioetan denbora luzean bizi
izandako 8 urteko haurra jasotzen duenak. Familien arteko ezberdintasunen
jatorria, adoptatutako umeengan ez ezik, jasotzen dituztenengan ere badatza; izan
ere, adoptatzeko bideak era askotakoak izaten dira: elkarrekiko babes-maila ezberdina izaten dute, giza babeseko eta laguntza profesionalekoak bezalaxe; haurrak
hezteko jarrerak ere mota ezberdinetakoak izaten dira, etab. Familia bat adopziozkoa dela jakiteak gurasoen eta seme-alaben arteko hasierako lotura nolakoa den
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adierazten digu, baina ez da nahikoa gerora gauzak nola izango diren jakiteko, ez
eta familiaren martxa nolakoa izango den eta bihar-etzi seme alabek zer ezaugarri
psikologiko izango duten jakiteko ere.
Beraz, adopziozko familiek eta familia arruntek ezaugarri berak dituzte maiz,
eta ezaugarri erkide edo komun horiek modu ezberdinetan agertzen dira familia-mota bietan. Baina, aldi berean, adopziozko familiek badituzte beren bereizgarriak ere, eta horiek bultzatu gaituzte familiari buruzko liburuan kapitulu bat
idaztera, merezi du eta. Jarraian, mota horretako familien ezaugarri erkideak eta
bereizgarriak agertuko dira. Horretarako, Andaluzian egin berri den ikerketako
datuez baliatuko gara. Ikerketa horretan, 1987tik (urte horretan erabat aldatu zen
adopzio-legedia) 1994. urtera bitartean haurrak adoptatu zituzten 393 familia ikertu
ditugu. Familia horiek guztira 484 haur jaso zituzten (80 familiak bina haur, 4 familiak hiruna eta batek lau); argi erakusten dute arestian aipatutako aniztasuna.
Ikerketa honen txosten osoa Palacios, Sánchez eta Sánchez 1997 lanean dago.
Interesgarri irizten diogunean, adopzioari buruzko lehenagoko ikerketa batzuetako
datuak ere emango ditugu, hain zuzen ere Bartzelonan (Amoros, 1987) eta Mallorcan (March, 1993) egindako ikerketetako datuak. Eta jakina, nazioarte mailan
gai honi buruz idatzi diren gainerako testuak ere erabiliko ditugu, asko benetan.
2. ADOPTATZEKO ERABAKIA ETA ADOPZIOZKO GURASO IZATEKO
IRAGAITE-ALDIA
Adopziozko familien talde orokorrean dagoen aniztasunaren zati handi bat oraintsukoa da. Esate baterako, duela urte gutxira arte, herrialde bereko haur gazte-gazteak baino ez ziren adoptatzen; aitzitik, gaur egun, maiz adoptatzen dira haur
koskorrak, kanpoko herrialdeetan jaiotako haurrak, neba-arrebak (horri adopzio
anitza deritzo), arazoak dituzten haurrak, etab. Gaur egungo aniztasunak zerikusia
du adoptatutako haurrekin, eta baita adoptatzaileekin ere. Horrela, adibide bat
jartzearren, adopziozko gurasoak oso adin ezberdinetakoak dira, gehienak 30 eta
40 urte bitartekoak, baina gazteagoak eta zaharragoak ere asko, eta maila
sozioekonomiko ezberdinetakoak: Andaluzian egin dugun ikerlanak adierazten
digu aiten arteko %60 langileak direla, kualifikaziorik gabeak edo kualifikatuak,
eta %30 baino zertxobait gehiago erdi-mailako edo goi-mailako teknikariak.
Adopzioa aukera modura ikusten den momentuan bertan hasten da aipatzen
ari garen aniztasuna. Adoptatzeko erabakia prozesu konplexua da, eta, gure datuen
arabera, emakumeak jartzen du prozesu hori abian gizonak baino sarriago (Andaluziako ikerketaren arabera, kasuen %60tan emakumeek hartzen dute aurrea,
%14tan gizonek, eta gainerako kasuetan bien arteko erabakia da hasieratik). Ordezko gurasoak nahiko malguak dira jasotzeko haur-motari dagokionez: Andaluziako ikerketan ageri denaren arabera, gurasoen %62ri ez die ardura haurraren sexuak,
eta gutxi gorabehera %50i ez die ardura haurrak zein talde etnikotakoak diren jato-
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rriz. Izan ere, Andaluziako azterketan azaltzen diren adoptatutako haurren %38
adopzio bereziak esaten zaien taldekoak dira. Adopzio berezia esaten zaio, adoptatutakoan haurrak 6 urte edo gehiago baditu, haurrak atzeratuak edo elbarrituak
badira, neba-arrebaren batekin batera adoptatzen badira edo talde etniko baztertu
batekoak badira.
Ezbairik gabe, adopziozko familien aniztasuna adierazten duen ezaugarrietako bat, adopzio-prozesua abian jartzen duen motibazioa da. Horri dagokionez,
aproposa da autore zenbaitek (Anderson, Piantanida eta Anderson, 1993) egiten
duten bereizketa ohiko adopzioaren (seme-alabarik eduki ezin duten bikoteena) eta
lehentasunezko adopzioaren artean (haurrak adoptatzeko arrazoia antzutasuna ez
denean). Andaluziako ikerketan aztertuaren arabera, kasuen %60tan, adoptatzeko
motibazioaren arrazoia biologikoa da: antzutasuna, arrisku genetikoak, emakumearen osasun-arazoak... Kasuen %14tan familiak aurretik ezagutzen zuen haurra (senideartekoa edo familiako ezaguna zelako), eta gurasoen %11k motibazio altruistak
dituzte; azken horiek egiten dituzte, batez ere, adopzio berezi gehienak. Amorós
(1987) eta March (1993) autoreen datuek ere horixe esaten dute.
Adoptatzeko erabakia hartzea hasiera besterik ez da, adopzioa burutu arte
zenbait urte iraungo duen prozesu luze baten hasiera. Bikote askok aurre egin
behar izan badie seme-alaba biologikorik ezin izanak, antzutasunaren diagnostikoak eta, beharbada, arrakastarik gabeko tratamenduak eragindako tentsioei, haur
bat adoptatu nahi dutenek ere beste egoera batzuei egin beharko diete aurre. Egoera
berri horiek eragin handia izango dute adopziozko guraso izaterako iragaite-aldian;
lasaitasunez jokatuko dute batzuek; beste batzuek, berriz, egonezinez eta artega.
Haurra adoptatzera doan bikoteari elkarrizketa eta azterketak egiten zaizkio,
eta beren egoeraren eta etxearen balorazioa egiten dira. Horrelako azterketa-egoera
ez da gertatzen familia biologikoetan, eta guraso gehienek ikaraz bizi izaten dute,
baldintzak ez betetzeko beldur baitira, edo arrazoiren batengatik egokitzat onartuko ez dituztela uste baitute. Baloratzeko zein prozedura eta irizpide erabiliko den
ez jakiteak areago larritzen ditu gurasoak, elkarrizketak, probak, etab. egitera gutxi
ohituta daudenak, batez ere.
Ondoren, zain egon beharra dator, kezkatuta egon ere, ezjakina baita zenbatekoa izango den itxaronaldia eta nolakoa izango den aurkeztuko dieten haurra.
Andaluziako adopziozko familien arteko %64k aitortuaren arabera, itxaronaldia
gogorra da, arduraz eta beldurrez betea. Horrez gain, gerta daiteke opatzen zaien
aukera hasiera batean espero zutena ez izatea. Horrela, gurasoak beste erabaki bat
—hasierakoa bezain garrantzitsua edo are garrantzitsuagoa— hartu beharrean suertatuko dira. Andaluziako ikerlanean ikusi dugunaren arabera, familien %36ri espero
ez zituzten haurrak eskaini zizkieten hasiera batean; %74k onartu egin zuten opatu
zitzaiena.
Bien bitartean, bikoteak erabaki egin behar izan du nori eta nola adierazi
haurra adoptatzeko asmoa. Hori ia behin ere ez da gertatzen aitatasun eta amatasun
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biologikoetan, hots, ez du ematen guraso biologikoek azaldu beharra daukatenik
zergatik eduki nahi duten haurra; baina, adopziozko gurasoak izateak nolabaiteko
“aurkezpen” moduko bat behar du besteen aurrean. Antzina, adopzioa ezkutatzen
saiatzen zen edo hurbileko bakar batzuei baino ez zitzaien azaltzen; gaur egun, ordea, adopziozko guraso gutxik ostentzen dute egia eta horrek erabaki batzuk hartzera behartzen ditu eta egia, dakitenen esamesei eta iritziei aurre egitera. Andaluziako gure kasuan ikusi dugunaren arabera, ikertutako familia gehienek, ingurukoen aldeko jarrerak jaso dituzte. Horrek ez du esan nahi kontrako jarrerarik edo
zalantzarik izan ez dutenik: esaterako, odolkidetasun loturarik eza dela eta (%19),
edo aurrera begira haurra adoptatzeak luzarora izango dituen ondorioei begirako
kezkengatik (%13). Bestalde, adoptatutako haurren %15ek adoptatutako haurrak
izateagatik jarrera ezkorrak jasan izana adierazi diete gurasoei.
Behin adoptatutako haurra etxean dagoenean, adopziozko guraso izateko iragaite-aldiak jarraitu egiten du. Alde batetik, elkarri egokitu beharra dago, hau da,
etxea eta etxeko bizimodua haurraren izateko modura egokitzea; haurra nolakoa
den eta familiako gainerako kideak nola moldatzen zaizkion, bi puntu horien
arabera, errazago edo nekezago egokituko dira guztiak. Komentatzen ari garen
Espainiako hiru ikerketetako datuen arabera, oro har, haurra etxera heltzen denean
egoerak hobera egiten duela ematen du. Hasieran, haurrek badituzte zenbait arazo,
baina gainditu egiten dira hilabeteak pasatu ahala. Dena dela, hasierako arazoak
garrantzitsuak dira, haurraren iraganarekin ez ezik, hein handi batean etorkizunarekin ere lotuta daudelako, eta adopziora egokitzeko eboluzioarekin zerikusia
dutelako. Gure datuen arabera, arazoen aurrean bai adopziozko gurasoek bai besteek antzeko baliabideak erabiltzen dituzte: batik bat ezkontideen arteko laguntzara
eta profesionalengana jotzen dute (sarri askotan, osasun arlokoengana). Familia
guztietan gertatzen den bezalaxe, aipatutako arazoak konpontzeko baliabideak erabiltzea estuki lotuta dago gizarte-mailarekin: kultura-maila handiagoko gurasoek
zenbait baliabide-aukera erabiltzen dituzte aldi berean (pertsonalak, familiakoak,
profesionalak). Maila beheragokoek, aldiz, familiako baliabideak baino ez.
Horrez gain, adopzioarekin lotutako lege-izapideei ere aurre egin behar diete
aldi berean. Lege-izapide horiek zenbait hil edo urte luza daitezke. Gehiago
luzatzen dira, sarri askotan, ezaugarri edo iragan konplexuagoa duten haurren
adopzioetan, eta horrek areagotu egiten du tentsioa. Andaluziako azterketan ikusi
dugunaren arabera, familia erdiek prozesu horri konplexu iritzi zioten, eta zenbat
eta gehiago luzatu izapidea, hainbat eta ezkorragoa zen balorazioa.
Adopziozko guraso izateko iragaite-aldiak, beraz, baditu berezko ezaugarriak,
tentsioaren eta ziurtasunik ezaren seinalea dutenak, asko. Dena dela, gogoan izan
behar da adopziozko gurasoek badituztela ezaugarri batzuk beren alde: adopzioak
dituen zailtasunak ondo ezagutzen dituen teknikari-talde baten onespena dute.
Onespen hori haur bat adoptatzea eskatu dutenen egoera pertsonal eta gizarte eta familia-egoera kontuan izanda ematen da. Gainera normalean, adopziozko gurasoak
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guraso biologikoak baino nagusiagoak izan ohi dira, elkarrekin bizitzen ere denbora luzeago daramate gehienetan, eta horrek esan nahi du beharbada egonkorragoak ere badirela.
3. ADOPZIOZKO FAMILIEK DITUZTEN BESTE ERRONKA
BEREZI BATZUK
Adopziozko guraso izateko iragaite-aldia, beraz, adopziozko familiek aurrean duten
lehenengo erronka berezia da. Baina hasiera besterik ez da, eta ozta-ozta azaltzen
du, horrelako familiek gerora izango dituzten gorabehera-multzoaren hasiera.
Gorabehera horietako hiru ikusiko ditugu orain, garrantzi berezikoak dira eta: alde
batetik, haurra familian sartzean gertatzen den familia-berregituraketa, eta, batez
ere, haurrak familiarteko izateko duen sentimenduaren bilakaera; bestetik, nola jokatu haurrarekin bere adopziozko egoeraren gainean; eta azkenik, adopziozko familiak bere burua ikusteko duen modua, alegia beste familiekin alderatuta parekotzat
edo bestelakotzat duen. Azken puntu horrek ondorio garrantzitsuak izango ditu.
Haurra familian sartzean, familia osoaren lehenengo eginbeharretako bat haurra
familiako kide sentiaraztea da. Haur biologikoen kasuan sentimendu hori berezkoa
da, eta ez du aparteko arazorik sortzen: gurasoek badakite amaren sabelean hazten
ari dena beren haurra dela, eta hasieratik familia horretan haziko da; kide izatea,
beraz, ez da zalantzan jarriko. Haur adoptiboekin oso bestela gertatzen dira gauzak:
itxaronaldia pasatu ostean, denak elkarrekin daude, baina artean familia ez da
osatu, ez legeei dagokienez (legez, haurra adopzio aurreko harrera-egoeran dago
harik eta lege-izapideak bukatu arte), ezta sentimenduei dagokienez ere. Zorionez,
sentimendu-aldea lehenago osatzen da lege-aldea baino, nahiko hasieratik sortu
ohi da-eta gurasoen eta haurren arteko emozio-lotura.
Gauzak zailagoxeak izan daitezke haur koskortuak adoptatzen direnean, bereziki kidetasun-sentimendua beste familia batean ere izan badute (jatorrizko familian edo bizi izan diren beste batean). Gainera, haur horietako batzuek egoera
nahastu egin dezaketen jarrerak har ditzakete, nagusien beldur izaten ohitu direlako eta guraso berriengan konfidantzarik ez dutelako, edo gurasoak probatzen
saiatzen direlako haiek debekatuaren eta uzten dutenaren arteko mugak ezagutu
nahian, edo gurasoek egoera berrian sartzeko presioei uko egiten dietelako, eta
beste arrazoiengatik. Orduan garrantzitsua da adopziozko gurasoek ideiak sentimenduak eta afektuak argi izatea; era berean, normaltzat jo behar dituzte haurrak
egoera berrira egokitzeko dituen zailtasunak.
Adopziozko familiek duten eta aipatu nahi dugun berezko bigarren erronka
haurrarekiko jokaerari buruzkoa da: adopzioari buruz haurrari zer esan, noiz eta
nola esan, gaia zein maiztasunekin aipatu, etab. Haurrari informazio hori guztia
emateko prozesuak —hau da, haurrari adopziozkoa dela ezagutzera ematekoak—
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haurraren adinaren araberakoa izan behar du; ez baita gauza bera haurrak hilabete
gutxi dituela adoptatzea edo koskortua eta bere egoeraren berri baduela adoptatua
izatea. Edozein modutan ere, gurasoek erabaki beharko dute, bai zer estrategia eta
zer jarrera hartuko duten, bai zeri buruz hitz egingo duten eta haurraren balizko
galderei nola erantzungo dieten ere. Ez da harritzekoa horrek guztiak zalantzak eta
egonezinak sorraraztea, bereziki gai honetako profesionalek behar beste laguntza
ematen ez dietenean.
Haurrari horretaz esaten zaionak umearen heldutasun-mailari lotuta joan
behar du (Brodzinsky, Lang eta Smith, 1995). Gurasoek haurrari adopziozkoa dela
ezagutzera-emateko prozesua eskolaurrean —hots, haurrak 2-4 urte bitartekoak
direnean— hastea gomendatu ohi da; adin horretan lasai eta naturaltasunez hartzen
baitute berria, batez ere gurasoek normal eta lasai adierazten badiete. Eskolaurreko haurrek artean ez dute argi familia zer den edo nola dagoen osatuta; hau da, ez
dituzte oso garatuta kontzeptu horiei buruzko ideiak. Horrela, adopziozko haurrak
direla esan dezakete eta beren istorioa besteei kontatu, nahiz eta hori zer den oso
ondo ulertu ez.
Bestelakoa izaten da egoera 7-8 urtetik aurrera. Adin horretan haurrek gaitasun
intelektual handiagoa dute; beraz, adoptatua izatea zer den badakite, eta familia
kontzeptu konplexuago bat legez ikusten dute, 14. kapituluan azaldu dugunez. Orduan, ondo ulertuko dute adopziozko familia bateko kide direla eta zein lotura-mota
duten gurasoekin; baina batera jakingo dute ezen, familia berria badute, beste bat
galdu dutelako dela. Horrela, beste zailtasun batzuk agertzen zaizkie momentu
honetan, bai haurrei, bai gurasoei. Haurrek familia galdu izanari aurre egin behar
diote, eta gurasoek ulertu egin behar dituzte haurren zailtasunak; aldi berean, haurren
galdera berriei eta jatorrizko familiaren berri nahi izateari aurre egin beharko diete.
Beste aldaketa bat gertatuko da haurra nerabezarora heltzean. Nerabezaroak
berekin ditu nortasunaren garapenak eta Nia eraiki beharrak dakartzan arazoak.
Nerabeen nortasuna garatzeko prozesuan, iragana, oraina eta etorkizuna
hausnartzen dira; adopziozko haurrek, adoptatua izateak eragindako arazoak gehitu
beharko dizkiote garatzen ari den nortasun horri. Horrek berekin dakar jatorrizko
familiekiko erreferentzia, familia berrira sartu baino lehen bizi izandakoa
gogoraraztea, etab. Nerabe guztiek ez dituzte zailtasun berdinak adopziozko
haurrak direla onartzeko; beste adopzio-aldi batzuetan ikusi dugun bezala,
batzuetatik besteetara alde handia egon daiteke honako aldagaiak direla eta:
haurrak adoptatzerakoan zuen adina, adoptatu baino lehenagoko bizipena, adopziozko gurasoek adopzioari buruz azaldu diotena, nerabe egin aurretik gurasoen eta
haurren artean izandako erlazioa, egoera horri begira pertsona esanguratsuen
jarrerak, etab. Erregela orokorrik bada, hauxe da: haurra adoptatua delako ideia,
era berezi batean azalduko zaio nerabezaroko nortasun-garapenaren plateamenduaren barnean; adopziozko gurasoek, ziurrenik, haurraren adopzio-aurreko garaiari
buruz hitz egin beharko diote. Kasu batzuen eta besteen arteko aldeak ez dira sal-
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buespenak, baizik eta gehienetan gertatzen direnak: nerabe batzuentzat prozesu
hori adopziozko haurrak ez direnenena bezalakoa izango da; beste batzuek, aldiz,
beren jatorria ezagutu nahi izango dute, eta, inoiz edo behin, familia biologikoetako senideak bilatu nahi izango dituzte. Horrek erronka berezia jarriko die adopziozko gurasoei, eta jarrera bat edo beste bat hartu beharko dute, haurrak gaia
planteatzen duen moduaren arabera, gurasoek ezagutzen dutenaren arabera,
iraganaren arabera, etab.
Andaluziako ikerlanaren datuek erakusten dutenez, haurrak ez du beti ondo
hartzen adopziozkoa dela jakitea. Aipatutako azterketa hori egin zenean, 5 urteko
haurren %60k eta 9 urte edo gorakoen %20k ez zekiten adopziozkoak zirenik. Andaluziako azterketako gurasoen %52k esana zioten haurrari adopziozkoa zela; Mallorcakoan, ostera, gurasoen %73k eta Bartzelonakoan %90k. Dena dela, Bartzelonako eta Mallorcako datuak —haurrari adopziozkoa dela esateari buruzkoak—
ezin dira beste barik Andaluziakoekin alderatu, Andaluziako ikerketako haurren
batez besteko adina 7 urtekoa baitzen; Bartzelonakoena, berriz, 10 eta erdikoa eta
Mallorcakoena 9 eta erdikoa.
Andaluziako ikerketako gurasoen %35ek haurrari adopziozkoa dela esateari
prozesu gaitza iritzi zioten. Haurrari adopziozkoa dela gazte-gaztea denean esatearen aldekoek prozesua samurragoa dela uste dute. Komunikazioan horrenbeste
oinarritzen ez direnak edo haurra koskortuta dagoenean adopziozkoa dela esatearen alde daudenek, aldiz, prozesua gaitzagoa dela uste dute.
Aipatutako bi erronkekin hirugarren bat dago lotuta: familia bakoitzak zein
iritzi duen bere buruari buruz beste familiekin alderatuta (aldeak eta antzak). Gai
honetan aintzindari izan zen Kirk-en (1964) lanaz geroztik, continuum bat aipatzea
ohikoa da. Continuum horretan, mutur batean bestelakoa izateari uko egitea dago,
eta bestean, bestelakoa izatearen onarpena. Bestelakoa izateari uko egiten dioten
familien ereduak, adopziozko-egoera alde batera uzteko ahaleginak egiten ditu, bai
egunean-eguneko bizitzan, bai adoptatuarekiko harremanean, bai gizartekoan; ez
dago oso prest adopziozko guraso izatearen erronka bereziei aurre egiteko, eta,
batez ere, haurrarekin adopzioari buruz jarduteko eragozpen handiak ditu. Bestelakoa dela onartzen duen familia-ereduak, berriz, adopziozko familien ezaugarri
batzuk bereziak direla aitortzen du: guraso horiek uste dute zenbait alderditan
bestelakoa dela beren familia, eta nahiko eroso daude adopzioari buruz hitz egiten
eta sentimenduak azaltzen diren giroan.
Kirk-ek (1964) hasierako proposamenean zioen ezen lotura zuzena zegoela
adopziozko familiak bere buruaz zuen iritziaren eta adopzio-egoerara egokitu eta
hartan aurrera egitearen artean: zenbat eta muturragokoa izan “bestelakoa” izateari
uko egiten dion jarrera, orduan eta etorkizun ezkorragoa iragarri ahal izango zaio
adopziozko familiaren funtzionamenduari eta garapenari; aldiz, zenbat eta hobeto
onartu “bestelako” izatea, orduan eta hobea izango da iragarpena. Bordzinsky-ren
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(1990) iritziz, ordea, gauzak ez dira, agian, horrelakoak; bestela esanda, familiak
bere buruaz duen iritziaren eta adopzio-egoerara egokitzearen arteko erlazioa lerromakurra dela uste du: continuumaren muturretan daudenei (hau da, bestelakoak
direla onartzen ez dutenei eta, Bordzinsky-k dioenez, bestelakoak izatean tematzen
direnei) familiaren martxari eta garapenari iragarpen ezkorragoa egingo zaie; aldiz,
jarrera leunagoak dituztenei (hau da, aurre egin beharreko ezaugarri bereziak
dituzten jakinaren gainean, beren familia beste familien parekotzat dutenei), horiei
etorkizun hobea iragarriko zaie. Gainera, Bordzinsky-k (1990) berak adierazi duenez, kasu bakoitzak edo familia bakoitzeko historiak aginduko du zein izango den
ondoriorik onena. Horrela, haurra familia berrira sartzean, agian, onena izan daiteke
bestelako izateari uko egitea, familiakoen arteko batasun, lotura eta konfiantzazko
sentimendua sendotzearren. Geroago, ezberdintasunak aitortzen eta onartzen direneko egoera etorriko da. Jakina, kontuan hartzekoa da haurra familian sartzen deneko adina, horrek lagundu egingo baitu aipatutako jarrera horietako zein aukeratu
erabakitzen.
Azpiatal hau amaitu aurretik, argi utzi behar da ezen, adopziozko familiek
aurre egin beharreko erronka bereziak gaitzak diren arren, adopziozko guraso gehienek topatzen dutela aurrera egiteko modua, nahiko egokia gainera, berek azaldutako adierazle subjetiboek erakusten digutenez. Gure azterketako 393 adopziozko familietako datuek horixe erakusten dute: adopziozko familien %98k uste dute
haurrak erabat integratuta daudela; %90ek baino gehiagok uste dute haurrek, osasun,
hazkuntza, garapen psikologiko eta giza harreman onak edo oso onak dituztela;
%96 pozik daude beren adopziozko seme-alaben gaur eguneko izateko moduaz;
%90en iritziz, umerik jaso ez balute baino zoriontsuago bizi dira. Bada, hala ere,
bestelakorik: %20ren ustez, zaildu egiten da bizimodua haurra familiara ekarri ondoren; batez ere adopzioak bereziak direnean gertatzen da hori. Argi dago ezen,
haurra adoptatu ondoren, zailtasun gehiago izan dituzten familiak ez daudela besteak bezain gustura; hala eta guztiz ere, horrelako guraso gehienak gustura daude.
4. ADOPZIOZKO FAMILIEN FAMILIA-DINAMIKA
Familia bakoitzaren barruko erlazioak ez dira berberak familia guztietan, ez
adopziozkoetan, ez adopziozkoak ez direnetan; bakoitzak bere dinamika du. Dinamika hori aipatzeko eta aztertzeko modu asko daude. Gehien erabili izan denak,
hala ere, familiako heziketan ardatz bi ikusten ditu: afektua eta komunikazioa
batetik, eta, bestetik diziplina eta kontrola (horri buruz, ikusi liburu honen 10. kapitulua eta Palacios eta Moreno (1994)). Bi arrazoirengatik ari gara adopziozko
familien egunean eguneko dinamikari buruz: batetik, hezkuntzari dagokionez,
adopziozko familiak ohikoak baino malguagoak edo “bigunagoak” ote diren
topikoa zabalduta dagoelako; eta bestetik, uste daitekeelako azaldu berri ditugun
adopziozko familien erronka bereziek egunean-egunean eragina izan dezaketela
eta, beharbada, “berezi” bilakatzen dituztela adopziozko familiak.
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Ez da azterketa asko egin gai honi buruz, ez adopziozko familien gainean,
ezta bestelakoen gainean ere. Beraz, adopziozko familien familia-dinamika aztertzean, oztopo hori dugu: ereduzko beste datu batzuekin ezin aldera dezakegula,
alegia. Ondorioz, ez da erraza jakiten dinamikako prozesuak zenbateraino diren
ohikoak. Mugak muga, gaia xehetasunez aztertzea merezi du, eragin handia baitu
familiaren eguneroko bizitzan eta adopzioko haurrek garatzen dituzten ezaugarrietan. Ezaugarri horiei hurrengo azpiatalean helduko diegu.
Eleberrigileek adopziozko familien egunean egunekoari buruz idatzi dutenari
jaramon egingo bagenio, aniztasun handia aurkituko genuke. Esaterako, adopziozko haurra izan zen Oliver Twist ospetsua, adopziozko aitarekin maitasunezko
erlazio zoriontsua izan zuena; baita Quasimodo ere, aurrekoa bezain ospetsua,
baina adoptatu zuen artxidiakonoak maitasunik erakutsi ez ziona. Dena dela, ipuin-literaturari baino gehiago, ikerketazko literaturari erreparatzen badiogu, argi
ikusiko dugu ezen autore guztiak bat datozela, adopzioan haurren eta adopziozko
gurasoen artean dagoen erlazioa garrantzitsua dela esatean. Hala eta guztiz ere,
nazioarteko literaturako datu-apurren arabera —urriak baitira ditugun datuak—,
adopziozko familiek bestelako familien barneko lotura eta egokitzeko gaitasun
berdina edo handiagoa dute.
Andaluziako azterketaren arabera, adopziozko familietan afektu handia dago:
adopziozko haurrak gurasoak maite ditu, eta gurasoek haurra. Preseski, 1etik
5erako afektu-eskalan, gurasoek 4 puntu dituzte. Eta gurasoen %92k uste dute
haurrak, normalean, maitekiro jokatzen duela haiekin. Iritzi bera dute familia barruko komunikazioari buruz ere.
Arauen garrantziari dagokionez, iritzi berekoak dira ia adopziozko guraso guztiak: %94k uste dute oso garrantzitsuak edo garrantzitsuak direla; gainera, %83k
uste dute debekuren bat jartzeko ez dela itxaron behar haurra koskortu arte. Guraso
gehienak ados daude haurra txikia denetik arauak jartzearekin, baina den-denak ez
daude horren ados arauak aplikatzeko moduarekin: batzuek uste dute hobe dela
diziplina gogorra izatea batere ez edo gutxiegi izatea baino; beste batzuek, berriz,
ez; zenbaitek uste dute hobe dela haurra zigortzea azalpen larregi ematea baino; eta
beste zenbaitek, ez; batzuek sasoiz astindu bat ematea ere komenigarria dela uste
dute, eta horren aldekoak dira; beste batzuk, ordea, kontrakoak. Oro har, adopziozko
haurrak esanekoak dira (1etik 4rako eskalan 2,9 puntu) eta neurriz (ez gutxiegi, ezta
larregi ere) egiten diete aurka gurasoen aginduei (1etik 4rako eskalan 2,6 puntu).
Aurreko bi paragrafoetan adopziozko familien balio orokorrak laburbildu
dira, nahiz eta familia guztietan ez den berdin gertatzen, behin baino gehiagotan
esan dugun bezala. Horrela, bada, familiaren dinamika gurasoen eta haurren
aldagai batzuen araberakoa izango da.
Gurasoei dagokienez, badirudi haurra adoptatzerakoan gurasoek duten adina
garrantzitsua dela: zenbat eta nagusiagoak izan, hainbat eta komunikazio gutxiago
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eta afektu-adierazpen gutxiago erakutsiko dute, eta diziplina eta obligaziozko arau
zorrotzagoak jarriko dituzte. Antza, ikasketa-maila ere garrantzitsua da: zenbat eta
ikasketa-maila altuagoa izan, hainbat eta sarriago erakutsiko dute afektua, komunikazio gehiago egongo da, eta gehiago eskatuko diote haurrari, baina gutxiago
behartuko. Haurrei dagokienez ere, adina garrantzitsua da: zenbat eta nagusiagoak
izan, hainbat eta erlazio gutxiago izango dute gurasoekin. Gainera, haurrek zenbat
eta arazo gehiago izan (adopzio berezien taldekoa izateagatik, jokaerako arazoak
izateagatik edo bi arrazoiengatik), orduan eta afektu gutxiago erakusten dute eta,
gainera, diziplina zorrotzagoari men egiteko joera izango dute. Horrek ez du inolaz
ere esan nahi gurasoek maite ez dituztenik, ezpada, beste barik, maitasuna ez
dutela hainbeste erakutsiko.
Adopziozko familien egunean egunekoa, beraz, egokia dela esan daiteke:
afektu-maila handia ageri da, arauak garrantzitsuak izatearekin ados daude, baina
arauak aplikatzeko iritzi ezberdinak dituzte. Dena dela, Andaluziako azterketan ez
dugu aurkitu gurasoetako bat bera ere jarrera hotzekorik, ezta Frollo-k Quasimodorekin zuena bezalakorik ere. Aitzitik, ohikoena maitasun-giroa eta elkarrekiko
konpromisoa izan da, Oliver Twist-ek adopziozko aitarekin izan zuen bezalakoa.
Dena den, hemen aipatutako puntu batzuk kapitulu honetako 6. azpiatalean aipatuko ditugu berriz, adopziozko familien arriskuei heltzen diegunean.
5. ANTZEKOAK ALA EZBERDINAK OTE DIRA ADOPZIOZKO HAURRAK
ETA ADPZIOZKOAK EZ DIRENAK?
Adopzioaren psikologiari buruzko ikerketazko literatura gehiena galdera horri
erantzuten saiatu da. Zenbait gai ikertu dira (jokaera-arazoak, eskola-emaitzak,
autoestimua...) eta zenbait metodologia erabili (azterketa epidemiologikoak,
erakusle ez-klinikoen azterketa konparatiboak...).
Azterketa epidemiologikoek alderatu egin dituzte gizartean dauden adopziozko
haurren eta adimen-osasuneko zerbitzuetara joandako adopziozko haurren ehunekoak. Aipatutako bigarren ehunekoa lehenengoa baino handiagoa izateak haur
horiek era horretako zerbitzuak sarriago behar izaten dituztela esan nahi du. Esate
baterako, eman dezagun adopziozko haurrak herrialde bateko haurren %2 direla eta
adimen-osasuneko zerbitzuetara joaten direnen %4 adopziozkoak direla. Horrek
esan nahi du adopziozko haurrek, besteen aldean, bi bider aukera gehiago dutela
zerbitzu horietara jotzeko. Horri buruz argitaratutako azterketa gehienen arabera
(Espainiakorik ez dago), halaxe izaten da. Gainera, zerbitzu horietara jotzeko
arrazoiak antzekoak dira azterketa gehienetan: besteekiko jarrera erasokorra izatea,
besteei kontra egiteko jarrera izatea, jokabide antisoziala izatea... Bestalde,
adopziozko haurren eskola-emaitzak besteenak baino pixka bar txarragoak izan ohi
dira eta, arreta-arazo handiagoa izan ohi dute.
Datu horiek laguntza psikologikoa jaso dutenenak dira, baina, oro har,
gizarteko adopziozko haurrak eta adopziozkoak ez direnak alderatzen baditugu,
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antzeko datuak izango ditugu, hots, kasu honetan ere adopziozko haurrak sentiberagoak dira, batez ere agresibitateari eta hiperaktibitateari dagokienez. Dena dela,
gogoan izan behar dugu ezen talde bien arteko aldeei buruz ari garela, eta alde
horiek estatistiketan esanguratsuak izan arren, ez direla hainbesterakoak ere.
Brodzinsky, Schechter, Braff eta Singer-ek (1984) diotenez, adopziozko haurrek
jokaera-arloan muturragoko jarrerak dituzte patologia larriak baino gehiago, beste
barik.
Aitzitik, autoestimuaren gaineko datuak bestelakoak dira. Orokorrean, adopzioko haurrak besteen parean daude, eta, ezberdintasunik egotekotan, adopziozkoen aldekoak izaten dira (autoestimu hobea, alegia).
Halaber, interesgarriak dira urteetan zehar adopziozko haurrak aztertu dituzten luzetarako azterketak. Gainera, ikuspegi konparatibotik egin dira (Bohman
eta Sigvardsson, 1990). Azterketa horien arabera, adopziozko haurrak helduak
direnean, garapen psikologiko ona dute —haur biologikoena bezalakoa—, baita
haurtzaroan arazoren bat izan dutenek ere; eta instituzioetan hazi direnekin edo
jatorrizko familian bizi baina inoiz beste familia batera pasatzekotan ere izan
direnekin alderatuz gero, irabazten irteten dute adopziozko haurrek.
Era horretako azterketa konparatiboa egin zen Andaluziako adopziozko haurrekin ere. Haur horiek bere klasekideekin alderatu ziren, eta baita instituzioetan
haziekin edo jatorrizko familian bizi baina inoiz beste familia batera pasatzekotan
inoiz izandakoekin ere. Hiru arlo alderatu ziren: eskola-emaitzak, autoestimua eta
jokaera-arazoak.
Eskola-emaitzei dagokienez, adopziozko haurrak eta klasekideak parean
daude. Instituzioetakoen eskola-emaitzak, ordea, kaskarragoak dira. Ikasteko
motibazioa eta eskolako lana aztertuz gero, antzeko emaitzak izango ditugu:
adopziozko haurrak eta beren klasekideak parean daude; jatorrizko familian bizi,
baina inoiz beste familia batera pasatzekotan izandakoen puntuazioa baxuagoa da,
eta denetatik emaitzarik kaskarrenekoak instituzioetako haurrak dira.
Norberari buruzko iritziari dagokionez, puntuazioen artean aldeak daude 8
urtetik beherako taldeen artean, eta, batez ere, 6 urtetik beherakoen artean. Adin
horietan adopziozko haurrak onik ateratzen dira, klasekideekin parekatuz alde
handirik ez dela. 6 urtetik gorakoen taldeen artean, aldeak txikiagoak dira; eta 8tik
gorakoetan, ia batere ez dago.
Jokaera-arazoei dagokionez, eskolaurreko taldeen artean ez da halako alderik
nabaritu. Sei urtetik gorako haurren artean, adopziozko haurren lagunen jokaera
arazo txikiagokoa bada ere, adopziozkoena oso antzekoa da; azken horiek
puntuazio altuagoa dute hiperaktibitatea/atentzio-falta adierazten duen azpieskalan:
hori da salbuespena. Hala ere, adopziozko haurren azpitalde batzuek baino ez
dituzte puntuazio altu horiek izaten (hain zuzen ere, adopzio-aurreko aldia gogorra
eta latza izan zutenek), eta gainerako adopziozko haurrak beren lagunen parean
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daude. Bestelako taldeei dagokienez, adoptatuen jatorrizko eremuetako haurrek
jarrera-arazo handiagoak dituzte kanpora begira (etsaigoa/agresibitatea); instituzioetan hazi direnak, berriz, arazo emozionalak (barne-herstura eta ikara). Besteei
laguntza emateari dagokionez, bai instituzioetan haziek bai jatorrizko eremuetakoek arazo asko dituzte gainerako bi taldeetako haurren aldean.
Hona, beraz, azpiatal honen izenburuari zor zaion erantzuna: eskola-emaitzei,
jarrerari eta autoestimuari dagokienez, adopziozko haurren profila eta beren
lagunena ia-ia berdinak dira. Nahikoa okerragoak dira benetan ere, hasieran ziur
asko egoera berdinean izan arren, beren familietatik atera ez diren haurrenak,
adoptatuak izateko aukerarik izan ez dutenenak edo adoptatu ez direnenak eta,
horregatik, instituzioetan hazi direnenak.
Azpiatal honen hasieran esan dugu adopziozko haurrak sarriago joaten direla
adimen-osasuneko zerbitzuetara, eta orain, berriz, badirudi horren kontrako datuak
eman ditugula. Nola bateratu adierazpen biak? Ziur ez dakigu, zeren, lehen esan
bezala, hasierako konparazioei buruz Espainiako daturik ez dugu eta. Hala ere,
azterketa batzuen arabera (Warren, 1992), adopziozko gurasoek sarriago jotzen dute adimen-osasuneko zerbitzuetara, arazoak hain latzak ez izanda ere. Adopziozko
gurasoek, beharbada, haurren premiei jaramon gehiago egiten diete, edota, beharbada, beldur dira —gainerako gurasoak baino gehiago— ez ote den haurren arazoa
gogortuko. Hargatik edo, adopziozko gurasoek sarriago jotzen dute profesionalengana; baina horrek ez du esan nahi arazo larriagoak dituztenik, baizik eta berek
arazo latz modura hartzen dituztelako edo latz bihur daitezkeela uste dutelako.
6. ARAZOAK AGERTZEKO ARRISKU EZBERDINAK ADOPZIOZKO
FAMILIETAN.
Kapitulu honetan adopziozko familiek dituzten tentsioak azaltzen aritu gara, eta
bai familia horien alderdi onak ere: eguneroko bizitzakoak, harremanen dinamikakoak eta adopzioaren batez besteko emaitzak — adopziozko gurasoen asepoz-mailarekin edo adopziozko haurrek zenbait proba eta egoeratan lortutako puntuazioarekin neurtuta—. Adopzioak bi alderdiak ditu: tentsioak eta satisfazioa, ahaleginak eta sariak, ardurak eta poztasunak. Gauza bera esan daiteke gainerako
familien egunean egunekoaz ere: ez da dena gozo, baina ezta arrisku eta sasi ere.
Adopziozko familiei buruz jarduten denean, eta adopzioa bide onetik ote
doan itauntzen denean, gurasoen taldeari ala haurren taldeari ematen zaio garrantzia, bietako bati soilik. Pentsatu ohi da adopzioa bide onetik edo txarretik joatea
gurasoen izaeraren motibazioaren trebetasunen eta abarren arabera dagoela. Edo,
bestela, haurren ezaugarrien arabera: familiara sartu zenean haurrak zuen adinak
eta bizi izandakoak, haurraren osasun arazoak, arazo psikologikoak, etab.; horrek
guztiak eragina duela. Gu, gurasoak eta haurrak —denak— kontuan hartzen dituen
azterketaren aldekoak gara; izan ere, gurasoen ezaugarri batzuk eta haurren beste
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ezaugarri batzuk elkarrekintzan ari dira; eta horrek eragina du, hain zuzen, familiako erlazio-arazoak gehitzeko edo gutxitzeko. Guk hautatutako azterketa-eredua
ia osorik aplika dakioke edozein familiari, adopziozkoari zein bestelakoari; zuzen-zuzenean adopziozko egoerari dagozkion zehaztasun batzuk ezingo zaizkie
aplikatu familia guztiei, gainerako guztia bai.
Ondoko irudiak gurasoen eta haurren ezaugarrien elkarrekintza erakusten
digu, gauzak zein ildotatik ibiliko diren argitzeko. Irudian, dimentsio bi daude:
adopziozko gurasoen arrisku-eragileak eta adopziozko haurren arrisku-eragileak.
Bi dimentsio horiek arrisku handiko mutur bana eta arrisku txikiko mutur bana dute. Gurasoei dagokienez, arrisku handia honako puntu hauekin dago lotuta: gurasoen itxaropen ezegokiekin (haurren benetako gaitasuna eta lorpenak gurasoek
itxarondakoekin bat ez badatoz), gurasoek gatazka-egoerak edo tentsio-egoerak
(haurrak kontra egiteko duen jarrera, kontrola onartu ezina edo etsai-jokaera) konpontzeko gai ez izatearekin, afektua erakusteko edo komunikazioaren aldeko ez
diren jarrerekin (oro har nahiz adopzioaren kasuan); eta, azkenik, gizarte-laguntzarik (ezkontidearen, auzokoen, lagunen eta senideen aldetik) eta profesionalen
laguntzarik ezarekin.
17.1. irudia. Adopzioan arazoak izateko arriskua.
Handia
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ARRISKU-ERAGILEAK: SEME-ALABAK

– Instituzioetan luzaroan egon izana
– Gatazka larriak jasan izana

A
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a

– Jokaera-arazo larriak izatea

Txikia

Txikia

A
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ku
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ia

– Adoptatutakoan haurra nagusia izatea

ARRISKU-ERAGILEAK:

Handia

Itxaropen ezegokiak
Gatazkak eta tentsioak konpontzeko gaitasun gutxi
Afektua erakusteko eta komunikaziorako jarrera ahula
Gizarte-laguntza edota profesionalen laguntza gutxi

GURASOAK

A
ra
ar zoa
k
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at
e
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nd ko
ia

–
–
–
–
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Haurrei dagokienez, arrisku handia honako puntu hauekin dago lotuta: lehenago gatazka larriak izanarekin, instituzioetan denbora luzean egon izanarekin eta
arazo larriak (batez ere jokaera-arazoak) jasan izanarekin. Gehienetan —beti ez,
ordea—, arrisku-eragile horiek lotuta datoz adoptatutakoan haurrak adinarekin.
Horren arabera, familia berrira sartzean haurrak zenbat eta zaharragoak izan,
ziurrenez hainbat eta gatazka larri gehiago izango zituzten, edota instituzioetan
denbora luzeagoan egonak izango ziren.
Horrela, a priori, lau familia-talde bereiz ditzakegu: arazoak izateko arrisku
txikia duten familiak (arrisku txikia, gurasoek nahiz haurrek), arazoak izateko
neurrizko arriskua duten familiak (gurasoek arrisku handia, eta haurrek, berriz,
arrisku txikia) eta arazoak izateko arrisku handia duten familiak (arrisku handia,
gurasoek nahiz haurrek).
Badirudi, Andaluziako azterketako datuek aipatutako ereduarekin bat datozela.
Azterketa horrek erakusten du badagoela familia-talde bat arazorik ez duena, eta
etorkizunean ere arazorik izango ez duela ematen duena. Talde hori azterketako
familien %28k osatzen dute. Bigarren taldea lehenengoaren oso antzekoa da,
honako bi puntu hauetan izan ezik: haurrari ez diote esan adopziozkoa denik, eta
gurasoek arazoak dituzte diziplina eta arauak ezartzeko; azterketako familien %36k
osatzen dute. Bigarren talde horrek ez du arazorik agertu azterketa egin denean,
baina gerora badu arazoak izateko arriskurik. Hirugarren taldean itxaropen
ezegokiak dituzten gurasoak daude, eta haurrek jarrera-arazoak dituztela uste duten
gurasoak ere bai; azterketako familien %18k osatzen dute. Hirugarren taldeko
gurasoek, arrisku horietatik babesteko, afektua erakusten diete haurrei. Bukatzeko,
laugarren taldea dugu, arazoak izateko arrisku handiena duena; izan ere, 6 urte
baino gehiagoko haurrak dira adoptatuak, gatazka-arazoak jasan dituztenak eta
instituzioetan denbora luzea eman dutenak, heziketa berezia behar dutenak, eta
abar. Laugarren taldeko gurasoei dagokienez, beste gurasoek baino giza baliabide
nahiz baliabide pertsonal gutxiago dutela ikusten da, eta gainera, afektua adierazteari eta komunikazioari dagokienez, puntuazio txarrenak berek dituzte. Azterketako familien %28k osatzen dute talde hori.
Orokorrean begiratuz gero, azaldutako datuak oso baikorrak direla uste dugu,
batez ere aurreko azpiatalean aipatutako datuekin alderatuta. Adopziozko haurrak,
antza, behar bezala hazten dira, eta familia barruko erlazioak, kasurik gehienetan,
onak direla esan daiteke. Jakina, badira arazoak dituzten haurrak eta gurasoak,
baita tentsioei aurre egin behar dieten familiak ere. Baina gogoan izan behar dugu
guraso horiek erronka bereziei aurre egin behar izan dietela, eta haur batzuek benetan arazo latzak izan dituztela haurtzaroan. Aipatutako datu guztiak ikuspegi honetatik baloratu behar dira; horrela eginez gero, datu horiek familia horien aldeko
iritzia argituko digute. Eta hori guztia kontuan hartuta erabaki beharko da familia
horiek profesionalengana jo behar duten ala ez.

Adopziozko familiak

355

7. PROFESIONALEN ESKU-HARTZEA ADOPZIOZKO FAMILIETAN
Adopziozko gurasoek arazoak izateko arrisku-faktoreak aipatu ditugunean, jasotzen duten giza laguntza eta laguntza profesionala ere aipatu ditugu. Laguntza
profesionalari dagokionez, komeni da gogoraraztea ezen Espainiako araudiak
administrazio publikoari ezartzen diola adin txikikoak adoptatzeko proposamenak
auzitegian aurkezteko ardura. Prozesu horrek behar bezala funtzionatzeko, dagokion erakunde publikoak (gehienetan gobernu autonomoak) baditu lantalde tekniko batzuk. Lantalde horiek eskaerak jaso, adoptatzeko haurren eta jaso nahi dituzten gurasoen balorazioa egin, eta proposamenak egiten dituzte. Gurasoek lantalde
horietako profesionalengana jotzen dute, kide horiek baitira adopzio-proposamena
egingo duen erakunde publikoaren eta gurasoen arteko lotura.
Lantalde teknikoen lan nagusia, ia bakarra, haurren eta gurasoen balorazioa
eta adopzio-proposamena egitea izan da; beste modu batera esanda, familiak
aukeratzea eta familia horiek eta haurrak elkartzea. Eginkizun horretatik kanpo
egon da gurasoei eta haurrei laguntza ematea; komeni da, hala ere, laguntza hori
bai adopzio aurretik eta bai ostean ere ematea. Arestian aipatu dugu adopziozko
guraso gehienek, informaziorik eta irizpide argirik gabe, eta zentzunari, sentimenduei eta borondate onari jaramon eginda, erronka eta eskakizun bereziei aurre egin
beharko dietela. Baina aipatutako baliabideak (zentzuna, etab.) beharrezkoak izan
arren, ez dira nahikoak haurrari adopziozkoa dela noiz eta nola esan behar zaion
jakiteko, haurrak izan ditzakeen arazoen aurrean zein jarrera eduki behar den,
nerabezaroko arazoak nola konpondu, etab.
Adopzioari buruzko informazio ugari dakarren testu batean, Fuertes-ek eta
Amoros-ek (1996) diote ezen adopziozko familiak aukeratzeko oinarrizko hiru
eredu daudela: aukeratzeko/baloratzeko eredua, baloratzeko/prestatzeko eredua eta
prestatzeko/hezitzeko eredua. Guk dakigula, Espainian lehenengo eredua erabiltzen da sarrien: lantalde teknikoek eskariak jasotzen dituzte, familiak aztertzen
dituzte, eta, onartzen baldin badituzte, adopzio-proposamena egiten dute. Adopziozko familiek, oro har, iritzi ona dute lantalde horiei buruz, baina zenbait arlo
zehatz aztertzean, iritziak erabat behera egiten du. Honako hauek dira iritziak okerrera egiteko arrazoiak: adopzioa lortzeko itxaronaldian lantaldearekin izan duten
harremana, tramitazioko espedientearen martxaren informazioa, adoptatzeko haurraren ezaugarriei buruzko informazio-maila, haurrari adopziozkoa dela esateari
buruz jaso duten informazioa, haurra adoptatu osteko laguntza-mota eta laguntza
horren kalitatea... Bestalde, gurasoek uste dute behin haurra adoptatuz gero,
lantalde horiek ez direla premiazkoak; horrela, gatazkarik edo arazorik izanez
gero, ziur asko ez dute laguntza edo aholku eske haiengana joko.
Beraz, badirudi erakunde publikoek adopzioari ematen dizkioten laguntzak
ondo aztertu behar direla —erakunde publikoak baitira laguntza horiek emateko
arduradunak—. Gainera, kontuan hartu behar da ezen, orain gutxira arte, gurasoek
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haurtxo txikiak —hain zuzen ere, gurasoek nahi zuten adinekoak— adoptatzen
zituztela. Esaterako, Andaluziako azterketaren arabera, haur jaioberria nahi zuten
gurasoen %61k lortu egin zuten, baita 3 urtetik beherakoa nahi zutenen %85ek ere.
Gaur egun, ostera, egoera guztiz aldatu da: haurra lortzeko itxaron-zerrenda gero
eta luzeagoa da, eta haurtxo txikien kopuruak behera egin du. Haurra nahi bai,
baina itxaron nahi ez duten gurasoek haur bereziak adoptatu behar izaten dituzte
(nagusiak, urritu psikiko eta fisikoak, osasun txarrekoak) edo beste herrialde batera
jo behar izaten dute bila. Bi kasu horietan aparteko arazo batzuei egin beharko
diete aurre; Andaluziako azterketako adopziozko gurasoei ere hori gertatu zaie.
Beraz, arazoak ugaritu egiten badira, ez dirudi bidezkoa familiek baliabide gehiago
ez izatea arazo horiei aurre egiteko.
Gainera, kontuan izan behar da giza baliabide eta baliabide pertsonal gutxien
dituzten gurasoek (baliabide ekonomiko gutxi dituzten baino gehiago, haur/guraso
erlazioan arazoak konpontzeko baliabide gutxi dituztenak, laguntza topatzeko
zailtasunak dituztenak...) sarritan beharrizan gehien dituzten haurrak adoptatzen
dituztela. Ez dakigu zein den horren arrazoia, eta egiaztatu gabeko iritziak baino
ezin ditugu eman. Honako hau argi esan baino ez dugu egin nahi: adopziozko
familiekiko erlazio-eredua (instituzioek ezartzen dutena) goitik behera birplanteatu
behar da. Familia egokia aukeratzeari baino gehiago, familia trebatzeari, hezitzeari
eta informatzeari eman behar zaio garrantzia (ager daitezkeen arazoen inguruan eta
kasuan kasuko irtenbideen inguruan). Gainera, laguntzak ematerakoan, erakunde
publikoek familia bakoitzaren beharrizanak hartu behar dituzte kontuan: familia
eta haurra bide onetik eramateko arazoak dituzten gurasoei laguntza gehiago eman
behar diete, eta baliabide gehiago eskaini.
Adopzioan aldaketa nabarmen-nabarmenak gertatzen ari dira, eta aipatutako
aldaketak berehala martxan jartzen ez badira, ziurrenik, arazo-kopurua handitu
egingo da, arazoak edukitzeko arrisku-faktorea ere handitu egin da eta. Beraz,
handitu egin behar da arazoetatik babesteko faktorea, adopziozko haurrek familia
izateko eta familian pozik bizitzeko eskubidea dute eta. Adopziozko gurasoek ere
badute eskubide hori, duten guztia —etxea, bihotza eta itxaropena— beren
bizitzako une batean aukeratutako haur bati emateko prest baitaude.

18. Dibortzioa, gurasobakartasuna eta
bikotetze berriak
María del Mar González eta Beatriz Triana

Bi pertsonak, ezkonduta edo ezkondu gabe elkarrekin bikotean bizitzea erabakitzen dutenean, elkarbizitza horrek luzaro iraungo duelakoan hartzen dute erabakia
maiz. Hasierako nahia hori izan arren, elkarbizitzara egokitu beharrak, seme-alaben etorrerak dakartzan erronkak, bikotekide bakoitzaren garapen pertsonalak
eta/edo bizitzako beste motatako gorabeherak direla eta, zapuztuta gera daiteke
hasierako asmo hura eta irtenbide desiragarritzat jo bikotearen bananketa eta,
beharbada, dibortzioa bera ere bai.
Espainian dibortzio-tradizioa urria da. Alde batetik, gaur egungo legea
1981ekoa da, beraz, “nerabea” oraindik. Aurretiko bakarra izan du Historian,
Errepublikako 1932ko legea, alegia, Gerra Zibilaren amaiera arte (1939) indarrean
egon zena. Beste alde batetik, 4. kapituluan aztertu zenez, Estatu honetako banantze- eta dibortzio-tasak txikiak dira Europako erdi eta iparraldeko herrietakoen
edo Ipar Ameriketakoen aldean. Besteak beste, bi gorabehera horiei zor zaie, segur
aski, bikotea banandu eta dibortziatu ondoren familiartekoek izan ohi duten bilakaerari buruz metodologia zuzenaz egindako ikerlan psikologiko sistematikorik
ez izatea oraindik Espainian. Horregatik, beste herrialdeetan egindako ikerlanak
hartu ditugu oinarritzat ondoko orriak idazteko; ikerlan horietatik aterako ditugu
ondorioak, kontuan izanik betiere kulturen arteko aldea.
Hasierako ikerlan haiek metodologia-arloko arazo larri ugariz jota zeuden:
sarritan lagin klinikoak besterik ez zituzten aztertzen, ez jendea, oro har; ezaugarri
ezberdinetako familiak nahasi egiten zituzten (gurasoen hezkuntza edo ekonomia-maila, seme-alaben adina, bananketa ondoren igarotako denbora, etab.);
atzerabegirako ikerlanak (horrek berekin dakartzan memoria-hutsegite eta guzti)
eta noizbehinkakoak jarraipenik gabeak ziren; batez ere kontrako ondorioei antzemateko zeuden prestatuta metodologiak, gutxiagotan aldeko ondorioei menperatzeko; ia emaitzak besterik ez zituzten aztertzen, ez prozesuak (Kurdek, 1986;
Hetherington eta Camara, 1984). Metodologiako muga horietako askok zerikusi
handia zuen ikertzaileek eta, oro har, gizarteak bananketa eta dibortzioa izandako
familiez zuen ikuspegi patologikoarekin, bai batzuek eta bai besteek ere uste baitzuten dibortzioaren ondorengo familia gurasobiko ohiko familiaren desbideraketa
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zela, eta, beraz, “egitura galdutako” familia, “osagabea” edo “hautsia”. Horregatik,
lotura ezarri nahi zen desiragarria ez zen familia-egitura horren eta familia
horretako kideen oreka psikologikoak jasandako ondorio kaltegarrien artean.
Aipatutako metodologia-muga horietako aski gainditu dituzte azken ikerlan
berriek. Dibortzio-esperientziari familiako trantsizioa esaten diote, eta halakotzat
hartzen dute. Bi pertsona nagusi familia-muin batetik abiatu eta beren kasako
bizitza librera igarotzea, hori da seme-alabarik gabekoen trantsizioa; seme-alabak
dituzten bi pertsona nagusirena, berriz, erlazionatutako bi familia-muinetara
igarotzea. Abiapuntua ez da ziurtzat jotzea dibortzio-esperientziak nahitaez
arriskuan jarriko duela familiako kideen geroko bilakaera; aitzitik, hasieratik
ziurtzat hartzen da eragile-multzo baten menpe dagoela bilakaera hori. Kapitulu
honetan banan-banan ikusiko ditugu eragile horiek.
Familiako trantsizioko beste gai bati ere eutsiko diogu hurrengo orrialdeetan:
gurasoen bikotetze berriei eta horren ondorioz sortzen diren familia birreratuak
deitutakoen bilakaerari. Gure azterketan kontuan izango ditugu, halaber, trantsizio
horietatik igarotako familiekin jarduteko gakoak.
1. BIKOTEA, BANANKETA GERTATZEN DENEAN
Bai bananketak bai dibortzioak oreka-galtze garrantzitsuak eragin ditzakete, eta
familia-ingurumarian funtzionatzen duten azpisistemetan sortzen diren harremanak
egokitzea eska dezakete. Ezkontzako azpisisteman gertatu ohi diren aldaketarik
ezagunenak zirriborratzen ahaleginduko gara idatz-zati honetan: emozio eta
zailtasun berriak, baina baita baliabide eta etorkizun-aukera berriak ere.
Bikote askok, nahiz eta oso harreman gatazkatsuak edo zorigaitzez hotzak
izan, ez dute banantzeko erabakia hartzen, arrazoi hauek direla eta: ezkontidearen
edo familiarteko hurbilenen presioa, seme-alabenganako obligazio-sentimendua,
bakarrik egoteko edo beren kasa bizitzen hasi beharrak sortzen dituen arazoei
beldurra, etab. (Weiss, 1975; Francescato, 1995; Jones, Tepperman eta Wilson,
1995). Beste batzuentzat, berriz, beren egoera lazgarri eta estresagarritik alde
egiteko ihesbide da banantzea. Azken kasu honetan honako arrazoiak ematen dira:
bikotekideen izaerak bateraezinak izatea, bikotekidearen ezkontza-desleialkeria,
elkarbizitza oztopatzen duten arazo kronikoak (esate baterako, alkoholismoa,
depresioa), bikoteko komunikaziorik eza, etab. (Weiss, 1975; Jones et al., 1995).
Harritzekoa, bikotekideak ez datoz bat gatazka zerk eragiten duen adieraztean;
bakoitzak azpimarratutako gertaerak eta gorabeherak diferenteak izan ohi dira.
Dena dela, adierazitako arrazoiak baino garrantzi handiagoa dute egoerak
berak ekar ditzakeen ondorioek. Sarriegitan ikusten da bananketa aurretik
bikotekideek batak besteari min egiten diotela elkarren aurka hitz eginez (batez ere
beste pertsonarik bada tartean) edo elkar kontuan ezertarako ere ez hartuz. Horrek
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guztiak asko gutxitzen du norberaren autoestimua, eta emozio sakonak pizten ditu,
bikotekidearen bakarkako bizitza berrira egokitzerakoan eragina duten emozioak.
1.1. Bananketak bikoteari eragindako emoziozko ondorioak
Jakina da lagun bakoitzak bere gaitasun berezia duela autoanalisia egiteko eta
hausnartzeko. Horregatik, badaiteke bikotekide bat ez konturatzea elkarren arteko
arazoez; horrelakoari, beraz, zaila izango zaio bananketa aurrez ikustea, eta,
ondoren, egoera horretara egokitzea. Horrela, ez sinestea izaten da bere burua
ustegabean haustura-egoeran ikusten duen pertsonaren lehenengo erreakzioa;
ondoren, haserrea, larritasuna eta izu ikaragarria, guztia geroari begirako
ziurgabetasunik ezak eragina.
Haserrea eta, bereziki, etsaitasuna dira ohiko erantzunak; izan ere, minduta
edo apalduta sentitzeko arrazoiak asko dira, batez ere behartuta bananduz gero,
(Textor, 1994). Gainera, bikotekide izandakoak afektuzko harreman berriak izan
ditzake bere kide ohiarekiko liluraren kaltetan, eta horrela handitu egiten da
gaitzondoa. Horrek guztiak mendeku-gogoa piztu ohi du eta honetara eraman, hots,
lagun minei bikotekide ohiaren alde txarrak kontatzera, haren gauzak haustera,
bananketari buruzko edozein gai eten edo oztopatzera edo, okerragoa dena,
norberaren oldarkortasuna seme-alabei egoztera. Horrelakoak gertatzen direnean,
badaiteke bananketa behartzen duen pertsonaren erru-sentimendua txikitzea eta
bere bikotekide ohiaren aurkako etsaigo handia sortzea.
Ohiko beste ezaugarri bat bikotekide ohiari atxikita jarraitzea da. Horrek ez
du esan nahi bananketa jasaten ari denak bikotekidearekiko afektuzko loturarik
duenik, baizik eta bananketaren ondorioz larritasuna sentitzen duela; eta tristura
sakona eta bakardadea, atxikimendu-objektua iritsi ezina zaiolako. Emozio horren
arrazoia bikoteak elkarbizitzan bienak izandako hainbat aldetan datza: intimitate
afektiboa, sexuala, laguna izatea, haurrak hazten eta etxeko lanetan bien artekoak
izandako ardurak, etab. Eguneroko eginkizun guztiei aurre egiten bakarka hasi
beharrak larritasuna sortzen die biei. Esate baterako, emaztea beldur izan daiteke
bankuko kontuetan moldatzeko gauza izango ez ote den; senarra, berriz, etxeko lan
jakin batzuk egiteko edo seme-alabak gaixorik daudenean zaintzeko. Hala ere,
beldur horiek indarra galtzen dute pertsonak errealitateari eutsi eta gai berri horiek
ikasten ahalegin guztia jartzen duenean.
Bananketa adiskidetsua denean, gerta daiteke bikotekide bat bestearen
ongizatearekin kezkatuta geratzea, baita elkarrekin bizi zireneko betekizun batzuk
a posteriori bere gain hartzea ere (Francescato, 1995). Ardura erabatekoa denean,
besteaz arduratze horrek, zailago bihurtzen du bien arteko afektuzko lotura etetea;
bitariko setimenduak sorrarazten ditu gainera, zenbaitetan pentsatu ere pentsatu
egiten baita bien artekoak konponbiderik bazuela, eta horrek luzatu egiten du
porrot-sentsazioa.
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Azpimarratzekoak diren aldaketen artean ditugu atentzio-arazoak, suminkortasuna, tentsioa, bat-bateko beldurrak, loezina (lasaigarriak, barbiturikoak eta
alkohola hartzera bultza dezakete), jateko gogoa galtzea, bulimia-seinaleak eta,
halaber, depresioa (Spanier eta Thompson, 1984; Jones et al., 1995; Hetherington
eta Stanley-Hagan, 1995). Depresio-agerraldiek eragile asko dituzte, esaterako,
atxikimendu-subjektua galdu izana, seme-alabekiko harremanak gutxitzea, aurreko
egoerak eskaintzen zion estatus soziala galtzea, etab. Aldaketa hauek txarrerako
eragina dute, batez ere adindunentzat.
Alderantziz, banantzen diren zenbait lagunek emozio-mota positiboagoak
dituzte: pozik daude aspaldian desiratutako erabakia hartu dutelako; euforia,
askapenezko sentimenduak eta gauza berriak egiteko autokonfiantza nabaritzen
zaie (Textor, 1994). Horrek ez du esan nahi makalaldi eta larrialdirik ez denik,
horrelakoak izaten baitira tarteka; baina, oro har, balorazioa positiboa izanik.
Ez dugu atal hau amaitu nahi, bananketak bikotekideen nortasunean eta
autoestimuan duen eragina azpimarratu gabe. Bananketak hainbatetan kalte egiten
dio norberaren autoestimuari honako eragile hauek direla eta: ezkontza-porrotak
edo seme-alabentzat familia osorik zaindu ezin izanak sortutako erru-sentimendua,
bikotekideak eta familiak egindako salaketak, jarduerak denboran antolatzeko
izandako aldaketak, erosteko ahalmena urritzeak edo gizartean betebeharreko rol
berria. Horrek guztiak eragina du norberaren nortasunean, eta sinetsaraz diezaieke
ez dutela sexualki erakargarritasun handirik edo sentiarazi ez direla egokiak
harreman berri bat hasteko.
Hala ere, beste batzuetan —eta ez gutxitan—, identitatearen bilakaera positiboagoa da, epe ertainean behintzat. Emakume batzuei, ezkontzako egitura tradizionalean ezereztuta sentitu eta beren nortasuna senarrari eta seme-alabei begira
antolatuta bizi ondoren, banantzeak aukera ezin hobea aurkezten die beren desira
eta proiektuekin topo egiteko, eta, horrela, beren identitatea suspertzeko, beren
kabuz gainera. Izan ere, bizitza berriak berekin oztopoak dakartzan arren, %70
gusturago sentitzen dira egoera berrian lehengoan baino. (Hetherington et al.,
1993). Gizonezko batzuei ere gertatzen zaie norberaren hazte-prozesua, gehienetan, banandu eta gero, aitatasuna berriz aurkitzen dutenean, edo ostera ere bikotean
bizitzen hasitakoan. Bizitzan nolabaiteko gogobetetasuna lortzeko emakumeentzat
baino erabakigarriagoa da gizonezkoentzat berriz bikotea osatzea. Dena dela,
denbora behar da nortasun berria lortzeko; pertsonak bizitza bere onera ekartzen
duenean eta aurreko harremaneko porrota onartzen duenean iritsiko da.
1.2. Ondorengo moldatzea oztopatzen duten gatazka nagusiak
Haustura bien arteko adostasunik gabe gertatzen denean, gerta daiteke desadostasunak oztopo izatea bikotekideek bilatu behar duten normalizazio bidean.
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a) Ondasunen banaketa. Honetan beti galtzen da zerbait. Hala ere, bi modutara
har daitezke galera horiek: bestearen onurarako eta konpentsaziorako emate
gisa, edo besteak mendeku hartu nahi duela-eta jasanarazten duen iraintzat.
Gehienetan, etxebizitza eta ibilgailua izaten dira auzitan.
b) Mantentze ekonomikoa, seme-alaben edo bikotekidearen elikadura-pentsioa. Badaiteke erantzukizuna biena izatea, amak lan egiten badu.
Hala ere, sarritan, emakumeak seme-alabak zaintzen eta senarraren
hobekuntzarako eman du bere bizitza pertsonalaren eta profesionalaren zati
bat; hori ondo ordaindutako lana aurkitzeko oztopo izan daiteke orain.
Bestalde, bere irabaziak banatu egin behar dituenez, batzuetan aitak
eragozpen handiak izan ditzake bi familia mantentzeko.
c) Seme-alaben zaintza. Zaintzaren ardura amari ematen zaio oro har, batez
ere seme-alabak txikiak direnean, (Espainian %90 kasutan; aitei berriz,
%8tan). Beste gurasoarekiko harremanak bisita-erregimenez erabakitzen
dira. Bikotekideentzat garrantzi handia du seme-alaben zaintza jasotzeak
edo ez jasotzeak. Aztertu beharreko gaia dugu.
Ama askok eskertu egiten dute seme-alabekin geratzea, horrek dakartzan
eginkizunetan okupatuta edukitzen baitute burua. Seme-alabekiko harremanak,
hala ere, ez dira nahikoa bakardade-sentsazioa erabat kentzeko, eta ez dute betetzen galdutako atxikimendu-irudiarena, lehengo bikotekidearekin batera izandako jardueran askotan hutsuneak baitira orain. Bestalde, sarritan etxeko ekonomiak
behera egiten du nabarmen; horixe da txirotasunaren feminizazioa izenez
ezagutzen den fenomenoa, 4. kapituluan ikusi dena. Egoera horrek berriz ere lan-munduan sartzera bultzatzen ditu ama asko; horrela, Espainian %23 dira lanean
ari diren ama ezkonduak, eta %71 lanean diharduten ama bananduak (Iglesias de
Usel, 1994). Andreak seme-alabak zaindu eta hezi behar baditu eta, batera, bere
gain hartu behar baditu lehen bien artean banatuta zituzten eginkizunak, argi dago
ahalegin handiagoa egin beharrean dela eta tentsio-egoerak agertzeko aukerak asko
direla. Horrela, badaiteke ama erresuminak jotzea, bere bizitza pertsonala eta
soziala suspertzeko aukera gutxi dituela eta (Jones et al., 1995).
Seme-alaben zaintza aitaren gain badago —horrelako egoera oso gutxitan
gertatzea—, horixe da oztopo nagusia. Oro har, gizarteak (sistema judiziala barne,
eta batez ere horrexek) aurreiritzi asko eta mesfidantza handia ditu, aitak seme-alabekiko behar bezalako konpromisoa izateko moduko afektu eta sentiberatasunaren jabe izango den. Hala ere, eta horrexegatik, begi onez ikusten dira aitak
seme-alabak zaintzeko egiten dituen ahaleginak; berriz, banandutako emakumearen ahalegin horiek normaltzat jotzen dira. Aitek laguntza handiagoa jasotzen dute
senitartekoen, lagunen eta auzoen aldetik zaintza duten amek baino. Gainerakoan,
aitek ere eginkizunen zama astundua jasan behar izaten dute, eta hori froga
gogorra da guraso bakarraren egoerara egokitzeko gaitasunerako.
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Seme-alaben zaintza jaso ez duen aitak edo amak aukera gehiago ditu bizitza
pertsonala eta soziala bere onera ekartzeko. Zaila du, ordea, norberaren oreka
berriaren eta adiskide berrien bila ibiltzea lehengo familia-bizitzari uko egin gabe.
Honetan, arriskurik handienetako bat seme-alabekin dituen emozio-loturetatik
askatzea eta urruntzea da. Guraso-eginkizunetako asko (bere nortasunekoak)
urrituta gera daitezke, seme-alabekin hainbat esperientzia, ardura, poz eta arazo
egunean-egunean bizitzeko aukera galduta; horrek larritasun handia eragin
diezaioke. Maiz, gainera, zaintza duen gurasoaren eta ez duenaren arteko gatazkek
oztopatu eta gutxitu egiten dituzte bisita-aukerak. Ondorioz, zaintza ez duen
gurasoaren eta seme-alaben arteko harremanak ahuldu egin daitezke benetan
(Depner eta Bray, 1993; Textor, 1994; Jones et al., 1995; Hetherington eta
Stanleey- Hagan, 1995).
Zaintza ez duen gurasoak seme-alabekin aldiro eta murrizketarik gabe bizitzerik badu, ez dute halako eraginik jasango beren arteko harremanek, eta ez batak
ez besteak ez dute hainbeste sufrituko bananketa dela eta. Dena den, seme-alabek
adinean aldea badute, zaintza ez duten gurasoek ahalegin handiak egin behar izaten
dituzte bisitetako jarduerak prestatzeko, bakoitzaren gustuei eta ardurei erantzuteko.
Bestalde, seme-alabak nerabeak badira, zaintza ez duen gurasoak berekin egoteko
duen gogoak sasoi horretako neska-mutikoen askatasun-nahia izango du aurrean.
1.3. Dibortziatuen gizarte-ingurua
Banandu ondorengo aldian hain dira ugariak norberaren oreka galtzeko
aukerak, ezen banandu direnek laguntza behar baitute krisia errazago gainditzeko
eta ondoren, beren onera etortzeko. Hori dela eta, laguntzarik egokiena non
aurkituko duten azalduko dugu ondoren: labur esanda, senitartekoak eta lagunak
izango dira laguntzarik onenak.
1.3.1. Senitartekoen laguntza
Badirudi errazagoa dela banantzeko erabakia lagunei adieraztea familiakoei
adieraztea baino; horretara daramatza norberaren pribatutasuna babestu nahiak,
maite dituenei kezkak ekidin nahiak edo maite dituen horiek norbera ebaluatuko
edo adiskidetzera bultzako ote duten beldurrak. Horregatik, gerta daitekeena da
gurasoak —eta, gutxiago, baina neba-arrebak ere bai— harrituta geratzea berria
jakitean. Erantzunak era askotakoak izan ohi dira. Batzuek beren burua jotzen dute
semea edo alaba banandu izanaren erruduntzat, beharbada ez zutelako behar bezala
hezi. Dena dela, ia guztien erantzuna bera da: gertatuaren arrazoiak bilatzen
saiatzen dira, eta ez dute ontzat ematen edozein arrazoi, esaterako, izateko moduen
bateraezintasuna edo norberaren garapenerako aldaketen beharra (Spanier eta
Thompson, 1984). Gainera, sarritan, prozesuan edo seme-alaben bizitza pribatuan
sartzen saiatzen dira, batez ere alabarenean. Hori dela eta, batzuetan ez da
aurkitzen nahi izandako laguntza hurbileneko familiarteengan.
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Nolanahi ere, egoera horretan seme-alabei laguntzea da erantzun normalena,
esate baterako, etxera itzultzeko eskaintza egitea, batez ere seme-alabak dituzten
alabei. Etxera itzultzeak alde onak ditu berekin: erantzukizunak banatu egiten dira,
hots, seme-alabak zaintzeko laguntza, euskarri ekonomikoa, norekin egona eta
afektuzko elkartasuna guztiontzat. Hala ere, horren ordez gurasoek berriz ere alaben
bizitzak zuzendu nahian hasten dira, eta hori alaben autonomiaren eta ama-rolaren
kalterako da. Agian askoz ere egokiagoa da andrearentzat gurasoengandik hurbil
bizitzea, baina ez etxebizitza berean. Aitei ere alde onak eskaintzen dizkie beren
gurasoen etxera itzultzeak, eta arestian aipatutako kontrako gutxiago.
Neba-arrebek, berriz, esan daiteke bananduentzat salbazio-bide direla gehienetan, konfiantzan esandakoak entzuten baitituzte eta aldi gogor hori leuntzeko
laguntza ugari eskaintzen. Banandua emakumea bada, onura hobea ateratzen du,
nebek gida eta laguntza-lanak egiten baitituzte arrebaren eta beraren seme-alaben
alde, berriro maitasun-harremanetan hasi arte batez ere.
Azpimarratzekoa da, bestalde, familia politikoaren laguntza ere. Banandutakoan ondorio gaitzak jasan ohi ditu ezkontza-senitartekoekiko loturak, eta gutxitu
egiten dira harremanak, batez ere, seme-alabarik ez bada. Seme-alabarik izanez
gero, harremanek jarraitu egin ohi dute, aitona-amonen eta biloben arteko lotura
eten ez dadin. Hala ere, egoera berriak istiluak eragin diezazkieke aitaginarrebei eta
amaginarrebei beren semearen edo alabarenganako eta horren bikotekide ohiarenganako leialtasuna dela eta. Horrelako egoeratik onik irteteko, banandutako bikoteari buruz eta bikotearen egoerari buruz esamesaka ez jardutea da modurik onena.
1.3.2. Lagunen laguntza
Bananketaren berri jakiten dutenean, bikotekideen adiskiderik hurbilenekoen
lehen erreakzioa, laguntza eskaintzeko asmoa da, emoziozko laguntza (entzunaz
eta aholkuak emanaz) eta laguntza fisikoa (etxea babeslekutzat eskainiz). Denbora
igaro ahala, lagun batzuek harremanean jarraitzen dute, baina beste batzuk nekea
sentitzen hasten dira samintasunak eta nahigabeak jasan beharraz; hirugarren talde
batek, bananduak bizi-eredu berri batetik jo duela igarrita, harremanak lehengo ordain-hariak ez dakartzala ikusten du, eta eten egiten dute. Banandutako pertsonak
ere aldaketak somatzen ditu, eta deseroso eta lekuz kanpo sentitzen hasten da
bikoteen ohiko ingurunean.
Dena dela, lagunen erreakzioan eragin handia dute, batetik, aldaketekin eta
aurrean duten pertsona berri horrekin egokitzeko gaitasunak, eta, bestetik,
adiskidetasunaren historiak eta inguruabarrek. Zentzu horretan, lanean sortutako
adiskidetasunezko harremanak ez dute zertan aldaketa askorik izan, baina bai
bikoteak aisialdietako jardueren bidez sendotutakoak. Esaterako, ezkontza-estatusarekin lotutakoak dira harreman horietako batzuk, eta, hausten direnean,
bikotekideak gizarteko beste arlo batean sartzen dira, bananduen arloan; horrek
ezkongabeen alorrarekin antz handiagoa du, eta aldaketak dakarzkie betebeharreko
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rolei eta eginkizunei; eta hori ez dute beti onartzen bikotean bizi diren lagunek.
Gainera, oro har, bananketak lehengo bikotearen bidez egindako lagunak galtzea
dakar. Haien ukoa edo haien urruntze hutsa onartzea gogorra da; hala ere, min
handiagoa ematen du norbere lagunen ukoak.
1.4. Banandu eta dibortziatuentzako parte-hartzerako programak garatzeko
eduki interesgarriak
Garrantzizkoa da pertsonek banandutakoan edo dibortziatutakoan izango
dituzten aldaketetara moldatzen jakitea. Horretarako, beharrezkoa dute jasango
dituzten esperientzia eta emozioen berri izatea, horrelako aldaketak zer dela-eta
gertatzen diren ulertzea, egoera horiexetatik igarotako pertsonen bizipenak ezagutzea eta gai honetaz dituzten kezka nagusiak non adierazirik izatea. Garrantzizkoa
da, halaber, bikotekidearekiko harremanak eta —guraso direnez— seme-alabekikoak bereizten jakitea, maiz nahasten baitituzte bi biziguneok. Horregatik, komenigarria izango litzateke taldekako saioetan parte hartzea, familia-aholkulari batek
zuzenduta gaiak eztabaidatzen diren taldeetan hain justu. Taldekako elkartzeek
gehiago balio dute banandu berriak diren pertsonentzat antolatuta badaude, egoera
horrek ekarriko dizkien eragozpenei aurre egiteko prestatzen baitituzte, eta
horrelakoetan ohikoa den antsietate itogarria leundu egiten baita.
Familia-aholkulariak, lehen azaldutako edukiez gain, lagungarririk aproposenak erakutsiko dizkio egoera berrira bakarrik egokitzeko. Gai horretaz, 18.1.
koadroan Weiss-ek (1975) iradokitako alderdi batzuk daude aurkeztuta.
18.1. koadroa. Bikotea banandu ondoren moldatzeko lagungarriak

a) Banantzeko erabakia norberak hartzea.
b) Bananketak ekar ditzakeen ondorioak aurrez ikustea.
c) Ezkontzaren iraupena: zenbat eta laburragoa, orduan eta arrisku gutxiago
ohikeriarako.
d) Beste lagunekin batera egiten diren lanetan jardutea; ez dute eginkizun oso
intelektualak izan behar.
e) Bananketaren ondoren, bikotekide ohiarekin harreman onak izatea; horrela,
autoestimuak eragin txikiagoa jasango du, eta babesik ezaren eta bakardadearen
sentsazioa leunagoa izango da.
f) Dibortziatutako edo ezkongabe diren lagunekin adiskide-harremanak izatea.
g) Atxikimendu berrien bila ibiltzea.
h) Egokitzen laguntzen duten baliabide guztiak erabiltzea, bai giza baliabideak bai
diruzkoak.
ITURRIA: Weiss (1975).
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2. SEME-ALABAK BIKOTEAREN BANANKETA EDO DIBORTZIOAREN
ONDOREN
Banantzen den bikotearen seme-alabek ere egongaiztasun-periodoak eta krisialdiak
izaten dituzte bizitzako egoera berri horri aurre egin beharrean direnean. Hasieran
sarritan tristura, beldurra, seguritaterik eza, nahasketa, depresioa eta baita guraso
baten edo bien kontrako haserrea eta erresumina ere sentitzen dute; maiz samar
agertzen dira norbere burua erruduntzat jo beharra edo gurasoak adiskidetuko diren
esperantza zentzugabeak. Emozio horien lagun dira, askotan, jateko eta lo egiteko
arazoak, errazago sumintzea, jokabide-arazoak, eskolan errendimendu eskasagoa
izatea, etab. Badirudi ekidin ezinekoa dela oreka-galtze psikologikoa, gurasoek
banandu egin behar dutela jakindakoan; hala ere, badaude oker hori moteltzeko
moduak. Kasurako, 18.2. koadroan jarraibide garrantzitsu batzuk daude jasota,
lehen unetan egokitzen laguntzeko onak.
Gurasoek banantzea erabaki dutela jakindakoan bertan, orekarik gabeko eta
doitu beharreko aldia hasten da neska-mutilentzat. Aldi horretan, Wallerstein-i
(1983) jarraiki, eginkizun psikologiko garrantzitsuak garatu beharko dituzte:
1) ezkontza hautsi egin dela aitortu; 2) gurasoen gatazkatik libratu eta betiko ohituran eta eguneroko jardueretan jarraitu: 3) galera- eta uko-sentimenduei aurre egin;
4) gurasoak edo norbera erruduntzat jotzeari utzi; 5) dibortzioa hor dagoela onartu
eta adiskidetze-ametsak alde batera baztertu; 6) bikote-harremanetako konfiantza
berreskuratu. Azken eginkizun hori, Wallerstein-ek dioenez, nerabezarora arte
luzatuko da; orduan neska-mutilek berek ere bikotea osatzeari begira duten jarrera
aurrez aurre ipini beharko dute.
Eginkizun horiei aurre egin ahala, pixkanaka, berriz ere oreka lortzen dute
neska-mutilek, eta, lehen bi urteak igarotakoan, psikologikoki beren onera etortzen
dira gehienak; hori diote luzetarako ikerketek (Hetherington et al., 1982). Hala ere,
bestelako koadroa agertzen zuten lehen azterlanek, koadro ezkorragoa, kapitulu
honen hasieran azaldu ditugun joera metodologikoen eraginez. Azken ikerlanek
erakusten digutenez, ordea, banandutako bikoteen seme-alabek ez dute batuta
jarraitzen duten gurasoenek bezalako oreka psikologikoa, baina batez besteko
aldea ez da funtsezkoa estatistikako ikuspegitik, bananduen seme-alaben ehuneko
handiaren bilakaera ona eta egokia baita. Dibortzioak ondorio onak ere badituela
seme-alabengan, hori diote zenbait ikerlanek: helduagoak dira, erantzukizun
handiagokoak, autoestimu hobekoak, errazago kidetzekoak eta generoarekin
zerikusiriko jarrera hain estereotipatu gabeak (Amato, 1994; Amato eta Keith,
1991; Gately eta Schwebel, 1992).
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18.2. koadroa. Gurasoak banandu ondoren seme-alabei hasieran
egokitzen laguntzeko neurriak

1. Adierazi, elkarrekin daudela; dibortziatzeko erabakia tristea dela, baina arrazoizko erabakia dela azaldu. Erraz ulertzeko moduan adierazi banantzeko arrazoiak.
2. Haurren bizimoduan izango diren aldaketak aurrez ikusi (nork egingo duen alde
etxetik, noiz izango duten ikusterik, etab.). Horretaz guzti-guztia azaldu, eta
haurrek aurkezten dituzten zalantza guztiei erantzun.
3. Seme-alabei beren sentimenduak agertzen utzi eta horretara animatu, baita
bikotekideari amorrua agertzen badiote ere. Adierazten dutena lasai onartu eta
aztertzen animatu.
4. Elkarri errespetua diotela erakutsi; ez bota errurik beste gurasoari, seme-alabei ez
kutsatu aitaren edo amaren irudi eta ikuskera txarra.
5. Ez eskatu haurrei aitaren edo amaren, bietako baten alde jartzeko. Biak behar
dituzte umeek eta ez sinesteko moduan izango dira leial biekin.
6. Argi utzi banandu gurasoak bananduko direla, gurasoak direla elkarrekin bizi nahi
ez dutenak; baina bai aitak bai amak maite dituztela haurrak.
7. Erabakiaren errua ez bota sekula haurrei, eta inolaz ere ez utzi seme-alabek beren
burua erruduntzat hartzen: bikoteak elkarrekin bizi beharraren ondorioa da
erabakia, ez du zerikusirik seme-alabekin.
ITURRIA: Wallerstein eta Blakeslee (1989) eta Brooks (1996). Egokitua.

Gurasoak dibortziatzeak ez dirudi, beraz, nahitaez eragin txarra duenik seme-alaben garapenean. Ez dute osatzen era bereko talde bakar bat; seme-alabak era
askotakoak dira, eta garapenak ere oso ezberdinak izan daitezke, batzuk besteak
baino hobeak eta orekatuagoak. Gauzak horrela, hauxe da erantzuna eskatzen duen
galdera nagusia: zein dira ahalik eta garapenik onena bermatzeko aldakirik
garrantzizkoenak? Beren gurasoen dibortzioak sortutako egoerari ume batek aurre
nola egiten dion ulertzeko, umearen ezaugarriez gain, beste zenbait puntu ere aztertu behar dira: berak parte hartzen duen eguneroko bizitza-inguruak, ingurumari
horien arteko zerikusia, umearen harreman zuzeneko ez diren ingurumarien
zeharkako eragina eta sartuta dauden kulturaren esparru orokorrarena (Kurdek,
1981). Eredu hori zehatzago azalduta dago 2. kapituluan.
2.1. Haurraren beraren laguntza
Neska-mutil guztiek ez dute berdin igarotzen gurasoen dibortzioaren esperientzia. Bizipenen arteko aldearekin zerikusi handia du, zalantzarik gabe, norberaren izateko moduak. Literaturak garrantzi handia eman dien alde batzuk ikusiko
ditugu atal honetan.
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Adina kontuan hartu beharreko aldakia da. Adinaren arabera, oso ezberdinak
izaten dira neska-mutilen bizipenak dibortzioaren inguruan; izan ere, oso bestela
ulertzen dute egoera, familiari buruz ere ez dute kontzeptu bera guztiek eta
kanpoan ez dituzte laguntza berak aurkitzen. Horrela, ez dirudi haurtxoek
dibortzioa nabaritzen dutenik, baina bai dibortzioak epe laburrean gurasoengan
duen eragina; aldiz, eskolaurreko haurrek, dirudienez, antsietate-seinale gehiago
agertzen dute epe laburrean, seguruenik beren familia kontzeptua elkarbizitzarekin
eta senitartekoen kopuruarekin lotuagoa dagoelako (hori ikusi zen 14. kapituluan),
hor dauden sentimenduen konplexutasuna gutxiago ulertzen dutelako, egoeraren
errua maiz beren buruari bota ohi diotelako eta, gurasoek adiskidetuko diren
ametsekin jarraitzen dutenez, egoera behin-behinekotzat hartzeko joera handiagoa
dutelako. Horrek guztiak oso ahul bilakatzen ditu hasiera batean. Eskolako adinak
aurrera egin ahala, haurrek gero eta hobeto ulertzen dituzte harremanetako
gatazkak, eta, gurasoak batzea nahiko luketen arren, galdu egiten dute itxaropena.
Esan daiteke nerabeak direla gurasoen dibortzioak sortutako egoerara ondo
egokitzeko aukerarik onenak dituztenak, dibortzioa bera edo dibortziatzeko arrazoiak hobeto ulertzeko ezaguera handiagoa dute eta; are gehiago, badaiteke
dibortziatzeko erabakia zentzuduntzat eta erantzukizunezkotzat jotzea. Bestalde,
etxetik kanpo ere afektuzko laguntza gehiago dute, eta horrek, etxe barruan
gertatzen denetik emozionalki libreago uzten ditu (Kurdek, 1986; Wallerstein eta
Kelly, 1980).
Generoa aldakiak duen partea nahikoa aztertu den arren, ez daukagu emaitza
garbirik. Azterlan askok erakusten digute mutilak neskak baino okerrago egokitzen
direla dibortzio-egoerara, eta beren jokabidea, bai etxekoa bai eskolakoa,
hausleagoa eta problematikoagoa izan ohi dela (Chase-Landale eta Hetherington,
1990). Generoen arteko alde horiek adierazten saiatuz, zenbait arrazoi aipatu dira,
hala nola, mutilek, egoera zailetan, neskek baino gaitasun txikiagoa dutela laguntza
eskatzeko, gehiago jasaten dituztela gurasoen arteko gatazkak (neskak, ahulagotzat
dituztelako, gatazketatik babestu egiten dituzte), edo zaintzeko ardura amei ematen
zaiela gehienetan (azterlan batzuek erakusten dutenez, semeentzat hobexeagoa
izan daiteke aitek izatea zaintzaren ardura). Bada esaten duenik ere, mutilek
argiago agertzen dituztela beren gatazkak (jokabideko problemak), baina neskek
beren baitan gordetzeko joera dutela (tristura, apatia, etab.) eta jokabide horiekin
zerikusia dutela semeen eta alaben artean aipatu diren ustezko aldeak. Dena dela,
gai honetaz egin diren ikerlanek ez datoz iritzi bereko. Batzuen arabera, ez da
alderik mutilen eta nesken artean; beste batzuek diotenez, haurtzaroan badira aldeak, ez ordea nerabezaroan; zenbaiten iritziz, berriz, nesken eta mutilen doikuntza
psikologikoa familiaren funtzionamendu bateratuaren eta norberaren beste ezaugarri batzuen mende dago (Hetherington et al., 1993; Kurdek, 1988; Wallerstein
eta Kelly, 1980).
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Tenperamentuaren eraginari dagokionez, tenperamentu bereziagoko neska-mutilak (oso gogotsuak, suminkorrak, egonezinak) aldaketetara ohitzeko modu
moldagaitzagokoak dira; baina, gainera, banandutako gurasoei estresa handiagotu
egiten diete eta, ondorioz, hezkuntzan tratu gogorragoak eta inkoherenteagoak
jasotzeko arriskuan daude, eta hori oreka lortzeko oztopoa da. Tenperamentu samurrekoentzat errazagoa da aldaketa, egoera berrietara hobeto egokitzeaz gain,
laguntza berriak aiseago lortzeko gai dira eta; gainera gurasoei lagundu ere egiten
diete aldaketaldian, ez baitute tentsio gehiagorik sortzen lehen ere nahikoa
estresekoa den egoera horretan (Hetherington, 1991; Gately eta Schwebel, 1991).
Gurasoen bananketaren ondoren seme-alabek erakusten duten moldaera hobean edo okerragoan zerikusia duten gaitasun kognitibo batzuk ere badirela dirudi.
Horien artekoak dira elkar ezagutzeko eta ulertzeko gaitasunak, familiako beste
kideen beharrei eta sentimenduei hobeto antzematen laguntzen dutenak eta, ildo
horretatik, egoerari aurre egiteko etxean erantzukizun berriak hartzen ere bai.
Haurrek dibortzioak dakartzan problemei benetako irtenbideak bilatzeko duten
gaitasuna ere mesedegarria dela dirudi; segur aski, malgutasun hori eta sormen
hori oso tresna egokiak direlako egoera berriei aurre egin behar zaienean. (Gately
eta Schwebel, 1991). Gaitasun kognitibo hobeak dituzten neska-mutilek bestelako
abantailak ere izan ditzakete, gaitasun horiek lagungarri baitira kideekin harreman
hobeak izateko eta eskolako eginkizunak hobeto betetzeko; eta, beraz, etxe barruan
jasaten dituzten tentsioak leuntzen dituen giroa aurkitzeko aukera dute etxetik
kanpo.
2.2. Gurasobakarreko familia-mikrosistema barruko harremanak
Lehen ikusi dugu banandu eta gero zaintzaren ardura bere gain duten amek
tentsio eta eginkizun gehiagori aurre egin behar dietela. Bikotea banantzeak eragin
ohi duen emozio-desoreka jasan beharra dute gainera. Ez da harritzekoa, beraz,
amek hezkuntza-errakuntzak egitea, beren seme-alaben jokabidearen kontrol urria
izatea eta zigor-neurriak koherentziarik gabe hartzea (Hetherington et al., 1989;
Wallerstein eta Kelly, 1980). Gorabehera horiek garrantzi berezikoak dira; izan ere,
aldaketak direla eta, seme-alabek ere nahasturik baitaude, eta, hain zuzen, inguru
egonkor eta sentsibera baten beharrean. Horregatik, amek eta seme-alabek, elkarri
lagundu beharrean, arazoak areagotzeko arriskua dute.
Aldaketa horiek, zorionez, indarra galtzen dute amek beren bizitzako oinarriak
ostera antolatu eta egoera berrira egokitu ahala; ondorioz, beren jarduera hezitzaileak normaldu egiten dira, eta gero eta hobeto jakiten da nola jokatuko duten seme-alabak hezitzerakoan, gorabehera gutxiago baitute. Jarduera horiek zenbat eta
demokratikoago izan, hainbat lagungarriagoak dira; hots, mesedegarriak dira bateratu egiten direnean afektua eta komunikazioa batetik, elkarren artean erabakitako
arau garbiak eta betetzeko exijentzia sendoa bestetik, alegia, neska-mutilei egiten
zaien autonomia-eskaria, etxeko funtzionamenduko erantzukizunetan kide izatekoa
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eta neba-arreba txikien zaintzaz arduratzekoa (kontuan hartuta bai adina eta bai
gaitasuna ere). Neurri horiek, bi gurasoko etxerik onenen ezaugarri ere izanik,
bereziki beharrezkoak dira dibortzioak berekin maiz dakartzan krisialdietan.
Badirudi, halaber, garrantzizkoa dela dibortzioarekin zerikusia duten gaiez
(zalantzez, beldurrez, sentimenduz, etab.) eztabaidatzeko giro emozionala sortzea
eta ama bera izatea oztopoei aurre egiteko eredu jatorra. Horrelako ezaugarrien
jabe den familiak bermatzen du ondoen neska-mutilen garapen orekatua gurasoak
dibortziatu eta gero; izan ere, oso egokia da trantsizioaldian ager daitezkeen beste
tentsio eta arazoak leuntzeko eta aldi horietan bitartekari izateko (Gately eta
Schwebel, 1991; Hetherington et al., 1993).
Seme-alaben zaintzaren ardura duten aitak gutxiago dira, eta gure gizarteak ez
du uste gaitasun nahikoa dutenik hazkuntza eta hezkuntzako zereginetarako inoren
laguntzarik gabe. Hala ere, ikerketek diotenez, amak bezain gai dira seme-alaben
doitasun psikologikoa ziurtatzeko; are gehiago, semeek onura berezia atera ere
atera diezaiokete inguruabar horri (Clarke-Stewart eta Hayward, 1996; Warshak,
1992). Ondorio on horien alde, bi arrazoi hauek ematen dira: batetik, aita izateko
motibatuta eta konpromisoa hartuta dagoen aita-talde hori oso ezaugarri berezikoa
da, eta, bestetik, horrelako kasuetan neska-mutilek aukera gehiago izaten dute
zaintza-ardurarik ez duen gurasoarekin, amarekin alegia, harremanak izateko eta
bizi izateko; horrela, bada, bien konpromisoa—bai aitarena bai amarena— bermatuta dago benetan.
Azkenik, hitz batzuk besterik ez, adierazteko ezen neba-arrebak —batez ere
arrebak— eta neba-arreben artean sortzen diren harreman estuak leungarri izan
daitezkeela neska-mutilen tentsio emozional horietan eta baita tentsio-egoeran
dauden gurasoak falta direnean ere (Hetherington et al., 1989).
2.3. Jagolea ez den gurasoarekiko harremanak
Gurasoak banandu ondoren, seme-alabak psikologikoki ondo doitu daitezen,
oinarrizkoa da zaintzaren ardura ez duen gurasoarekin —ia beti aita izan ohi da,
lehen ikusi dugunez— harremanak izatea. Ez da ahaztu behar gurasoek garrantzi
handia dutela seme-alaben bizitzan eta berekin sarri harremanak izateak bigundu
egiten dituela galera-sentsazioa eta bananketaren ondoriozko antsietatea; batera,
bide ematen duela gurasoek pertsona atxikigarri izaten jarraitzeko, berengandik
ikasi eta esperientziak eta afektuak berekin partekatzeko. Dakigunez, gauza ez
datza ikuste hutsean, baizik eta, noizean behin besterik ez bada ere, berarekin
bizitzean, eta elkarrekin egotetik hurrena egoteko aukera izan bitartean, urrun
direla ere, kontaktua izatean, neskek eta mutilek aitak beren esku eta beren arduraz
jarraitzen duela senti dezaten. Zaintzaren ardura ez duen gurasoarekin elkarbizitzeak onurak dakartza, ondoko bi kasuetan izan ezik: gurasoa bananketaren ondorioz larregi eraginda dagoenean, edo berarekin izaten diren harremanetan gurasoen arteko gatazkak jasan behar izaten direnean. Aurkako horrelako inguruabarrik
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ez bada, argi eta garbi esan beharrean gaude, zaintza ez duen gurasoarekin
harreman librea sarri izatea seme-alaben garapenerako ona dela, haurtxoak izan
zein koskorragoak edo nerabeak izan. (Chase-Landale eta Hetherington, 1990;
Hodges et al. 1991; Wallerstein eta Blakeslee, 1989).
Bananketaren ondorengo aldian, guraso asko hezkuntza-eginkizunetan lar
barkaberak eta lar onarberak dira benetan. Seme-alabekin egoteko denbora laburra
dutelako eta guztiak ere aldarte txarrean daudelako, elkarrekin igarotzeko uneak
ahalik eta zoriontsuenak izan daitezen saiatzen dira. Jolaseko lagunaren rola areago
betetzen dute aitarena baino, hots, erakusteko eta diziplina ezartzeko eginkizuna
ere baduenarena baino. Baina gurasoek ere bilakaera izaten dute nahasmen eta
egokitze-une horien ondoren. Aldeko bilakaera horretan gero eta argiago betetzen
dute “aita”ren eginkizuna, eta seme-alabekin batera jarduten dute eguneroko
betekizun txikietan; horrela, harreman lasaiak izateko eta afektua adierazteko
denbora edukitzen dute, baina elkarrekin bizitzeko bete behar diren arauen pean
(Hetherington eta Jodl, 1994).
Harremanek, ordea, horren desiragarria ez den bidetik ere jotzen dute noizbehinka baino gehiagotan. Gertatu ere gertatu ohi da gurasoa seme-alabengandik
gero eta gehiago urruntzea, elkarrekin gero eta gutxiagotan biltzea eta denbora
laburragoan egotea, eta, lehen aipatu dugunez, inoiz ere erabat banantzea. Egoera
hori izan daitezkeenetatik gogorrenetakoa eta ulertezinenetakoa da neska-mutilentzat, eta beren garapenean eragin kaltegarria izan dezake; horregatik, ahal dela,
ekidin beharrekoa da (Chase-Landale eta Hetherington, 1990; Wallerstein eta
Blakeslee, 1989).
Azkenik, seme-alaben zaintza-ardurarik ez duten gurasoen talde txikia ere
aipatu beharra dugu, laburki baino ez bada ere. Egoera horretan, aiten aldean joera
handia dute amek seme-alabekiko harremanak zaintzeko eta beren eguneroko
zereginetan sartzeko. Ondorioz, hobeto ezagutzen dituzte seme-alaben eguneroko
jarduerak eta interesa jartzen dute horretan, harreman hobeak dituzte eta une
larrietan laguntza ematen diete (Hetherington eta Jodl, 1994).
2.4. Mesosistemaren azterketa: familiako bi egoeren arteko zerikusia
Banandu aurretik, bananketan eta ondoren nolakoak diren gurasoen arteko
harremanak —laguntzekoak edo gatazkakoak—, horrek seme-alaben bilakaeran
zerikusi handia dutela dirudi, onerako edo txarrerako. Izan ere, seme-alabengan
erreparatutako asaldura asko, urteetan egunero gatazka erdian bizi izanaren ondoriozkoak dira, ez dibortzioarenak berarenak. Etxe barruan bestelako giroa izandako
familien bilakaera aztertu duten ikerlanek ere hori diote, nahiz eta familia horietako
batzuk dibortziatu egin diren eta besteak ez. Gurasoek banandu ondoren beren arteko gatazkak gutxitzen saiatzen badira eta seme-alabekin zerikusia duten gaietan
laguntzen badute, epe ertainean horien bilakaera askoz ere hobea da, gurasoek
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—bananduek zein ezkonduta jarraitzen dutenek— gatazka artean dituzten neska-mutilena baino (Amato eta Bootth, 1996; Block et al., 1986; Hetherington et al.,
1982).
Laguntza ematen duten familien bilakaera hobe horretan zerikusia dute honako arrazoi hauek: umeek guraso biengana heltzeko duten erraztasun handiagoak,
bi etxeetako hezkuntza eta diziplinako zereginak jarraipen eta oreka hobea izateak,
eta, bai amak bai aitak, beren amatasuna eta aitatasuna bakarka betetzean sortzen
zaizkien arazoetan, elkarri eman diezaiokeen laguntza emozionalak eta
gauzazkoak (Camara eta Resnick, 1988; Chase-Landale eta Hetherington, 1990).
2.5. Garrantzizko beste kontzeptu batzuk: familia zabala, eskola, lagunak,
laguntzako programak
Banandutako gurasoen seme-alabek badute parte beste bizitza-esparru batzuetan ere, doikuntza psikologikorako benetan garrantzizkoak diren esparruetan,
zeren laguntza baliagarria eman baitiezaiekete neska-mutilei horrelako uneetan.
Horietako bat familia zabalak osatzen du. Aitona-amonekin, osaba-izebekin eta
beste familiartekoekin harremanak izatea mesedegarri zaie doikuntza psikologikorako; izan ere, denen arreta eta maitasuna dituzte, eta hezkuntza eta jolas-jardueretan elkarren kide dira. Mutikoentzat, batez ere, abantaila da gizonezko
lagun garrantzitsuren batekin maizko harremanak izatea (aitonarekin, osabaren
batekin, esate baterako) izaera pertsonala doitzeko eta baita gizartean duten izaera
ere (Hetherington eta Camara, 1984; Hethetington et al., 1989).
Eskola ere zerikusi handiko esparrua da. Neska-mutilen doikuntza hobetu
egiten da eskolak ordutegi eta antolamendu egonkorrak baditu, arauak argiak,
diziplina errespetuaren menpe eta ez aginduz ezarrita, harremanak afektuzko
girokoak eta konfiantza handia badu ikasleen heldutasunezko eta erantzukizunezko
jokabidean. Horrelako eskola-giro demokratikoek laguntza handia eta egonkortasuna eskaintzen dizkiete neska-mutilei, beren onetik irtendako eta koherentziarik
gabeko gurasoen etxeko anabasaren eraginen ordez, eta arindu egiten dituzte
eragin horiek. Hala berean, badirudi ezen irakasleen, kiroletako entrenatzaileen,
monitoreen edo hurbileko beste pertsona nagusien laguntzak sendotu egiten dutela
haurren eta nerabeen autoestimua eta gaitasun- eta kontrol-sena (Hetherington eta
Stanley-Hagan, 1995).
Halaber, mesedegarria dirudi adiskide-taldea edukitzea, norekin fidatu
izateko, zeinekin norbereak banatu, nori laguntza eskatu edo norekin hitz egin
dibortzioarekin zerikusia duten gaiez. Horrelako laguntza duten neska-mutilek
jokabideko problema gutxiago azaltzen dituzte gurasoak dibortziatutakoan,
larritasun gutxiagorekin bizi dira egoera horretan eta naturaltasun handiagoz
hartzen dute egoera hori beren bizitzan. Zehaztu behar da, adinak zerikusia duela
horretan: lagunen laguntzak garrantzi handiagoa du haurtzaroko azkenaldian eta
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nerabezaroan; guk dakigunez, datu hori bat dator, oro har, neska-mutilen bizitzan
berak bezalakoek jokatzen duten rolarekin (Cowen et al., 1990; Kunze eta Brandt,
1991).
Azkenik, ikusi da ezen banandutako gurasoen seme-alabentzako laguntza
bereziko programa batzuk zati batean eraginkorrak direla neska-mutilek psikologikoki hobeto eta lehenago doitzeko (Grych eta Fincham, 1992). Emaitzarik
onenak lortu dituzten programak honako puntu hauetan saiatu dira: dibortzioaren
egoera ulertzen, egoera horrek eragindako sentimenduak aztertzen eta horietaz
eztabaidatzen, egoera berriari aurre egiteko estrategiak garatzen, gurasoekiko
harremanak sustatzen eta bai neska-mutilen bai beren familien irudi ona pizten.
2.6. Exosistemaren aldagaiak: bitartekotza eta laguntzako zerbitzuak
Gizarteko hainbat elementuk —haurrekin berez zuzenean zerikusirik ez
dutenak— familiako mikrosistema orokorreko doikuntzan parte dutenez, haurren
bizitzan zeharka eragina izaten has daitezke. Horien artekoak ditugu aurreko atal
batean aipatu genituen laguntza ez-formaleko sareak eta ondoren aipatuko ditugun
erakundeetako laguntza-zerbitzuak. Familiako bitartekotzako zerbitzuek, banandu
edo dibortziatutako senar-emazteei biek onartzeko moduko akordio iraunkorreko
formula aurkitzen laguntzen diete, lankidetzan eta erantzukizun-giroan, kontuan
izanik familiako bakoitzaren beharrak, batez ere, seme-alabenak. Zerbitzu horietara joz gero, gutxitu egiten dira ezkontide ohien artean gatazkak eta liskarrak sortzeko aukerak, eta, aldi berean, handitu egiten da beren arteko lankidetza, prozesuak alaitu egiten ditu eta seme-alaben eta bi gurasoen arteko harremanak sarriagokoak dira (Gately eta Schwebel, 1991; Hetherington eta Camara, 1984).
Bananketa edo dibortzioaren ondoren eratutako familia gurasobakarrentzako
gizarte-laguntzako zerbitzuak ere garrantzizkoak direla ere aldarrikatu da. Mota
askotakoak dira: behar larrian daudenei diru-laguntza edo etxebizitza eta, halaber,
haurtzaindegietan edo haur-eskoletan lanpostuak betetzeko aukera edota haurrak
gaixotuz gero laguntza etxera heltzea. Ez da aztertu haurren psikologian zerbitzu
horiek onerako duten eragina; baina, gurasoen bizitzatik estres-sorburuak kentzen
laguntzen dutenez, mesedegarri dira ziur asko (Kurdek, 1981).
Azkenik, baliagarriak dirudite banandutako gurasoei laguntza psikologikoa
emateko programek. Besteak beste, honako helburu hauek dituzte: dibortzioa dagoenean, haurren erantzun emozionala nolakoa den azaltzea, seme-alaben hezkuntzako arazorik nagusienak eta estrategiarik eraginkorrenak zeintzuk diren erakustea, eta
ezkontide ohiei beren arteko lankidetzan laguntzea. Grych eta Fincham-ek (1992)
aztertu zituzten programa horiek eta ateratako ondorioak hurbilago daude itxaropenetik ziurtasunetik baino; izan ere, ikusten da ezen lagungarri direla gurasoen
doikuntza psikologikorako, beren hezkuntza-eginkizunetan hobetzeko eta baita beren artean batak besteari laguntzeko ere, baina ez dute horren argi erakusten seme-
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-alaben doikuntza psikologikoan duten zeharbidezko eragina. Programa zabalagoak behar dira, guraso eta seme-alabak era paraleloan barnean hartzen dituztenak,
eta ebaluaketa sistematikoak eta epe luzeragokoak egiten dituzten programak.
2.7. Makrosistemaren analisia: kultura, legeria eta ideologia
Azkenik, gurasoak banantzen direnean, seme-alaben eta gurasoen bilakaerak
zerikusi handia du beren inguruko kultura-esparruarekin. Gure iritziz, ideologia
horretako hainbat edukik garrantzi berezia dute dibortziatutako bikoteen seme-alaben bizitzan.
Gure ustez, kontuan izatekoa da gizartearen iritzia familiaz, dibortzioaz eta
dibortzioaren ondorioek haurren garapenean duten eraginaz. Badakigu giza talde
guztiek ez dutela berdin onartzen familia-aniztasuna; eta, hori, familia bateko
kideek oreka- eta doikuntza-maila bera ez izateko bidea da. Estatu Batuetan, esate
baterako, afroamerikarrak angloamerikarrak baino hobeto egokitzen dira
dibortziora, eta angloamerikarrak, berriz, hispanoamerikarrak baino hobeto (Fine
et al., 1992; Parra et al., 1995).
Azken urteotan, Espainian aurrerapen handiak ikusi dira dibortzioaren onarpenari eta justifikazioari dagokienez: 1971n espainiarren arteko %80k ezkontza
haustezintzat hartzen zuten (Alberdi, 1979); hogei urte geroago, berriz, dibortzioa
onartzen dutenen maila ertaina da, eta egoera nahikotan justifikatzen dute (Alberdi
et al., 1994). Hala eta guztiz ere, gurasoak banandu zaizkien haurrek errukarriak
direla uste dute pertsona nagusiek; horietako %86ren iritziz, haurrak ama eta aita
behar ditu, zoriontsu izateko. Neskatila-mutikoen arteko %50ek besterik ez du uste
dibortzioaren ondorengoek familia osatzen dutela (González eta Sánchez-Sandoval, 1994). Irudi negatibo hori irakasleen artean eta gizarte-lanetako profesionalen
artean ere badagoela dirudi; 10 urteko neska-mutilen pelikula bat ikusita, beren
ustez dibortziatuak zirenen seme-alabei ezkonduta jarraitzen zuten bikoteenei
baino kalifikazio okerragoa jarri zieten, igarri-igarrian (Fry eta Addington, 1984).
Dibortzioari buruzko legeria, batetik, jabe den ideologiaren isla da eta,
bestetik, bananketaren bizipena iluntzera jotzen du. Espainiako legeek elkarren
arteko adostasunezkoa ez den bananketarako “arrazoia” aurkeztu beharra ezartzen
dute; baina ez dute arrazoitzat jotzen maitasuna galdu izana eta elkarrekin bizitzen
jarraitu nahi eza, baizik eta legean jasotakoren bat: tratu iraingarri edo laidogarria,
leialtasunik eza, beste ezkontidearekiko edo seme-alabekiko betebeharrak uztea.
Ezkontideen arteko gatazkak areagotu egiten ditu horrek, eta elkarrizketa eta beren
arteko laguntza oztopatu. Lehen, legeak amaren esku jartzen zuen zuzenean sei
urtetik beherako seme-alaben zaintza, baldin eta indar handiko arrazoiren bat
ekartzen ez bazen. 1991n aldatu egin zen legea, amei kendu egin zitzaien lehentasun
hura, eta, bermatu beharrekoa “adin txikikoarentzat onena zena” ezarri. Lehengo
ereduak, ordea, indarra du oraindik ere epaileengan, eta gehienek amei ematen
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diete zaintzaren ardura. Antzekoa adierazten du MacCoby-k (1995) Estatu
Batuetan legeriak izan duen bilakaerari buruz.
Azkenik, hitz batzuk, besterik ez, haurtzaroa zaintzeko erantzukizunaz gizarteak uste duenari buruz. Alde handia dago haurren zaintza familiaren ardura dela
—eta ez beste inorena— uste duen gizartearen eta gizartea ere horretan partaide
dela uste duenaren artean. Gizartea pentsakera batekoa edo bestekoa izatearen
araberakoak izango baitira bananketaren edo dibortzioaren ondoren sortutako
familiek jasoko dituzten laguntzak. Horrela, alde handia dago Danimarkan edo
Suedian familiei ematen zaizkien eskuartekoen eta Espainian edo Europako
hegoaldeko beste herrietakoen artean.
3. BIKOTE BERRIAK. BERRIZ ERATUTAKO FAMILIAK
Nahikotan, banandu edo dibortziatu ondoren, familiek beste mota bateko aurrerapausoa egiten dute beren bilakaeran: gurasoek beste bikote bat osatzen dute ostera
ere elkarbizitzan hasteko, ezkonduta edo ezkondu gabe. Familia hauetan, bikotekide
bat behintzat, beste bikote batetik dator eta familia berregituratuak* direla esaten
da. Mota bat baino gehiagokoak dira eta, beraz, ez konplexutasun berdinekoak.
Izan ere, daitekeena da bikote berriko kide batek zein biek lehenagoko bikotekidearekin izandako seme-alabaren bat edo gehiago izatea, berekin bizi direnak edo
ez direnak; edo, ez batak eta ez besteak ez izatea seme-alabarik; baita bikote berriko kideek bien artean izandakorik izatea edo ez izatea ere. Hortaz, lehenagoko bikotean gutxienez seme-alabaren bat izandako familiak ditugu gai hurrengo orrietan.
Oraintsuko kontua da gure herrian, eta gutxi samarretan gertatzen dena,
dibortzioaren ondoren berriz eratzen diren familiena, beste herrietakoen aldean
baxua baita dibortzio-tasa eta berriz bikotea osatzeko joera (ikusi 4. kapitulua).
Horretan hemengo tradizioa laburra denez, berriz eratutako familiek ez dute non
ikasirik edo nora jorik, ez beren iragarpenak egiteko ezta aukerak prestatzeko ere.
Horregatik, lehenengo batasuneko bidetik jotzeko arriskua dute, aurreko bi familia-egitura eta berria antzekoak baitira: umeekin bizi diren nagusien bikoteak direla,
alegia.
Berriz eratutako familiek beren ezaugarri bereziak dituzte baina: aitaren edo
amaren eta seme-alaben arteko harremana bikote berrikoa baino lehenagokoa da;
batzuk, edo guztiak, familian bizi izandako esperientziaren jabe dira, eta, beraz,
elkarbizitzako ohiturak eta itxaropenak dituzte; seme-alabek bi familia oso ezber* Gure iritziz, berriz eratutako familiak edo familia berregituratuak terminoa —soziologiatik
proposatua— ez da oso termino egokia; izan ere, badirudi hori adierazten duela, hots, elkartasunmota berri hori baino lehenagoko egiturak, gurasobakarrenak, ez duela entitaterik berez, aurreko
egitura gurasobikoa eragabetzearen ondorio besterik ez dela. Baina oraindik ez dugu termino
“osoago”rik, ziur asko, horrelako familiei dagokienez gure tradizioa laburra delako.
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dinetakoak dira maiz, nahitaez bestelakoak gauza askotan, baita familiaren osakeran
ere; azkenik, ez dago argi, ez eta erabakita ere, nolakoa izan behar duen haurren
eta gurasoaren bikotekide berriaren arteko harremanak (Visher eta Visher, 1993).
Horregatik guztiagatik, benetan bereziak dira familia berregituratuak, beren
problema bereziak dituzte eta parametro bereziez aztertu behar da beren bilakaera.
Ondoko atalean ikusiko dugu hori.
Lehendabizi, aipatu besterik ez, literatura zientifikoan berez gizarte-inguru
problematikotzat eta patogenotzat aztertzen direla (ikusi, esate baterako, Popenoe,
1994); baina azterketa sistematikoagoek eta osoagoek erakusten digutenez,
horrelako familien dinamika aukera zabalekoa da, eta baita familia horietan bizi
diren helduen eta haurren garapena ere (Amato, 1994; Kurdek, 1994; Hetherington
eta Jodl, 1994). Beraz, honetan ere interesekoa dela dirudi familia horien bilakaeraren orekan eragina duten aldagaiak aztertzea.
3.1. Familia berregituratuetako harreman-dinamikaren bilakaera
Papernow-ek (1993) zazpi aldi ezarri zituen horrelako familien bilakaera
deskribatu zuenean; eta, zazpi horiek, hiru aldi nagusitan sailkatu: hasierako
aldiak, bitartekoak eta azkenekoak. Ondoren, laburki jaso dugu deskribapen hori,
Visher eta Visher-ek (1993) horrelako familiek nahitaez garatu beharreko eginkizunei buruz burututako lanarekin osatuz.
a) Hasierako aldietako lehenengoa fantasiakoa izan ohi da maiz. Familiek
itxaropen irrealak dituzte beren bilakaeraz: nagusiek uste dute beren seme-alaben eta bizitzan azaldu berri diren pertsonen artean “bat-bateko maitasuna” sortzen dela, edo “familia berregituratuek lehenengo batasunekoak
bezalakoak” direla, baina haien akatsik gabe; seme-alabek ere beren mitoak
eginak dituzte: ugazaitarena edo ugazama gaiztoarena*, haur literaturan
sustatua (askotan, gurasoaren bikotekide berriaz duten erreferentzia bakarra) eta “gurasoak adiskidetuko diren ametsa”. Aldi horren ondoren, murgilketakoa dator: doikuntza-arazoak eta arbuio garbiak laster agertzen dira
eta familia, maiz, taldetan banatzen da; sarritan talde biologikotan, eta,
horren ondorioz, beste taldeko kideek alde batera utzi izan diren sentimendua dute. Aita zein ama bere seme-alaben eta bikotekidearen arteko
gatazka erdian gertatu ohi da, alde batekoen edo bestekoen alde jokatzeko
eskatzen diotela. Azkenik, dauden problemez jabetzearena dator; hasierako
fantasiak baztertu egiten dira eta norberaren dezepzio-, galera- edo
baztertze-sentimenduak onartu; horrek guztiak barne-dinamika aldatzeko
beharra aztertzera daramatza nagusiak.

* Mito hori bizi-bizirik eta konnotazio txarrez beteta dagoenez, gurasoen bikotekide berriak
aipatzeko ugazaita eta ugazama (edo aitorde eta amorde) hitzak ez erabiltzea erabaki dugu.
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b) Bitarteko aldietan —Papernow-ek mobilizazio eta ekintzakoak izendatuetan—, familia berriko kideek beren beharrak aurrez aurre jartzen dituzte eta
guztientzat egokiak diren akordio eta arauak adosten saiatzen dira. Malguak izaten ahalegindu beharra dago, elkartu berri diren familiako ohiturak
eta beste berri batzuk ere onartzeko. Muga “biologikoak” kendu egin behar
direla, hori argi dago; ondorioz, parte dutenen arteko harremanak oinarri
berrien gainean sortzea da kontua: bikote-harremana, gurasoaren eta seme-alaben artekoa, horien eta gurasoaren bikotekidearen artekoa, etab. Horrek,
jakina, guztien arteko ahalegina, pazientzia, begirunea eta, mailaka, konfiantza eta maitasuna eskatzen ditu.
c) Azkenik, azken aldietan, hots, kontaktukoan eta erabakiarenekoan, familia
berregituratuak benetan bat dela sentitzea lortzen du. Aurreko aldian hartutako erabaki eta arauek erraztu eta arindu egiten dute funtzionamendua.
Bestalde, harremanetako azpisistema bakoitzak bere lekua lortzen du eta
asetasun-atseginak ekartzen dizkie partaideei. Harreman hauek garrantzizkoak direnez, laburki baino ez bada ere, ikusi egingo ditugu.
Lehentasuna du benetan bikoteko harreman sendoak sortzeak: familia berriko
kideen artean lotura tinkoa eta egonkorra izatea ezinbesteko laguntza da familia
berri hori eratzen ari den bitartean sortzen diren problemei aurre egiteko.
Haurrentzat abantaila handiak ditu, segurtasuna ematen baitie, beste haustura berri
baten beldurra txikiagotu egiten die, eta giro egokia sortzen du haurren gurasoak
bere bikotekideekin harreman estuak eta bikote-eredu zorionduna sor ditzan
(Visher eta Visher, 1993).
Haurren eta gurasoaren bikotekide berriaren arteko harremanak garrantzi
berezikoak eta funtsezkoak dira familia horiek behar bezala gara daitezen. Gurasoaren bikotekide berriaren rola ez da bikotea formalki eratutakoan lortzen, berez,
besterik gabe; pixkanaka “irabazi beharrekoa” da. Hasiera batean, hauxe izango
litzateke eredua: “pertsona heldua, laguna eta xeratsua”, haurren bizitzan sartua,
gurasoari duen eginkizunean laguntzen diona, baina agintaritza bere gain hartzen
ez duena. Haurrek horrelako laguna beren bizitzan onartu ahala, harremanetan
intimitatea eta kontaktu estua izateko txokoa zabaltzen da; horrela, harreman
berriak aitaren edo amaren eta seme-alaben artekoen antzekoak izan daitezke, edo,
aitzitik, konfiantzazko lagunen artekoak eta laguntzazkoak: “arrotz mina”,
aitatasunaren edo amatasunaren erantzukizunik gabeko konfiantzazko laguna eta
kezkak konta dakizkiokeena. Neska-mutilen adina, jakina, aldagai nabarmena da;
zenbat eta txikiagoa izan, hainbat eta probableagoa da eratuko den rola aitarena
edo amarena izatea; urte gehiagokoak badira, rolak beste mota batekoa izateko
aukera gehiago du (Hetherington eta Stanley-Hagan, 1995; Visher eta Visher,
1993).
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Azkenik, aita eta ama biologikoek eta seme-alabek harreman estua eta
berezia zaindu behar dute beren artean, eta denbora berentzako soilik ere gorde.
Arreta berezi hori beharrezkoa da, benetan; izan ere, neska-mutilak aitaren edo
amaren bikotekide berriak eta etxeko beste haurrek ordezkatuta senti baitaitezke,
batez ere, beste haur horiek beste gurasoaren seme-alaba biologikoak badira. Kasu
horretan apur bat baztertuta senti daitezke eta, hori dela eta, haurren arteko
kontrako sentimendua areagotu egin da.
3.2. Familia berregituratuen bilakaeran garrantzia duten aldagaiak
Bilakaeraren “eredua” da azaldu duguna; gutxienez, lau-bost urte behar ditu
garatzeko. Azkenean, orekazkoa den eredu horretara doitzeko bidean familiak oztopoak izatea —txikiak edo handiak— ondoren aipatuko ditugun aldagaien menpe
dago. Aldagaietako batzuk aurreko idatz-zatietan familien dibortzioaren ondorengo
bilakaera deskribatu dugunean azaldutakoen antzekoak direnez, berezienak ikusiko
ditugu soilik.
Neska-mutilekin zerikusia duten aldagaien artean, adina garrantzizkoa dela
dirudi: nerabezaroaren hasierak adinik okerrena dela ematen du aita edo ama
biologikoaren bikotetze berrira egokitzeko, seguru asko honako inguruabar guztiak
batzen zaizkielako: batetik, pubertaroarekin lotutako tentsioak eta autonomia
gehiagoren eskeak, eta, bestetik, familiaren trantsizioko tentsioak eta beren
bizitzan pertsona nagusi berri bat onartu beharra. Eratutako eta egonkortutako
familietan ere, nerabezaroa heltzean, osorik konpondu gabe dauden arazoak berriz
ere piztea gerta daiteke (Hetherington eta Jodl, 1994).
Generoari dagokionez, ikusi genuen mutilak okerrago egokitzen zirela gurasobakarreko egoerara; neskek, berriz, arazo gehiago izaten dituzte familia
berregituratuetan. Ama biologikoarekin eta amaren bikotekide berriarekin bizi
direnean, mutilek aurrerapausoak egin ditzakete gizonezko batekiko harremanetan;
baina neskek, lehen amarekin normalean harreman onak izanik, gero bikotekide
berria agertzean, galdu egiten dute konplizitate-zati bat eta beren pribilegiozko
estatusa. Badirudi beren bizitzan gizonezko bat onartzeko arazoak dituztela
—dioguna pubertaroan gertatzen bazaie, batez ere—, zeren segurtasunik gabe eta
nahasita geratzen baitira, nolako intimitatea eta nolako kontaktu fisikoa izan behar
duten ez dakitela. Aita biologikoarekin eta aitaren bikotekidearekin bizi direnean
ere, neskek oztopo gehiago dutela ematen du. Gurasobakarreko egoeran etxea
zaintzeko ardura beren gain hartzera bultzatzen zaielako edo, beste emakumezko
baten etorreraren aurka jartzen ere badakite (Brand et al., 1988; Vuchinich et al.,
1991).
Doitzeko eragozpen handiagoak izan ditzakete egitura konplexuagoko
familiek, bikotekide biek aurreko ezkontzako seme-alabak dakartzatenek, alegia.
Visher eta Visher-ek (1993) diotenez, horrelakoek arrisku handiagoa dute di-
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bortziatzeko eta integrazio-prozesua ez burutzeko. Parte duten guztien arteko
harreman-arazoak bereziki nabarmenak izateko aukeran dira kasu horietan.
Bien semearen edo alabaren jaiotzak familia osatu eta batzeko laguntza dela
dirudi, baldin eta aurretik bikotekideen artean harreman sendoa lortu bada eta familiak erraz funtzionatzeko oinarriak jarri badira. Horrela izan ezean, erabat bestelakoa gerta daiteke, Bernstein-en (1989, Visher eta Visher-en aipatua, 1993)
azterketak erakutsi zuenez.
Familiaren bilakaera ez da berbera izango sartzen den kide berria aitaren
bikotekidea bada edo amarena bada. Lehenengo aukeran, handiagoak izan ohi dira
doikuntzarako eta elkarbizitzarako arazoak, neska-mutilei gehiago kostatzen baitzaie
beren bizitzan emakumezko bat onartzea. Horren arrazoiak bat baino gehiago dira.
Batetik, aiten bikotekideak amen bikotekideak baino gehiago sartzen dira haien
seme-alaben harremanetan eta hezkuntzan; hori, beren senarrek horrela nahi
dutelako eta horretara animatzen dituztelako izan daiteke, edota amek beren
rolaren aginduak betetzeko bultzada sentitzen dutelako. Bestetik, lehenago ikusia
dugunez, neska-mutilek afektiboki lotuago daude zaintza ez duten amekin, egoera
horretan diren aitekin baino; horrek leialtasuneko eta atxikimendu-irudiari begirako gatazka eragin diezaieke eta aitaren bikotekidearekiko harreman intimoa oztopatu (Fine eta Schwebel, 1992; Hetherington eta Stanley-Hagan, 1995; Zill, 1988).
Bikote berria osatutakoan ere, badirudi beharrezkoa dela etxean ez den
gurasoarekin elkarjardunean jarraitzea eta hori sustatzea familian. Horrela,
lehenengo eta behin, seme-alabek leialtasun-problema eta eztabaida gutxiago
izango dituzte, eta, ondorioz, gutxiago sufrituko dute eta ez dute sasi-onuren bila
jo beharrik izango (beste gurasoarekin bizitzera joateko mehatxuak egitea, etab.),
beste ezertarako ez baitira eztabaidak. Gainera, partaide diren pertsona nagusi
guztiek lasaiago egon ahal izango dute, beren roleko kontuetan horrenbeste kontra
egiten ez zaiela. Gakoa honetan datza: seme-alabak bienak direlako, elkarren arteko
lotura duten bi etxe berezitan bezala funtzionatzea (Visher eta Visher, 1993)
3.3. Familia berregituratuekin jarduteko gakoak
Familia berregituratuekin jarduteko diseinua egiteko elementu batzuek
garrantzi berezia dutela dirudite, Visher eta Visher-ek (1989, Brooks-en aipatua,
1996) eta Seibt-ek horrelako familiekin izandako esperientzien arabera. 18.3.
koadroan jasota daude aurreko ataletan ikusten aritu garen konpondu beharreko
problemekin eta bete beharreko eginkizunekin zerikusia duten jarraibide nagusiak.
Esan beharra dago eredurik eza arrazoi nahikoa dela horrelako familiekin
azkar jarduteko. Laster jardunda, itxaropen faltsuetatik libratzeko eta zer-nolako
bilakaera aurreikusten den jakiteko aukera dute; era berean, izango dituzten
oztopoen eta horiei aurre egiteko bideen berri izatekoa. Jardun hori taldeka egiteak
badu bere abantaila, zati batean behintzat: familia bat baino gehiago batzen direla-
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rik, berezi izatearen orbaina kentzeaz gain, guztiek batera ikas ditzakete erabiltzen
diren baliabideei buruzkoak.
18.3. koadroa. Familia berregituratuekin jarduteko gakoak

1. Familia berregituratuen ohiko funtzionamenduari, aldiei eta problema bereziei
buruzko informazioa ematea eta horretan heztea.
2. Familia berregituratuei begira sortzen diren itxaropen ez-egiazkoei eta mitoei
buruz informatzea.
3. Kide guztiei beren sentimenduak —onak eta txarrak— azaltzen utzi eta adieraztera bultzatu.
4. Denbora eman izandako galerak eta esperientziak aztertzen.
5. Berregituratzekotan den bikoteari animoak eman eta batasun-itun sendoa sustatu,
begirunean, maitasunean eta konfiantzan oinarritutako ituna, haurrei segurtasuna
eta egonkortasuna ematekoa.
6. Familia barruan mugak garbi erabakitzea, harremanetako azpisistema bakoitzari
zor zaion begirunea eta lekua ematea (bikotekoari, aitaren edo amaren eta seme-alaben artekoari, haurren eta aitaren edo amaren bikotekide berriaren artekoari).
7. Familiako bakoitzaren rola zehazten laguntzea, gurasoaren bikotekide berriari
animoak emanez, haurren laguntza, laguna eta konfiantzazkoa izan dadin aita edo
ama baino gehiago.
8. Familiakoei elkarri entzuten eta elkarren arteko aldeak onartzen ikasten erakustea.
Lehenagoko familiako historia, tradizioak, ohiturak, arauak eta errituak estimatzen
laguntzea.
9. Haurren beste etxearekin batera jardutera bultzatzea.
10. Familia berria doitzeko behar den denbora (hirutik bost urtera) ematera animatzea,
eboluzio-prozesua baita hau. Pazientzia, umore ona, malgutasuna eta konpromisoa
sustatzea.
ITURRIA: Seibt (1996) eta Brooks (1996) autoreek eginiko lanetatik egokitua.

19. Familian umeei emandako tratu txarrak
Jesús Palacios, Jesús Jiménez, Alfredo Oliva eta David Saldaña

Sarritan umeek jasaten duten tratu txarra etxean gertatzen da, etxekoek emanda.
Badira jokabide eta tratu txarrak giro horretatik kanpo ere, hala nola erakundeetatik datorrena. Alabaina, umeei ematen zaizkien tratu txarrik arruntenak familia-giroan gertatu ohi dira, dela etxekoekin, dela ahaide urrunagokoekin. Familia edo
etxe barruko izateak egiten du jokabide hori harrigarri, hain zuzen. Izan ere, zeharo
bestelakoa izaten da familia barruan normalean erakusten den jokabidea: umeak
atxikimendu eta lotura, babesa, ardura eta maitasuna aurkitu ohi ditu bertan. Hala,
bada, tratu txarrak azpikoz gora jartzen du gurasoen eta seme-alaben arteko harreman ohikoa (edo, bestela esan, helduen eta umeen artekoa). Zalantzarik gabe,
gorabehera eta eragile asko eta asko daude tartean; eragile asko eta indartsuak, ez
baitute inondik ere gogoan hartzen espezieari komeni zaiona (kumeak zaindu eta
babestea), ezta gizarteak gurasoengandik espero eta bultzatzen duena ere
(umeekiko ardura, babesa, maitasuna, etab.).
Egokia da tankera honetako liburu batean —gizakien garapena eta familia
gaitzat izanik—, umeek etxekoengandik jasaten duten tratu txarra aztertzea. Lehen-lehenik, gertaera horren aniztasuna eta eragina ulertzeko. Bigarrenik, tratu txarrak
zein egoeratan sortzen diren jakiteko, eta hausnarketa egiteko, ea etxean tratu
txarra jaso duen umeak, helduaroan, berarekin jokatu duten legez jokatuko ote duen
bere umeekin. Horiez gain, tratu txarren ondorioak zeintzuk diren jakiteko. Eta,
azkenik, ondokoa azpimarratzeko: tratu txarra ez da aztertu beharreko gertaera
hutsa, besterik gabe, arazoari aurre egiteko irtenbideak ere aurkitu behar baitira.
1. UMEEI EMATEN ZAIEN TRATU TXARRA: ZER DEN ETA ZEIN
MOTATAKOA DEN.
Gai honetan aditu direnak nahikoa bat etorri dira tratu txarra zer den azaltzerakoan. Haien iritziz, gurariaz eta nahita gertatzen badira, honako hauek tratu txarrak
dira: 18 urte baino gutxiagoko gazte zein umeen segurtasuna kolokan jartzea edo
galaraztea eta, era berean, umeen behar fisiko zein psikologiko oinarrizkoak
eragoztea, egin behar ez dena eginez, zein egin beharrekoa egin gabe utziz.
Azalpen hori argia eta erraza izan arren, gogoan izan behar dugu tratu txarrak era
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eta mota askotakoak izan daitezkeela. (Palacios, Moreno eta Jiménez, 1995).
Sailkapen hori 19.1 koadroan dago ikusgai; umeek hartzen dituzten tratu
txarretatik gehien aztertu direnak aurkituko dituzu hor.
Tratu txarren sailkapena ikusi aurretik, pare bat ohar hartu behar dugu
aintzakotzat. Lehenengoz, ez dugu ahaztu behar multzo bakoitzaren barruan era eta
larritasun-maila ugari bereiz daitezkeela. Esate baterako, utzikeriari buruz berba
egiten denean, izan liteke umea ez dela egoten behar bezain garbi, baina, era
berean, izan liteke umeak ez duela behar beste janari, edota izan liteke umea bere
kasa eta helduen laguntasunik gabe uzten dutela luzaroan. Bigarrenez, konturatu
behar dugu ezen tratu txarrak sailkatzeko egindako multzoetan ez dagoela beren
arteko mugak argi zehazterik. Adibiderik nabariena emoziozko tratu txarrarena
dugu, ezin delako bera bakarrik eta isolaturik aztertu, gainerako motak bazterrean
utzita: izan al liteke abusu sexuala gertatzea, emoziozko tratu txarra eragin barik?
Izan ere, hainbat adituren ustez, tratu txar ororen muinean emoziozko tratu txarra
dago ezinbestez. Argi dago, emoziozko tratu txarra egon daitekeela bestelako tratu
txarrik gertatu gabe. Alderantzizkoak, ostera, ezinezkoa dirudi: tratu txar fisiko
zein sexuala gauzatzen bada, emozio aldetik egindako kaltea ere egongo da
tartean.
Tratu txarrak banaka agertzen dira batzuetan, baina, gehienetan, mota bat
baino gehiago aurkituko ditugu batera. Ume batek, esaterako, utzikeriarekin
batera, tratu txar fisikoa ere jasan dezake. Arrunta da bi mota horiek batera
agertzea, edota tratu txar psikologikoa ere tartean egotea. Hurrengo atalean
aztertuko dugunez, tratu txarra jasan duten ume gehienek —erdiak baino
gehiagok— mota bat baino gehiago pairatu behar izaten dituzte batera. Askok,
gainera, hiru eta gehiago ere bai.
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19.1. koadroa. Umeek jasandako tratu txarrak: mota nagusiak
Utzikeria edo zabarkeria
Umeaz ardura hartu behar dutenek ez dituzte umearen oinarrizko beharrizanak asetzen, ezta
behar duen segurtasuna eskaintzen ere.
Adierazleak: zikinkeria nabaria, gehienetan gosea, hotzari aurre egiteko babesik ez,
osasun-premiak bete gabe (kontrolak, txertoak, zauriak, gaixotasunak), behin eta berriz
zabarkeriak eragindako istripuak etxean, luzaroan helduen inolako laguntasunik gabe.
Emoziozko tratu txarra ematea
Umearen beharrizan psikologikoak ez dira aintzat hartzen; bereziki, bere autoestimuari eta beste
lagunekiko harremanei dagozkienak.
Adierazleak: umea baztertzea, ikaratzea, lagunarteko girotik kanpo uztea, iraindu
eta barregarri uztea, bere emozio- eta estimulazio-premiei jaramonik ez egitea, hoztazun
afektiboa.
Tratu txar fisikoa ematea
Heldu batek umeari, nahita, min ematea nahiz gaixotasuna sorraraztea. Orobat, zabarkeriaz,
umea gaixotzeko edo min hartzeko arriskuan jartzea.
Adierazleak: zauriak, kolpe edo ubeldurak, erredurak, hezur-hausturak eta bihurdurak,
haginkaden zantzuak (gizakiarenak), ebakiak, ziztadak, barruko lesioak, itolarria.
Sexualki abusatzea
Heldu bat, bere sexu-desira ase nahian, 18 urtez beheragoko gazte batez baliatzen denean,
orduan gertatzen da sexu-abusua.
Adierazleak: umea sexurako edo sexu-estimulu gisa erabiltzea (pornografiarako, adibidez).
Horren ondorioz, umeak ibiltzeko, jesartzeko eta bestelakoetarako dituen zailtasunak nabariak
izaten dira. Gainera, sarritan, bere garapen-mailari ez dagokion jokabidea erakusten du
umeak.
Jaio aurretik tratu txarra ematea
Haurdun dagoen emakumeak, egoerak eta jokaerak aldatzeko aukera izan arren, fetuarentzat
kaltegarri den bizimodua duenean, orduan izaten da tratu txar hori.
Adierazleak: emakumeak haurdunaldian bizimodu kaltegarria izatea luzaroan. Fetuak
alkohol-sindromea izaten du; eta jaioberriak, berriz, abstinentzia-sindromea.
Eskean ibiltzea
Umea, sarri edo lantzean behin, eskean ibiltzera behartzea; edo umea, bere ekimenez, eskean
ibiltzea.
Adierazleak: umea diru eske ibiltzea, bakarrik edo lagunduta.
Umea galbidetik eramatea
Helduek umearengan gizartearen aurkako jokabide desbideratuak sustatzea, hala nola,
indarkeria, lapurreta, sexu-jarduera desegokiak eta droga salerosi zein kontsumitzeko joera.
Adierazleak: drogekiko menpekotasuna sortzea, umea sexu-harremanak izatera bultzatzea
beste umeekin zein helduekin, umeak delitu egiteko erabiltzea, lapurreta eta eraso egitera
bultzatzea, droga-salmentarako umeaz baliatzea eta umearengan delitu-jokabideak indartzea.
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19.1. Laukia. Jarraipena
Lan-esplotazioa
Umea hainbat lan egitera behartzen da etekin ekonomikoa lortzeko. Lanok helduek egiteko
modukoak dira, eta, horrenbestez, ume bati dagozkionak baino gogorragoak. Gainera, lan
horiek umearentzat oztopo dira eguneroko bizimoduan eta eskolako jardunean.
Adierazleak: umeak lanean jardutea, jarraian edo lantzean behin. Horrenbestez, umeak
ezin du dagokion moduan parte hartu gizartean zein eskolan.
Eragindako Münchhaus-en sindromea
Umeari sintoma fisiko patologikoak eragiten zaizkio, eta, horien ondorioz, ospitalera edo
medikuarengana joan behar izaten du maiz.
Adierazleak: umeak behin eta berriro joan behar du ospitalera, baina medikuen azterketek
ez dute diagnostiko zehatzik lortzen; azalpen etiologikoa ematea zaila da; kontraesanean
egoten dira klinikako datuak eta datu konduktualak. Sintomak umea bere familiarekin ez
dagoenean desagertzen dira.
Erakundeetatik datorren tratu txarra
Adingabeentzako egoitzetan, egitez zein ez-egitez, umeen oinarrizko eskubideak bermatzen ez
direnean; hau da, umeak behar bezala babestu, zaindu eta garatzen ez direnean.
Adierazleak: umeaz arduratu behar lukeen erakundean (eskolan, ospitalean, justizia-administrazioko sisteman, adingabeentzako babestokian…) umearen osasuna arriskuan dago;
umea baztertu egiten dute; beharrik gabe, familiarengandik urrun egotera behartzen dute
luzaroan, neurrigabeko nagusikeriaz tratatzen dute; eta ez dira inola ere aintzat hartzen
umearen adinari dagozkion garapen-ezaugarriak.

2. UMEAK FAMILIAN GAIZKI TRATATZEA: KASU-KOPURUA
Tratu txarren kopurua zehazterakoan, bi datu-mota bereizi behar dira argi eta garbi:
batetik, tratu txarren zenbateko orokorrak ditugu; hau da, kopuru horien bidez jakingo dugu ea zenbat haurrek hartzen duten tratu txarra. Bestetik, atalka emandako
kopuruak ditugu; hots, era askotako tratu txarrak daudela kontuan izanik, mota bakoitzari dagozkion kopuruak. Zenbat haurrek jasaten dute era honetako edo hartako tratu txarra? Zein eratakoak dira umeak usuenik hartzen dituen tratu txarrak?
Eta, tratu txar bat baino gehiago batera gertatzen direnean, zein motatakoak izaten
dira gehienetan? Lehenengo galderari nekez erantzun dakioke zehaztasunez;
azkeneko biei, berriz, erantzun zehatzagoa eman diezaiekegu.
Haurren tratu txarrak ez dira denen begi-bistan gertatzen; aitzitik, ezkutuan
jazo ohi dira, familiako mugen barruan babestuta (badira, dena den, bi salbuespen
garbi: bata haurrak eskean ibiltzera behartzen dituztenean, eta bestea lanean
esplotatzen dituztenean). Are gehiago, gerta daiteke familiako kide guztiek ez
izatea tratu txarren berri; sexuari lotutako tratu txarretan, esaterako, horrela
gertatzen da gehienetan. Hori guztia dela eta, umeei ematen zaizkien tratu txarrak
zenbatzea hagitz zaila da, eta, hortaz, gutxi gorabeherako datuak baino ezin dira
eskaini. Aditu askoren iritziz, guk ezagutzen dugun datu-kopurua, benetan gerta-
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tzen diren kasuen zati txiki bat besterik ez da, %10-20 ingurukoa. Baina hori ere
ezin da ziurtatu. Beharbada, guk esku artean darabiltzagun zenbatekoak benetako
kopuruaren %5 baino ez dira, edo, agian, % 30; ezin dugu jakin.
Tratu txarren maiztasuna neurtu ahal izateko, eskuarki, haurrak artatzeko
zerbitzuez baliatzen dira ikertzaileak: gizarte-zerbitzuak, ikastetxeak, osasun-zerbitzuak, arazo psikologikoetan laguntzeko egoitzak, etab. hartzen dituzte
kontuan. Nolanahi ere, oro har, ez dira zerbitzu eta zentro guztiak aztertzen;
adierazgarrienak besterik ez. Azkenik, bide horretatik lorturiko datuak biztanle-kopuruarekin erkatzen dituzte. Baina azterketa batetik bestera alde handiak izan
ohi dira, bai oinarrizko datuetan, bai erkaketa-moduan ere. Horrenbestez, datuak ez
dira fidatzekoak erabat. Har ditzagun, esate baterako, 90eko hamarkadaren lehen
erdian Espainian egindako zenbait azterketa. Datuen arabera, Andaluzian, milatik
hamabost haurrek —hemezortzi urtetik beherakoek— pairatzen dituzte tratu txarrak. Emaitza hori bat dator Gipuzkoan egin zen azterketa batean lortutakoarekin.
Baina alde nabaria suma dezakegu, Katalunian burututako ikerketa batekin
alderatuz gero: han adierazten denez, milatik bostek hartzen dituzte tratu txarrak
(azterketa horiek laburtuta: Palacios, 1995). Hala eta guztiz ere, ezin dugu ondorioztatu Gipuzkoan eta Andaluzian tratu txarren kopurua berbera dela, eta Katalunian, aldiz, herena; izan ere, azterketa horietan, oso desberdinak dira datuak
eskuratzeko sistemak eta biztanle-kopuruarekin lotzeko moduak. Hortaz, azterketak ezin dira parekatu, baliaturiko prozeduraren arabera aldatu egiten baitira
(ikus Palacios, 1995b, horren gaineko ikusmoldea biribiltzeko).
Tratu txarrak jasaten dituzten haurrei dagokienez, antza denez, fidagarriagoak
dira tratu txar horiek sailkatzerakoan lortutako datuak. Horren erakusgarri ditugu,
berriro ere, Espainian aurreko urte horietan buruturiko azterketak. Arestian
aipatutako ikerketei (Andaluzia, Katalunia eta Gipuzkoa) beste bat gehituko diegu
oraingoan; hain zuzen ere, Espainia osorako egin zena. Azken azterketa hori burutzeko oinarria honakoa da: autonomia-erkidegoetan adingabekoen babeserako zerbitzuetatik jasotako espedienteak (Jiménez, Oliva eta Saldaña, 1996). Ikerketa horietako guztietako datuak bat datoz sarri. Halaxe ikus dezakegu 19.1. taulan. Esan
beharra dago, horko zutabe bakoitzeko ehuneko guztiak gehituz gero, emaitzek
ehun baino gehiago ematen dutela; horrek, ordea, ez gaitu harritu behar, haur askok
hartzen dituzten tratu txarrak mota batekoak baino gehiagokoak izaten baitira.
Preseski, 19.1. taulan ikus dezakegunez, haurra abandonatzea eta arduragabekeria dira tratu txarren artean ohikoenak. Horien atzetik, urruti samar, emoziozko
tratu txarra dator, eta askoz ere atzerago, tratu txar fisikoa. Umeak eskean jartzea,
galbidetik eramatea eta lanean esplotatzea, horiexek dira maiztasunaren arabera
hurrengoak. Azkenik, sexu-gehiegikeriak eta jaio aurreko tratu txarrek antzeko
maila dute. Argi ikus daitekeenez, Gipuzkoako datuen eta gainerakoen artean alde
handia dago; baina, hala ere, tratu txarren motei begiratuz gero, proportzio erlatiboak bat datoz beste azterketetako emaitzekin.
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19.1. taula. Tratu txarrak: motak eta maiztasuna, tratu txarrak jasaten dituzten
haurrak kontuan hartuta (%)

Katalunia
(1991)

Andaluzia
(1995)

Arduragabekeria

78,5

Emoziozko tratu txarra
Tratu txar fisikoa
Lan-esplotazioa

Gipuzkoa
(1995)

72,2

Espainiako
espedienteak
(1995)
79,1

43,6

45,5

42,5

17,4

27

22

30,1

8,1

9,4

4,2

0,5

9,3

49,4

Eskean ibiltzea

—

14,3

9,3

1,2

Galbidean jartzea

—

16

4,2

1,5

4,2

1,8

Sexu-gehiegikeria

2,8

3,6

Jaio aurreko tratu txarra

3,1

—

5,0

—

Zenbatekoa (%)

5

15

0,44

15

Taulan adierazten denez, sexu-abusua %2 eta %4 bitartekoa da. Baina gogoan
izan behar dugu ehuneko hori ez dagokiola biztanleria guztiari, baizik eta tratu
txarrak jasaten dituzten umeei soilik. Beste ikerketa bat hartuko dugu, berriz ere
zenbaki horiek gutxi gorabeherakoak direla azpimarratzeko. Ikerketa horretan,
Espainiako gizon-emakume helduen talde zabal bat hartu zuten lagin modura, eta
beren haurtzaroko datuak jaso zituzten. Ondorio gisa, López-ek (1994: López,
Hernández eta Carpintero, 1995) adierazi zuen, gutxienez, Espainiako biztanleria
helduaren %19k sexu-gehiegikeriak jasan zituela. Kopuruari begira, begi-bistakoa
da alde handia dagoela, gaur egun haurrek jasaten dituzten tratu txarrak eta
jendeak inoiz jasan izan dituen tratu txarrak alderatzen baditugu. Alde hori maiz
agertzen da ikerketa epidemiologikoetan.
Gai honen inguruko gogoeta osatzeko, zenbait punturi kontu egingo diogu:
– tratu txarrak hartzen dituzten umeen artean, %30-50ek (kopurua aldatu
egiten da ikerketaren arabera) mota batekoak baino gehiagoko tratu txarrak
pairatzen ditu. Gorago esan dugun moduan, haurrak abandonatzea eta
emoziozko tratu txarra estu-estu loturik egon ohi dira; eta, orobat, haurra
abandonatzea, tratu txar fisikoa ematea eta emoziozko tratu txarra eragitea
kateaturik ageri zaizkigu, usu.
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– maizenik, gurasoak dira tratu txarrak ematen dituztenak. Sexu-gehiegikeria
salbuespena izan daiteke, horrelakoetan beste era bateko eragileak ere
izaten baitira tartean (gehienetan, aita, bizilagunen bat, ahaideren bat edo
inguruko ezagunen bat).
– sarri askotan, seme-alaba bakar batek baino gehiagok jasan ohi ditu tratu
txarrak.
– mutikoek zein neskek maila berdintsuan hartzen dituzte tratu txarrak. Zernahi gisaz, mota batzuk —sexu-gehiegikeria, esaterako— neskek hartu ohi
dituzte gehienbat; beste zenbaitek, aldiz, mutilei eragiten diete eskuarki:
haurra galbidean jartzea, adibidez.
– haurra hazi ahala, gaztaroan, tratu txarrak gutxituz joan ohi dira, neska-mutilek geroz eta indar handiagoa dutelako beren erasotzaileei aurre egiteko.
3. TRATU TXARRAK FAMILIAN: ETIOLOGIA
Oraindik ere ez dakigu oso ondo tratu txarrak zergatik gertatzen diren, nahiz eta
ikertzaileek urte asko daramatzaten eta izugarrizko ahaleginak egin dituzten tratu
txarrei buruzko zergatiak argitu nahian. Hein batean, zailtasunak metodologikoak
dira: Arruabarrena eta De Paúl (1994) ikertzaileek aipatu duten bezala, luzeratarako ikerketa gutxi egin dira. Arrisku-faktoreei buruz egindako ikerketa gehienetan, lagin gisa hartu diren pertsonek aurretik tratu txarrak eman izan dituzte, edo
tratu txarrak hartu dituzte; hau da, pertsona horiek ematen duten informazioa
iraganera begira izaten da askotan, eta berek zuzenean zein zeharka ezagututako
tratu txar konkretuak edo tratu txar horien inguruko gorabeherak aipatzen dituzte.
Hala ere, arazoak ez dira soilik metodologikoak. Aurreko ataletan aipatu denez, tratu txarrak era askotakoak izan daitezke, eta horietako bakoitzaren barruan
ere, abusua eta gehiegikeria era askotara ager daitezke. Beraz, arriskutsua da esatea
arrazoiak beti berberak direla, adibidez, umea behar bezala zaintzen ez denean eta
umea sexualki erabili edo fisikoki erasotzen denean. Era berean, arriskutsua da
pentsatzea arrazoi berberak daudela, helduak exhibizionismoa egiten duenean
umearen aurrean, edo koito eta guzti umea bortxatzen duenean. Hala ere, bada
egoera guztietan gertatzen den zerbait: indarra edo agintea erabiltzen da adingabea
gaizki tratatzean. Horrek ez du esan nahi, ordea, tratu txarren testuingurua eta tratu
txarrak sorrarazten dituzten prozedura elkarreragileak eta banakakoak kasu
guztietan berdinak direnik. Gainera, zailtasuna areagotzeko, aurreko atalean aipatu
ditugun datuek honako hau adierazten dute argi: kasu asko eta askotan, umeek
tratu txar bat baino gehiago jasaten dute aldi berean, eta, beraz, eragile eta arrazoi
nahasi eta korapilatsuak ugariak dira. Hori dela eta, are zailagoa da tratu txarrek
dakartzaten arrisku-faktoreak banatu eta identifikatzea.
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Horrenbeste oztopo egon arren, azken urteotan asko aurreratu da umeen tratu
txarrei buruzko ikerketetan, eta teorietan aldaketa nabarmenak eragin ditu
aurrerapauso horrek. Izan ere, tratu txarrak azaldu nahi izan direnean, hasieran,
faktore bat soilik hartzen zuten kontuan; orain, aldiz, faktore asko eta elkarri lotuak
hartzen dira kontuan.
Tratu txarrei buruzko lehenengo azalpenak ikuspegi klinikotik eginak ziren,
eta gurasoen jokabide psikologikoetan oinarritzen ziren erabat. Beraz, hipotesi
horiek eredu kliniko-psikiatriko bati jarraitzen zioten, eta Kempe (1962) eta bere
laguntzaileen lanak zituzten oinarri. Ikuspegi horren arabera, umeen tratu txarrak
beren gurasoen arazo psikopatologikoen eta buruko gaitzen ondorioak dira. Horrela,
gaitz horiek ez diete gurasoei beren betebeharrak betetzen uzten. Hau da, kasu
horietan gurasoek buruko gaitzak dituzte, oreka galtzen dute eta oldarkorrak dira.
Hala ere, urte askotan ikertzen jardun ondoren, argi geratu da umeak gaizki
tratatzen zituzten guraso askok ez zutela arazo psikopatologikorik. Gainera, arazoa
psikopatologiaren ildotik soilik aztertuz gero, beste faktore batzuk ez dira kontuan
hartzen, hala nola gizarteari eta inguruari loturiko faktoreak (Gelles, 1973; Spinetta
eta Rigler, 1972; Wolfe, 1985).
Aipatutako lehenengo azalpenei kontrajarririk, bigarren azalpen bat eman
nahi izan zaie tratu txarrei. Ildo horretatik, gizartean eta ekonomian egoten diren
oztopoen eragina azpimarratu nahi izan da. Izan ere, askotan familiak egoera
lazgarriei egin behar izaten die aurre. Hortaz, tratu txarrak honako faktore hauek
eraginda egongo lirateke: langabezia, etxebizitza-arazoak, arazo ekonomikoak,
gizartetik at egotea, bikote barruan arazoak sortzea, orekarik ez izatea eta laguntza-sistemarik ez egotea (Coulton, Korbin, Su eta Chow, 1995). Egia esan, ez dago ia
ikerketarik tratu txarrak eta aipatutako faktoreak lotzen ez dituenik (ikus Jiménez,
Moreno, Oliva, Palacios eta Saldaña, 1995). Hala ere, ezin da baieztatu tratu
txarrak gizarte-arazoengatik soilik sortzen direla.
Hirugarren ikuspuntuaren arabera, tratu txarrak azaltzeko umearen ezaugarriak hartu behar dira kontuan. Ezaugarri horietako batzuek errazago eragin
ditzakete tratu txarrak beste batzuek baino. Jadanik frogatuta omen dago tratu txar
gehiago izaten dituztela haurdunaldia bete aurretik jaiotako umeek, jaiotzean
gutxiago pisatzen dutenek eta jaiotzean arazoak dituztenek. Era berean, talde
horretakoak dira beste haur hauek ere: izaera liskartsua dutenak, elbarritasun-mota
bat dutenak (fisikoa, psikikoa edo sentimenen ingurukoa), ikasteko zailtasunak
dituztenak, hitz egiten motelago ikasten dutenak edo harremanetan zailtasunak
dituztenak (ikus Espainiako datuak: Verdugo, Gutiérrez, Fuertes eta Elices, 1993).
Hala ere, aipatutako hiru ideia horiek ezin dute beren kabuz faktore guztien
konplexutasuna azaldu, ez eta familian tratu txarrak sortzen dituzten disfuntzioen
prozedurak ere. Gaur egun, inortxok ez du zalantzan jartzen tratu txarrak familia
barruan zein kanpoan izaten diren faktore elkarreragile askok sortuak direla.
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Orobat, argi dago aipaturiko faktore guztiek elkarri eragiten diotela; kontuan hartu
behar dira, besteak beste, norberaren egoera eta gizartearen eragina, gurasoen
ezaugarriak eta aurretik bizi izan dituzten egoerak, umearen ezaugarriak eta
egokitzeko duen gaitasuna. Faktore guztiak kontuan har daitezen, gizartea eta
faktoreen ezaugarri elkarreragileak kontuan hartzen dituzten eredu aniztunak sortu
dira; hau da, aurretik aipatu diren ikuspegiak elkarturik azaltzen dituzten ereduak
sortu dira, eredu zabalagoak eta osoagoak. Horrez gain, eredu horiek beste
ezaugarri garrantzitsu bat ere badute: tratu txarrekin zerikusia duten pertsona eta
sistema guztiek elkarri eragiten diote; eta eragin horiek ez dira norabide
bakarrekoak, norabide bikoak zein gehiagokoak baizik.
Ildo horretatik, gizartea eta faktoreen ezaugarri elkarreragileak kontuan
hartzen dituzten azalpen asko proposatu dira. Esate baterako, hona hemen
lehenengo ikuspuntua: demagun aurretik emozio-desorekak izan dituzten gurasoek
hazten zailak diren umeak izaten dituztela. Horrez gain, gurasoek frustrazio- edo
urduritasun-egoerak bizi badituzte, azkenean gurasoek zigor fisikoetara joko dute.
Askotan, gurasoek baliabide gutxi dituzte umea kontrolatzeko, eta nahi gabe, umea
nahi ez duten moduan jokatzera bultzatzen ari dira. Ondorioz, diziplinari dagozkion
ahaleginek ez dute ezertarako balio izango, eta, egoera kontrolatu nahirik, haurra
behartzen duten neurriak hartzen dituzte. Horixe da, hain zuzen, behartze-zikloa
esaten zaiona (Patterson, 1977). Azalpen horretan, garrantzi handiagoa ematen zaie
ezagutzazko eta afektuzko alderdiei (adibidez, itxaropenei eta adierazpenei), bai
eta portaerazkoei ere (jarrera behar ez bezala indartzeari, adibidez). Aldiz, inguruari eta gizarteari dagozkion alderdiak estresa sorrarazten duten faktoretzat hartzen dira, eta gurasoek umea gaizki tratatzeko joera handitzen dute.
Horrez gain, Belsky (1980) eta Cicchetti eta Rizley (1981) ikertzaileek bigarren azalpen konplexuago bat proposatu dute. Garapen ekologikoan oinarriturik
(Bronfenbrenner, 1979), lehenengo autoreak umeen tratu txarren etiologia
ekologikoa proposatu du. Belsky-ren teorian, elkarrekin erlazionaturik dauden lau
eragin-sistema daude, eta, laurak batera, gurasoen gehiegikeriazko jarrerak areagotzen dituzte. Belsky-ren (1980) arabera, lehenengo sistema maila ontogenetikoan dago; hau da, maila horretan aitak eta amak familiako harremanei zer
gehitzen dioten hartzen da kontuan. Bigarren maila mikrosisteman datza, eta
umearen ingurua aztertzen da hurbiletik. Hirugarren mailari exosistema esaten
zaio: bakoitzak familiatik kanpo bizi dituen egoerak eta familiari eragiten diotenak
aztertzen dira. Laugarren maila makrosistema da, gutxien nabaritzen dena. Makrosisteman egongo lirateke familia bakoitzaren gizartearen sinesmenak eta kultura-balioak (ikus 2. kapitulua). Maila horietan guztietan, honako aldagaiak ere hartzen
dira kontuan: norberaren jarrera (bai gurasoena, bai seme-alabena), gizartea,
ingurua eta kultura. Ondoko koadroan (19.2. koadroa) maila, faktore eta aldagai
guztiak agertzen dira:
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19.2. koadroa. Arrisku-faktoreen eredu ekologikoa
Garapen ontogenetikoa

Mikrosistema

– Aurretik tratu txarrak
egon dira (bazterturik
sentitzea, arduragabekeria, erasoak...)

AITA-AMAK:
– Gaixotasun kronikoa
(fisikoa edo psikikoa)
– Drogak eta alkohola
– Inpultsibitatea
– Bakartasuna
– Estresa onartu ezina
– Gatazkei aurre egiteko
trebetasunik eza

– Aurretik familian orekarik ez; familia apurtzea
– Emozio-arazoak
– Umearen garapen-ezaugarriak eta beharrizanak
ez dira ezagunak

UMEA
– Goiztiarra, jaiotzean
pisu gutxikoa
– Minusbaliotasunak
– Gaixotasun asko
– Portaera-arazoak
BIKOTEAREN
HARREMANAK
– Orekarik eza
– Estresa
– Gatazka, indarkeria
– Harremana askotan
apurtzen da

Exosistema

Makrosistema

LANEAN:
– Langabezia
– Gustura ez egotea
– Arazoak

EGOERA
SOZIOEKONOMIKOA:
– Ekonomia-krisia eta
gizarte-ongizaterik eza

AUZOAN:
– Bakartasuna
– Laguntzarik ez jasotzea,
ez gizartean, ez lanean,
ez erakundeetan.
– Gizarteak baztertzea
– Auzo arriskutsua

GIZARTE-PENTSAERA
– Haurtzaroaz, emakumeaz eta gurasotasunaz
dauden jarrerak
– Diziplina- eta hezkuntza-neurriak
– Indarkeriari buruzko
jarrera

MAILA
SOZIOEKONOMIKOA
– Zailtasun ekonomikoak
– Segurtasunik eta
orekarik eza
MUGIKORTASUNA
– Errorik eza eta harreman
egonkorrik eza

GURASOEN ETA SEME-ALABEN ARTEKO
HARREMANAK
– Umea behartzen duten
diziplina-neurriak
– Neurrigabeko
itxaropenak
– Behartze-zikloa
FAMILIAREN EGITURA
– Seme-alaba ugari
ETXEBIZITZA
– Pilaketa toki txikian

Belsky (1980, 1993), De Paúl (1988) eta Rogosch, Cicchetti, Shieslds eta Toth (1995) autoreen
ereduetatik moldatua.

Aipatutako arrisku-faktoreen ereduan, arreta guztia mailen arteko loturetan
jartzen da, eta beren arteko harremanak nabarmentzen dira. Hau da, familia
sistema bat da, oreka mantentzen duena, baliabideen eta estresaren arteko oreka
egokia den bitartean, behintzat. Hala ere, familia-sistema dinamikoa denez gero,
oreka apurtu egin daiteke, familiak berak edo familiako kideek izaten dituzten
aldaketak edo kanpoan gertatzen diren aldaketak direla medio. Hortaz, horrelako
egoeretan, estresak norberaren eta familiaren baliabideak hankaz gora jar ditzake,
gatazka eta indarkeria azaltzeko joera handiagotuz.
Bestalde, Ciccheti eta Rizley (1981) autoreek aurrekoaren eredu osagarri bat
proposatu dute. Ereduaren oinarria arrisku-faktoreen eta babes-faktoreen arteko
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oreka da. Hau da, arrisku-faktoreak agertzen direnean, handiagoa da tratu txarrak
egoteko probabilitatea. Aldiz, babes-faktoreek murriztu egiten dute tratu txarrak
egoteko arriskua. Horrela, gurasoen jarrera faktore bi horien arteko orekaren
araberakoa izango da. Eredu horren arabera, beraz, tratu txarrak egongo dira
arrisku-faktoreek babes-faktoreak gainditu edo indarrik gabe uzten dituztenean.
Probabilitate-dimentsio horretaz aparte, Cicchetti eta Rizley (1981) ikertzaileek
beste dimentsio-mota bat aipatu dute: denbora-dimentsioa. Denbora-dimentsioaren
barruan ere bi mutur daude: egoera iragankorrak eta egoera kronikoak. Egoera
iragankorrak aldatu egin daitezke; egoera kronikoak, aldiz, behin betiko faktore
egonkor eta iraunkorrak dira. Eredua azaltzeko, 2 × 2 motako matrizea erabil
daiteke, 19.3. koadroan ikus daitekeenez:
19.3. koadroa. Cicchetti eta Rizley (1981) autoreen
probabilitate-dimentsioa eta denbora-dimentsioa
Probabilitate-dimentsioa
Arrisku-faktoreak
Egoera
kronikoak

Babes-faktoreak

1.
Etengabeko
ahuldura-faktoreak

2.
Etengabeko
babes-faktoreak

3.
Krisi-egoerak

4.
Behin-behineko
indargetzaileak

Denbora-dimentsioa
Egoera
iragankorrak

Bi dimentsio horiek nahasturik, lau egoera-mota egon daitezke. Lehenengo
laukian, arrisku handiko egoera ikus daiteke; izan ere, arrisku-faktoreak behin
betikoak dira. Honelako egoerak egon daitezke: umearen gaixotasun kronikoa,
adimen-atzerapena, sentimen-urritasuna edo urritasun fisikoa, eta abar. Orobat,
zerikusia izango dute egoera hauek ere: gurasoen heziketa, norberaren izaera
(adibidez, estresa edo arazo psikopatologikoei aurre egiteko gaitasunik eza),
familiakoen arteko eragin ezegokia (bikotekidearekin arazo larriak izatea, umeak
tratatzen ez jakitea), eta gizartearen edo kulturaren eragina (adibidez, arazo
ekonomikoak, langabezia edo umeak zigortzea gizartean onarturik egotea).
Horri guztiari kontrajarririk, babes-faktoreak behin betiko agertzen badira,
tratu txarrak egoteko aukerak murriztu egingo dira. Babes-faktoreen artean hauek
ditugu: osasun ona, haurra lasaia izatea, gurasoek haurtzaroari buruzko oroitzapen
onak izatea, norberaren estimu ona, umea hazteko arazoei aurre egiteko gaitasuna,
diru-arazorik ez izatea, indarkeriaren aurkako jarrera.
Egoera iragankorren artean, krisi-egoerak daude (3. laukia). Hona hemen
familiek batzuetan gainditu behar izaten dituzten egoera larri batzuk: gaixotasunak
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edo etxean gertatzen diren istripuak, lana galtzea, maite dugun norbait hiltzea,
haurra zaintzeko inor ez aurkitzea, eta abar. Horrez gain, behin-behineko
indargetzaileak daude (4. laukia). Lauki horretan, familiako estresa murrizten
duten egoerak ditugu; beraz, egoera hauetan ere behera egiten du tratu txarrak
egoteko joerak. Hona hemen zenbait adibide: umearentzat zaila den egoera
gainditzea, bizilagun gogaikarri batek alde egitea, lana aurkitzea, beharrezkoa
denean umea zaintzeko norbait edukitzea, eta abar.
4. UMEEI TRATU TXARRAK TRANSMITITZEA BELAUNALDI BATETIK
BESTERA
Gaizki trataturiko umeek guraso direnean modu bertsuan jokatuko dutela uste du
jende askok, bai herritarrek oro har, eta bai haurtzaroko tratu txarren inguruko
profesional askok ere. Horixe izan zen, hain zuzen ere, tratu txarra esplikatzeko
hipotesietan lehenetariko bat. Steele eta Pollock-ek (1968) eginiko azterketa izan
zen abiapuntu, tratu txarra eragiten zuten hirurogei gurasoetariko guztiek baitzuten
gogoan umetan tratu txarra jasan izana. Ideia horrek indar handia izan du azalpen-teorien artean. Hala ere, teoria erakargarria izan arren, datu enpirikoak ez
datoz bat hipotesi horrekin. Gertatzen dena hauxe da, alegia, datuak oso ezberdinak
direla jarraituriko metodologien arabera; hala, ikerketa batzuetan, lehentxeago aipaturikoan esaterako, tratu txarraren transmisioa %100ekoa da belaunaldi batetik
bestera, eta, beste batzuetan, ordea, aurkako muturrera joanda, %1ekoa, Widom-ek
(1989) proposaturikoan esaterako. Mutur batetik bestera iritzi ugari dago tartean;
besteak beste, Egeland-ek (1993) dio tratu txarra jasandakoak direla tratu txarra
emateko aukerarik gehien dutenak; Kaufman eta Zigler-en (1993) ustez, belaunaldien arteko transmisioari behar baino indar handiagoa eman zaio, baina ez omen
dago horri eusteko froga enpirikorik. Iritziak iritzi, ikertzaile gehienak bat datoz
%30-%40koa dela umeenganako tratu txarraren transmisioa. Horren arabera, tratu
txarrak jaso dituztenetatik herenak egingo luke gauza bera ondorengoekin.
Bestelakorik ere erakusten dute datu horiek, hala nola, belaunaldien arteko
transmisioa eten daitekeela, guraso gehienek abusu-zikloa apurtzea lortzen baitute.
Beste behin ere esan beharra dago gai honi buruzko ikerlanak metodologia-arazo asko dituela, eta, beraz, lortutako emaitzak beharbada ez direla oso
fidagarriak. Ikerketa gehienetan kasuak aztertu eta atzerako analisiak egiten dira,
hau da, umetako kontuak galdetzen dizkiete tratu txarra ematen duten gurasoei.
Jokaera horrek, ordea, arazo bat dakar: tratu txarra ematen duten gurasoak baino ez
dira aztertzen, eta, beraz, ez dira kontuan izaten umetan tratu txarra jaso bai, baina
beren umeak ondo zaintzen dituzten gurasoak. Gainera, beste guraso batzuk ez dira
jasandako tratu txarraz ohartzen, gurasoen eta haurren arteko erlazioetan ohikotzat
hartzen dutelako; edo, bestela, traumari aurre egiteko, iragana idealizatzen saiatzen
direlako; hori dela eta, gerta liteke arazoa bere zabaltasun eta sakontasun osoan
ezin ikusi izatea.

Familian umeei emandako tratu txarrak

393

Interesgarria da gehiegikeria-jokaeren ereduak nola transmititzen diren aztertzea. Jokaerak transmititzeko ereduetan, bat nabarmenduko dugu, ulerterraza eta
erakargarria delako: atxikimenduaren teoria. Horren arabera, liburuko 5. kapituluan
azaltzen denez, lehen urtean emozio-lotura estua sortzen da umearen eta zaintzailearen artean, bien arteko elkarrekintza dela eta. Heldua sentikorra eta adeitsua
bada, eta umeak deitzen dionean erantzuten badu, lotura konfiantzazkoa eta
segurtasunezkoa izango da. Aldiz, erlazioan inkoherentzia, hoztasuna eta ezespena
daudenean, eta umeak deitutakoan helduak erantzuten ez duenean, atxikimendu ez-segurua eratzen da. Atxikimenduzko erlazioaren araberako eredua sortuko du
umeak, eta eredu horretan sartuko du bestelako informazioa ere, bere buruari eta
besteekiko erlazioei buruzko informazioa, alegia. Horrez gain, eredu hori bera
erabiliko du besteen jardunak interpretatzean eta bere portaera zuzentzean.
Zaintzaileek umeari tratu txar fisikoa eman badiote, umeak eredu horren arabera jokatuko du, eta pentsatuko du gainerakoek ere modu zakarrean eta latzean
tratatuko dutela eta baztertu egingo dutela. Ardura handirik gabe zaindutako
umeak, aldiz, gainerakoek ere bere beharrizanei jaramonik egingo ez diotela uste
izango du (Egeland, 1993). Irudikapen-eredu horiek oso egonkorrak dira, eta
norbanakoak bizitza osoan izango dituen harreman sozialak baldintzatuko dituzte;
beraz, eredu horren arabera hazitako haurra erasokor eta oldartsu azalduko da
elkarrekintzetan, edo hotz eta barnerakoi, bestela. Aldi berean, era horretako harremanek indartu eta sendotu egingo dituzte haurrak lehenagotik dituen irudikapen-ereduak; hain zuzen ere, horrexegatik da hain gaitza eredu horiek aldatzea.
Gerta liteke, heldutasunean ere txikitako eredu horrek jarraitzea; era horretara
azalduko genuke tratu txarra ematen duten gurasoen portaera. Itxura guztien arabera, teoria hau fatalista da, patuaren menpekoa, zeren, horren arabera, gaizki trataturiko umeak bere seme-alabak ere gaizki tratatuko baititu ezinbestean. Baina, zorionez, tratu txarren ziklo hori erakutsi diguten ikerketak itxaropentsuak ere badira,
askotan zikloa apurtzen dela erakusten baitigute. Hori gertatzen da, esate baterako,
tratu txarra jasan duenak atxikimenduzko beste lotura esturen bat izatea lortzen
badu, tratu txarra eman dion gurasoa ez den beste pertsonaren batekin. Edo, bestela, helduaroan, bikotekideak laguntza emozional sendoa eskaintzen badio. Gainera,
ez da ahaztu behar psikoterapia ere hor dagoela, eta oso lagungarri gerta daitekeela
irudikapen-ereduak aldatzeko orduan (Egeland, Jacobvitz eta Sroufe, 1988).
Bestelako eragin psikologikoak ere badira, tratu txarrak belaunaldiz belaunaldi iraunarazten dutenak. Esaterako, ikaskuntza sozialaren teorian oso kontuan hartzen diren eraginak ditugu oinarri: so eginez ikastea, imitatzea eta joerak indartzea.
Horiek aztertuta, errazago uler daiteke tratu txarra jasan duten umeek nola berenganatzen dituzten eredu erasokorrak.
Beste ikertzaile batzuen ustez, nabarmentzekoa da tratu txarra ematen duten
gurasoek gizarte-trebetasunetan duten ahulezia; hau da, gehiengoak ez bezala
jokatzen dute, portaera on eta egoki gutxi dute, eta jokamolde txar eta ezegoki
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ugari. Beraz, eredu hori bera jaso dezakete zuzenean seme-alabek ere; eta, horren
ondorioz, jendearekiko harreman-moduak ez dira behar bestekoak eta behar
bezalakoak izango, askotan halaxe dela ikusten baita tratu txarra jasan duten
haurrengan. Gainera, tratu txarra ematen duten gurasoek beste eragin bat ere izan
dezakete beren seme-alabengan, haur horiek ez baitute enpatia-gaitasunik izaten
gainerakoen emozioak ezagutzeko orduan.
Jakina, oso tentagarria da, besterik gabe psikologia-mekanismo hauetan
oinarritzea; baina ez da sekula ahaztu behar, umeenganako tratu txarren atzean era
askotako arrazoiak daudela, eta faktore biologiko eta sozialek ere eragina izan
dezaketela belaunaldi batetik besterako transmisioan. Buchanan-en (1996)
esanetan, tratu txarrak lau ziklo ditu: ziklo psikologikoa, ziklo biologikoa, ziklo
sozioekonomikoa eta ziklo kulturala. Ziklo horien eraginak batu eta pilatu egiten
dira; eta, beraz, mekanismo psikologikoei mekanismo biologikoak edo genetikoak
gehitu behar zaizkie. Esaterako, pertsona batzuek aktibazio fisiologiko handia
izaten dute estresa eragiten duten gertakarien aurrean, ume txikien negarra
entzunda adibidez; eta aktibazio hori, hain zuzen, maiz gertatzen zaie tratu txarrak
ematen dituzten gurasoei; izaera hori genetikoa izan daiteke zati batean, eta, beraz,
gurasoek transmititu egin diezaiekete seme-alabei tratu txarra emateko joera.
Horrez gain, ume batzuk korapilatsuagoak izaten dira hazteko orduan, eta, beraz,
mota horretako umeek errazago jasaten dute tratu txarra; ume horien ezaugarri
batzuk genetikoak izaten dira.
Eragile sozioekonomikoek ere badute zerikusia tratu txarren zikloan; hain
zuzen, tratu txarrarekin zerikusia izan dezake baliabide gutxi eduki eta txiroa
izateak, lehenago aipatu dugun bezala. Eta pobrezia-zikloa ere badago, zeren,
seme-alabak gabezia-giroan hazten ari diren guraso asko giro bertsutik baitatoz,
eta egoera horrek gehiegikeria-jarrerak sortzen laguntzen baitu.
Azkenik, kultura-mekanismoez hitz egin behar da, kulturaren eragina nabarmena baita umeak hezterakoan; eta hori ere, belaunaldiz belaunaldi igarotzen da.
Izan ere, kultura edo azpikultura batzuek onartzen dute umeak esplotatzea eta era
batzuetako indarkeriak erabiltzea, eta horrek guztiak urratu egiten du tratu txarrak
gertatzeko bidea.
Argi ikusten denez, orain azaldutako eredu honek zerikusi handia du kapitulu
honetako 3. atalean ikusitako analisiarekin; hau da, mota askotariko aldagaiak eta
eraginak kontuan hartzen dituzten analisiekin. Azaletik ikusita, esan liteke eredu
hau oso ezkorra dela, baina garrantzitsua da honako hau azpimarratzea: ziklo horiek guztiak saihestu edo apurtu egin daitezke. Neurri soziopolitikoak hartu behar
dira gaizkien bizi direnen egoera eta bizimodua hobetzeko; gehiegikerien alde daudenen artean, ideia, balio eta pentsaera egokiak suspertu behar dira; eta, azkenik,
baliabideak eta trebatzeko bideak eman behar zaizkie gurasoei, beren rola modu
osasuntsuan bete dezaten eta seme-alabekin harreman egokiak izan ditzaten.
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5. HAURREI TRATU TXARRA EMATEAK DUEN ERAGINA
Gorago ikusi dugunez, oztopoak eta zailtasunak daude tratu txarrak zer dela-eta
gertatzen diren eta belaunaldiz belaunaldi nola transmititzen diren ikertzerakoan;
bada, oraingoan ere, zailtasun eta oztopo berberak agertuko zaizkigu haurrei
emandako tratu txarraren ondorioak aztertzerakoan: batetik, metodologia-zailtasunak (adibidez, luzetarako ikerketa nahikorik ez dagoenez, haurrak dituen
ezaugarrien artean zaila da bereizten zeintzuk diren berezkoak eta zeintzuk tratu
txarra pairatu izanaren ondorio) eta, bestetik, haurrak hartzen dituen tratu txarrak
askotan era batekoak baino gehiagotakoak izanda, aniztasun horrek dakarren
zailtasuna, zeren egoera horretan zailagoa izaten baita tratu txar jakin bat isolatu
eta horri dagozkion ondorioak banan-banan bereiztea. Ildo horretatik, tratu txarra
zein eratakoa den begiratzeaz gainera, aintzat izan behar da haurraren beste
ezaugarri batzuk ere hartu behar direla kontuan, hala nola adina, sexua, aurreko
historiala eta bere esku dauden laguntzak zein baliabideak.
Trickettt eta McBride-Chang-ek (1995) adierazi duten bezala, haurrei emandako tratu txarrak bi eratako ezaugarriak izaten ditu: batetik, oro har, tratu txar
guztietan berdinak izaten diren ezaugarriak, eta, bestetik, beren-beregi azpimota
bakoitzari dagozkionak. Ikertzaile horien esanetan, tratu txarren ondorio batzuk
antzekoak izaten dira, batez ere, tratu txarrik gehienak familia-esparruan izan ohi
direlako, bai gurasoek berek eraginda, bai guraso-lanak egiten dihardutenek
eraginda, edo, oro har, teorian behintzat, haurra maite, hezi eta gizarteratu behar
luketenek eraginda. Hori dela eta, tratu txarrak erro-errotik aldatzen ditu oinarrizko
emozio-harremanak, eta hankaz gora jartzen ditu nortasuna eta harremanak eraikitzeko oinarriak. Esandako hori haurra gaizki tratatzeko era guztietan gertatzen da;
baina, horrez gain, zalantzarik gabe, tratu txar bakoitzak berariazko eragin
konkretu eta jakina izango du, tratu-mota bakoitzak dituen ezaugarri bereziak
aintzat hartuta eta haurraren psikologian eta harremanetan zein eragin konkretu
duen begiratuta. Horren inguruan, ingelesez dagoen bibliografia sakon aztertu dute
oraintsu, bai aipatu Trickett-McBride-Chang (1995) bikoteak, bai eta Knutson-ek
(1995) ere. Gaztelaniaz ere bada gaurkotuago dagoen azterketarik; besteak beste,
Cerezo-rena (1995) eta Canton eta Cortes-en (1997b) liburuan agertutakoak.
Tratu txarraren eraginei buruz dakiguna labur-labur adierazi behar bagenu, bi
eratako eraginak daudela esango genuke: eragin fisikoak eta psikologikoak. Eragin
fisikoak direla eta, ikerketa ugari egin da, eta argi ikusten da umearen osasunean
norainoko eragina duen haurrari tratu txar fisikoa emateak edo haurraz behar
bezala ez arduratzeak. Esaterako, beren kasa eta bakarrik utzitako haurrak maiz ez
dira behar beste hazten, eta gaixorik izaten dira sarri, horien elikadura, garbitasuna
eta osasun-laguntza eskasak izaten baitira. Tratu txar fisikoa dagoenean, sarritan
agertuko zaizkigu egoera horretan bizi diren haurrak ubeldura txikiekin, azaleko
erredura edo urradurekin edota neurologia-arazoekin. Muturreko kasuetan, zauri
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larriak izaten dituzte edo hezurrak hautsita; eta, kasurik larrienean, zenbaitetan, hil
ere egiten dira. Sexu-gehiegikeria gertatzen denean, honako gaitzak eragin ditzakete haurrengan: ernal-organoetan mina, sexu-bidez kutsatutako gaixotasunak,
ginekologia-arazoak, gernu-infekzioak eta nahi gabeko haurdunaldiak.
Eragin psikologikoei dagokienez, berriz, arazoak eta eragozpenak sortzen
dira umearen garapenean; garapen psikologiko osasuntsua izan dezan, haurrak
eboluzio-urrats jakin batzuk eman behar ditu; eta tratu txarra jasan duen umeak
zailtasunak izaten ditu pauso horiek ematerakoan. Ildo horretatik, sexu-abusuaren
eraginak handiagoak edo txikiagoak izango dira, haurraren eboluzio-bide horretan
sexu-gehiegikeria noiz gertatu den kontuan hartuta. Oro har, ondorio horiek bi
esparrutan eragiten dutela esan daiteke: batetik, harremanetan eta emozioetan, eta,
bestetik, ezagutza-mailan eta eskolan.
Lehenengo, esparru sozio-emozionalean gertatzen diren ondorioak aztertuko
ditugu. Tratu txar fisiko zein psikologikoa haurtzaroko lehen urteetan jazotzen
bada, argi eta garbi ondorio hau ikus daiteke berehala: umeak arazoak eta eragozpenak ditu atxikimendu-harremanetan; batez ere, berataz arduratu behar duten
pertsonekin. Izan ere, umeak ingurune egokiak behar ditu atxikimendu-harreman
sendoak eta seguruak finkatzeko eta konfiantzan oinarritutako lotura bat ezartzeko;
eta, jakina, guraso arduragabeek umeari behar bezalako arreta eskaintzen ez
badiote, edo sentsibilitate-falta erakusten badute, edo tratu txarra ematen badiote,
ez diote umeari asko laguntzen bide horretan; era horretara, umeak zalantza
handiak eta jarraibide ilunak ditu helduaren erantzuna zein izango ote den jakiteko.
Tratu txarra pairatu duten haurren artean, horrexegatik daude ume asko eta asko
atxikimendu-segurtasunik ez dutenak. Mesfidantza horren oinarria, antolatu gabeko atxikimendua izaten da, edota jarraibiderik gabea, hau da, noraezean dabilena.
Egoera horrek kontrajarrita dauden bi ezaugarri ditu aldi berean: alde batetik, umeak
hurbildu egin nahi du gurasoengana, eta, bestetik, berriz, berengandik ihes egin
nahi du. Beharbada, erasoa edo utzikeria jasaten duten umeak beldur izaten dira; eta
horren ondorioz izaten dituzte elkarri kontrajarritako bi sentimendu horiek guraso,
zaintzaile edo jagolearen aurrean: atxikimendua eta beldurra, biak batera.
Beraz, tratu txarra ematen duen nagusiak eta haurrak elkarrekin dituzten
harremanak okerrera doaz; baina, horrez gainera, haurrak bere buruan osatzen duen
harreman-egitura ere desegokia izango da, eta beldurrez eta mesfidantzaz beteriko
harreman-multzoa eratuko du, jarraibide eta baliorik gabekoa. Egitura mental
horrek ez dio batere lagunduko bere harremanak osasuntsuak eta orekatsuak izan
daitezen, aurreko atalean ikusi bezala. Umeak emozio ezkorrak garatuko ditu bere
buruaz; hori oztopo izango da etorkizunean nortasuna behar bezala moldatzeko,
eta, maiz, horren eraginez, depresio-sintomak ere agertuko zaizkio haurrari.
Sexu-abusua haurtzaroko lehenengo urteetan gertatzen denean, emozioak
ulertzeko eta adierazteko moduan izango du eragina. Hala, haur horiek, tratu txarra
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jasan dutenek batez ere, modu aldakorrean eta ezkorrean adieraziko dituzte
emozioak. Era berean, emozioak bereizteko gaitasun txikiagoa dutela dirudi. Kontuan izanik zer garrantzitsua den gaitasun hori gizarte barruko egintzetarako,
bidezkoa da pentsatzea enpatia-falta dutela tratu txarra jasandako haur askok; eta,
horren eraginez, zailtasun handiak dituztela jendearekiko harremanetan. Azken
buruan, fisikoki tratu txarra jasan duten umeek oso murriztua izaten dute besteen
lekuan jartzeko gaitasuna; eta, agian, horrexegatik ez dakite ondo erantzuten
inguruko haurrak gaizki edo larri sentitzen direnean. Lagunari samina arindu
beharrean, haserre erantzungo diote, erasokor.
Horiek guztiak tartean direla, ez da harritzekoa arazo larriak agertzea haur
horiek gizartean dituzten harremanetan. Arduragabekeria eta tratu txar fisikoa
jasan dutenen artean, ohikoa izaten da gizarteratzeko beldur izatea eta beste
haurrak saihesteko joera izatea; beharbada, adin nagusikoei ikasitako zorigaiztoko
harreman-eredu bera darabiltelako berak bezala haur diren horiekin ere. Era berean, tratu txar fisikoa jasan duten haurrek sarriago izaten dituzte erasorako joerak.
Hortaz, normala denez, tratu txarra jasan duten haurrak oso estatus soziometriko
apalekoak izaten dira, eta, sarri, gainerako haurrek ere baztertu egiten dituzte.
Egoera horrek, jakina, ez du batere laguntzen umeak harremanetan dituen arazoak
konpontzen; bai, ordea, arazoak korapilatzen eta larriagotzen.
Sexu-gehiegikeriak umearen emozioetan duen eragina zehaztean, honako
hauek nabarmendu behar dira: antsietatea, amesgaiztoak, errudun sentitzea,
autoestimu txikia izatea, depresio-sintomak, sexu-identitatearen desoreka eta
umetan desegokitzat jo daitezkeen sexu-joerak. Desoreka eta arazo horiek ez dira
beti maila eta indar berekoak izaten, jakina. Besteak beste, kontuan izan behar da
jasandako sexu-gehiegikeria nolakoa izan den (abusua zenbat eta zakarragoa eta
traumatikoagoa izan, eraginak ere hainbat eta larriagoak), gehiegikerien maiztasuna zein den (zenbat eta gehiagotan eta luzaroagoan, hainbat eta eragin larriagoak),
eta erasotzaile nahiz biktimaren arteko lotura nolakoa den (bien arteko lotura zenbat eta estuagoa, hainbat eta eragin larriagoa).
Tratu txarrak ikasketetan izan dezakeen eragina dela eta, oker ibiltzeko
beldurrik gabe esan liteke ez dela batere mesedegarria. Hari bertsuan, tratu txar fisikoa jasan duten haurren artean batez ere, asko dira jokaera-arazoak, absentismoa,
desobedientzia zein diziplinarik eza, hiperaktibitatea eta arreta-falta arazoak
dituztenak. Horregatik guztiarengatik, haur horiek maila sozio-ekonomiko bereko
haurrek lortzen dituzten emaitzak baino kaskarragoak izaten dituzte. Trebetasun
kognitiboetan ere, berdin antzera: ikertzaileek diotenaren arabera, adimen-gaitasun
murritzagoa dute, eta gizartean jarduteko baliabideak ondo garatu gabe dituzte,
baita hizkuntza bera ere. Hizkera landu gabea darabilte, gurasoen eta seme-alaben
artean izandako komunikaziorik ezaren adierazgarri; hau da, kontzeptu eta hitz
berberak behin eta berriro errepikatuta, baliabide gutxi eta ideia abstraktu
murritzak.
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Tratu txar fisikoa zein arduragabekeria pairatu duten haur guztiek ezagupeneta ikasketa-arazoak dituzten arren, arduragabekeriapean bizi izan direnak suertatzen dira bietan kaltetuen, denbora luzean egon baitira estimulazio-faltan. Ziurrenik, mota bereko eraginak aurkitu ahal izango dira lan egitera behartutako haurren
artean, eta ustelkeria-giro batean bizi direnen artean ere bai; izan ere, betebehar
horien izaera dela eta, horrek nahitaez galaraziko die eskolako lanak behar bezala
egitea edota klasera behar besteko maiztasunez joatea. Tratu txar fisikoa jasandakoen artean, ordea, gehiago dira jokaera eta diziplinarik eza dutenak. Beraz, haur
horiei buruz ari garenean, aldaketa neuropsikologikoek izan dezaketen eragina
azpimarratu behar dugu, ikasteko prozeduran hutsuneak gerta baitaitezke hori dela
eta.
Sexu-gehiegikeria jasan duten haurrek ere izaten dituzte ikasteko arazoak.
Errendimendu motelagoa izaten dute, eta, esan bezala, ikasteko eragozpenak ere
bai. Azken finean, logikoa da hori, kontuan hartzen baldin badugu haur horiek
jasaten duten larrialdia, abusu-egoeraren ondoriozko sufrimendua, tentsioa eta
bakardadea, eta adi egoteko dituzten zailtasunak.
Hona arte jorraturiko eraginak epe laburrean gerta daitezkeenak dira. Tratu
txarra egon izanaren aztarnak, ostera, haurtzaroaz haraindi doaz, eta nerabetasunean zein adin nagusitasunean ere suma daitezke. Tratu txarrari lotutako ondorioen
artean, epe luzera begira, ondo dokumentatuta dago nerabeak jokaera oldarkorra
izaten duela eta delitu-ekintzetan nahastuta agertzen dela askotan; beraz, jokaera
oldarkorrak eta gizartearen aurkakoak azaltzea umetan ikasitako jokabide-ereduen
jarraipena da. Era berean, tratu txar fisikoa jaso duten gazteek zein helduek droga
gehiago hartu eta alkohol gehiago edaten dute. Nerabetan maizago gertatzen diren
jokaera batzuk —esaterako, etxetik alde egitea edo norberaren buruaz beste
egitea— are sarriago jazotzen dira umetan tratu txarrak hartuz gero. Horrez gain,
norbere burua zauritzea ere ezaugarrietako beste bat izan daiteke, batez ere, tratu
txar fisikoa eta sexu-abusua, biak batera, jasan dituzten haurrengan.
Beren buruarekiko estimu gutxi izaten dute, eta jasandako tratu txarraren
errudun direla sinestu nahi dute, gurasoen irudi onari eutsi nahian edo. Horren
ondorioz, emozio-arazoak sortzen zaizkie, eta arazo horiek ardatz direla, tratu txar
fisikoa, psikologikoa edo sexu-gehiegikeria jasan duten gazteetarik askok
depresioa, sintoma psikosomatikoak eta antsietatea izaten dituzte. Sexu-abusua
pairatu izanak eragin nabariak izango ditu ondorengo sexu-bizitzan: harremanetan
gozatu ezin izatea, errudun sentitzea eta sexu-antsietatea izatea, sexu-harremanak
saihestu nahi izatea edo, alderantziz, jokaera promiskuoa izatea.
6. ESKU-HARTZE PSIKOLOGIKOA TRATU TXARRAK DAUDENEAN
Tratu txarrak egoteko arrazoiak mota askotarikoak direnez, ez da harritzekoa
psikologiak egiten duen esku-hartzea ere askotarikoa izatea. Horrenbestez, tratu

Familian umeei emandako tratu txarrak

399

txarren prebentzioari eta tratu txarren ondorioei aurre egiteko, esparru askotan
jardun beharko dugu, bai gizartean, bai familia-ingurunean, baita familian bertan
ere; izan ere, aipatutako ingurune horiexetan izaten baitira tratu txarrak sortzen
laguntzen duten faktoreak. Tratu txarren arrazoiak direla eta, gorago aipatutako
eredu ekologikoa (19.2. taula) ekarri behar dugu berriz gogora, esku-hartzeari
buruz egingo dugun hausnarketa honetan ere.
6.1. Haurrak tratu txarretatik babestea: prebentzioa
Gauza asko egin daitezke umeen tratu txarrak murrizteko edota tratu txarra
ekar lezaketen egoerak garaiz antzemateko (Costa, Juste, Morales eta Solís de
Ovando, 1995). Esaterako, ildo horri jarraituta, komenigarria da lege aldetik
arauak ezartzea eta jendearen artean zabalkunde-kanpainak antolatu eta egitea,
gizarte osoak arazo horri buruzko kontzientzia hartzeko eta gizartean dauden uste
eta ideia batzuk deuseztatzeko (alegia, indarkeria erabiltzea ez dela bidezkoa, eta,
are gutxiago, umeen aurka). Era berean, ekimen horien bitartez, jendeak jakin
behar du haurren beharrizanak eta arriskuak zeintzuk diren, eta sentsibilitate
handiagoa izan behar du adingabekoen aurkako gehiegikeriak direla eta.
Bide beretik joanda, familiako bizitza demokratizatzeko egiten diren ahaleginek ere arazoa konpontzen laguntzen dute; esaterako, kanpaina eta programen
bidez, gizon-emakumeen arteko aukera-berdintasuna bultzatzen denean eta
heziketa-metodo berriak zabaltzen direnean.
Familiaren inguruan izaten diren harremanak eta gizarte-egiturak ere oso
garrantzi handikoak dira, eta, beraz, horietan esku-hartzea ere lagungarri izaten da,
arriskuan dauden familien inguruko gizarte-egitura indartu dadin eta gizartean
baztertuak izan ez daitezen. Horretara zuzentzen dira gizarte-garapena lortzeko
programak eta familietan egiten diren esku-hartzeak, familia zentzu hertsian zein
zabalean hartuta: auzoa, ingurua eta abar (Garbarino eta Kostelny, 1992).
Beste prebentzio-bide bat, tentsioei eta arazoei aurre egiteko beharrezkoak diren trebetasunak lantzea da. Horretarako, hainbat ekimen garatzen dira, hala nola,
guraso izango direnei aurretiaz bidea erakutsita eta gurasoak hezita, bereziki, umea
lehen aldiz izan behar dutenak eta guraso nerabeak (López. 1995b; Cortés, 1997).
Beste era bateko programa batzuk ere badaude, banakako prestakuntza eskaintzen
dutenak. Horiekin, ume eta nerabeei beharrezko ezagutzak ematen zaizkie tratu
txar eta abusu-egoerak hautemateko eta horiei aurre egiteko; programen edukiak
honelakoak izaten dira: gehiegikeria-arriskuaren seinaleez ohartzea, pertsona
helduei laguntza eskatzen ikastea eta norberaren gorputza ezagutzea, besteak beste
(Cantón, 1997). Aipatutako programa horiek eskoletan eman ohi dira, eta tresna
baliotsuak izaten dira sexu-abusuen prebentzioan. Abusu horien prebentzioa eraginkorragoa izaten da programak ikastetxeetako ikasketa-planetan eta curriculumean barneratzen direnean eta esku-hartzeak ikastetxean bertan egiten direnean;

400

Familia eta giza garapena

hau da, eragingarriagoa suertatzen da ikastetxeetan ikasturte osoan eskaintzen den
sexu-heziketa, berariaz tratu txarrei buruz egiten diren ikastaro laburrak baino
(Dezerotes eta Barth, 1993; López, 1995b).
Azkenik, beste ahalegin bat ere egin da arlo honetan umeekin zuzenean lan
egiten duten pertsonekin (gizarte-langileak, irakasleak, medikuak, poliziak...), tratu
txarrak garaiz eta ahalik azkarren antzeman ditzaten. Hori bideratzeko, ikastaroak
antolatu dira, liburuxkak eta heziketa-materialak banatu dira (Sánchez, Cañas, Muriel, Ponce eta Valdecantos, 1993) eta arazo honi buruzko datuak jasotzeko bitartekoak eta tresnak antolatu eta diseinatu dira (Arruabarrena, De Paúl eta Torres, 1996).
6.2. Tratu txarrak daudenean nola esku hartu: arau orokorrak
Prebentzio-lanaz gainera, abusua gertatzen denean, haurrak babesteko
zerbitzuak eta tresnak ere martxan jartzen dira. Helburu nagusia, beti ere, tratu
txarrak jasaten ari den umea babestu eta zaintzea da; baina, horrekin batera, haurra
bere familia-unitatetik ez urruntzen eta inguru horretan mantentzen saiatu behar
da, posible denean, behintzat. Lehen esan dugun bezala, askotan, familiak ez du
behar besteko baliabiderik izaten estres-egoerei aurre egiteko, eta eskasia horrek
berak ekartzen ditu tratu txarrak. Horrenbestez, familiakoen arteko harremanak
hobetu behar dira, gizarte-harremanak sendotu eta, ahal den neurrian, lan-arazoak,
arazo ekonomikoak eta pertsonalak murriztu, zeren, era horretara, estresa sortzen
duten faktoreak konponduta, ez baitago umea gurasoengandik zertan aldendu
(Arruabarrena eta De Paúl, 1995).
Oro har, adingabe eta familia bakoitzak dituen ezaugarri bereziak hartu behar
dira aintzakotzat beti, eta horren arabera jokatu arazoan esku hartzerakoan. Horretarako, zehatz-mehatz eta modu antolatuan egin behar da arazoaren ebaluazioa,
honako urrats hauei jarraituta (Arrubarrena eta De Paúl, 1995; Arruabarrena, De
Paúl eta Torres, 1996) :
1) Antzematea eta jakinaraztea. Batez ere, une honetantxe da behar-beharrezkoa profesionalen eta gizarte osoaren lankidetza. Umeren bat tratu txarrak
jasaten ari dela jakin edo susmatuz gero, berehala jakinarazi behar diegu
inguruko gizarte-zerbitzuei (egoera oso premiazkoa ez denean) edo poliziazein babes-zerbitzuei (egoera oso premiazkoa denean) (Sánchez et al.
1993); eta, jakinarazteaz gain, beharrezkoa den laguntza guztia eskaini behar
genioke haurrari, mediku-laguntza zein bestelakoa. Dena den, argi eta garbi
esan behar da, tratu txarren berri eman duten pertsonei ez dagokiela tratu
txarrik dagoen ala ez baieztatzea, lan hori babes-zerbitzu berezien zeregina
da eta.
2) Ikerketa. Tratu txarrak gertatu diren ala ez egiaztatzen da; abusuaren larritasuna ebaluatu, eta haurrak egoera horretan duen edo izan lezakeen arriskua
hartzen da kontuan.
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3) Ebaluazioa. Urrats honetan lortu nahi diren helburu nagusiak hauexek dira:
batetik, tratu txarrak zergatik agertu diren edo zergatik jarraitu duten aztertzen da; eta, bestetik, aurrerantzean landu beharreko jardunak zehazten dira,
haurra behar bezala garatu, edo familia batu dadin laguntzeko. Ebaluazioa
egitea zaila izaten da, aurreko faseak egitea baino zailagoa; izan ere, oso
egoera ezberdinak hartu behar dira kontuan: zein motatakoa izan den tratu
txarra, guraso eta gainerako familiakideek arazoa nola ikusten duten eta bakoitzak zein rol jokatzen duen, aldatzeko zein motibazio duten, elkarren
arteko harremanak eta eraginak nolakoak diren, familiakideen historia pertsonalak eta familiarrak zeintzuk diren, eta, azkenik, nolako laguntza behar
duten, bai ekonomian, bai sentimendu-alorrean, baita gizarte-mailan ere.
6.3. Esku hartzeko teknikak eta programak
Diagnosia egiteko ebaluazioaren emaitzak aztertu eta gero, esku-hartze
egokiena aukeratu behar da. Prebentzioan ikusi dugun bezala, jarduteko era asko
dago, eta, eredu bakoitzaren arabera, ondorioak ezberdinak eta osagarriak izango
dira (Arruabarrena eta De Paúl, 1994, 1995). Hona hemen programa-eredu batzuk:
– Guraso-trebetasunak irakastea: programa horien bitartez, seme-alabak hezteko beharrezkoak diren trebezia eta gaitasunak gurasoei irakasten saiatzen
da; argi dagoenez, ezagutza honek ez du berez adingabekoaren egoera
hobetuko, zeren askotan gizarte- eta ekonomia-arloko baldintza eta egoera
sakonagoak izaten baitira oinarrian. Eta gauza bera gertatzen da alderantziz
denean ere, zeren umearen ekonomia-arazoak eta gizarte-ingurunea hobetze
hutsak ez baitu ezertarako balio, baldin eta gurasoei umearekin harreman
egokiak izateko bide berririk eskaintzen ez bazaie. Horrelako programa
askotan, esaterako, norberaren burua kontrolatzen erakusten dute, edo zigor
fisikoaren ordez beste diziplina-teknika batzuk erabiltzen, edo umeak
zaintzen... Horiez gainera, komunikazio eta harreman egokia lortzeko tresnak eskain daitezke edo argibide orokorrak haurren garapen-erritmoari zein
eboluzioari buruz. Ondorioak begi-bistakoak izateko, konferentziaz eta
hitzaldiez gain, ezinbestekoa da ezagutza horien alde praktikoa lantzea.
Horrelako esku-hartzeak aztertu eta ebaluatu dira, eta, laburbilduz, esan
liteke argi dagoela, esku-hartzeak baliogarriak eta lagungarriak izan
daitezen, familiak dituen gainerako arazoak eta tentsio-guneak konpondu
behar direla (ekonomia-arazoak, gizarte-laguntzarik eza...); eta, horren
ondoren, lasaiago, jarraipen-programak mantendu egin behar dira denbora
batez. Ikuspegi horren adibide izan liteke Valentzian Cerezo-k (1992) eratutako laguntza-programa, hau da, umeen aurkako abusuak eta harreman-arazoak dituzten familientzako asistentzia-programa.
– Etxe-bisitariak eta familia-laguntza: epe luzerako diren programa hauek
etxean garatzen dira; horien bidez, berariaz egokitutako laguntza eskain-
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tzen zaie gurasoei. Bisitariak gurasoekin harreman onak eta onuragarriak
lortzen ahalegintzen dira; era horretara, gurasoen gidari izateko, aholkuak
emateko eta familian dauden arazoak konpontzen laguntzeko. Bisitarien
laguntzaren bidez, honako helburu hauek lortu nahi izaten dira: familiak jasaten duen isolamendu soziala arintzea, gurasoen autoestimua hobetzea,
guraso izateko trebetasunak lantzea, eta besteengan konfiantza izaten eta
eguneroko arazoei aurre egiten irakastea. Bisita horien arduradunak profesionalak zein boluntarioak izan daitezke. Nolanahi den, boluntarioak izanda,
abantaila gehiago izaten dira: burokrazia- edo antolaketa-lan handiegirik ez
dute izaten, ez dira lan-baldintzei loturik egoten, harreman estuagoak lortzen dituzte jendearekin eta merkeagoak dira. Hala ere, horrek ez du esan
nahi profesionalen lana erabat kendu behar denik, hainbat lan oraindik beraiei baitagozkie: familiak aukeratzea; boluntarioak hautatu eta trebatzea;
familia bakoitzari dagokion boluntarioa esleitzea; familia bakoitzari zer
lan-programa dagokion erabakitzea; eta, boluntarioak etengabe ikuskatu eta
laguntzea.
– Banakako-psikoterapia: askotan, gurasoetako bati edota biei tratamendua
emanda, familiaren muina berregitea lor daiteke. Terapia horren xedeak
hauexek dira: bakoitzak bere kinadak kontrolatzea, gainerako familiakideei
begira elkarrekintza egokia lortzea, seme-alaba edota ezkontideengan itxaropen errealistagoak garatzea, eta bere rol pertsonala nahiz harremanak
hobetzea. Gogoan izan behar dugu ezen, arrisku-egoeretan, haurra edota
ezkontideetako bat familia ingurutik aldentzen dela. Gainerako familiak
bateratzea nahi badu eta egoeraren azterketak ontzat ematen badu, esku-hartze programak banakako psikoterapia barneratuko du.
– Familia-terapia: terapia familiaren muinean bertan egiten da; izan ere,
familiaren disfuntzioak jatorri hauek izan ditzake:
a) familiaren egitura (hierarkia eta rol-banaketa; eta gizabanakoen zein
azpisistemen arteko mugen definizioa),
b) familiarteko harremanen eredua,
c) aldaketaren eta giza bizitzaren aroetara ohitzeko gaitasuna.
– Talde-tratamendua eta talde-laguntza: helburu berdinak dituzten hainbat
lan-talde antolatzen dira. Taldeko psikoterapian, nortasunaren zenbait
aldaketa sustatzen dira; heziketa-taldeetan, ezagutzak eta trebetasunak
irakasten dira; eta, laguntza-taldeetan, kideek elkar laguntzea lortu nahi da.
– Aipatutako ereduez gain, badago beste laguntza-zerbitzurik: krisi egoeretan
ostatu eskaintzea (harrera-pisuak, adibidez); diru-laguntzak; etxean bertan
laguntza jasotzea; haurtzaindegi-zerbitzuak; lanerako prestakuntza eta lan-trebakuntza ematea; lege-laguntza; edota, berariazko arazoak konpontzeko
zerbitzuak, alkoholaren edo drogen kasuan, adibidez.
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Azaldutako esku-hartzeen arabera, ikus dezakegunez, babes-zerbitzuek, tratu
txarra ematen den ingurunetik haurra aldentzeaz gain, beste era askotan esku har
dezakete. Arazoaren arabera, esku-hartze batzuk besteak baino egokiagoak dira
(Arruabarrena eta De Paúl, 1995). Tratu txar fisikoak ematen direnean, norberaren
kontrola, zigor fisikoaren ordezkoak eta arazoei aurre egiteko moduak irakasten
dira. Arazoa, arduragabekeria baldin bada, haurrak nola hezi irakasteko programei
beste asistentzia-era batzuk gehitzen zaizkie: ekonomikoa, haurtzaindegiak, etab.;
izan ere, hitzaldi teorikoek soilik ez daukate batere eraginik. Emoziozko tratu
txarrak izaten direnean, ordea, interesgarria da gurasoei seme-alaben garapenari
buruzko ezagutzak ematea, horrela, seme-alabenganako itxaropenak eta beharrak
egokiak izateko. Azkenik, sexu-gehiegikerietan, banakako terapia ematen zaie, bai
abusua jasan duenari, baita hori eman duenari ere; gainera, posiblea bada, familia-terapia ere komenigarria izaten da kasu horietan.

20. Drogen eta alkoholaren menpeko kideak
dituzten familiak

Beatriz Triana eta María José Rodrigo

1. SARRERA
Familia bere kideen oinarrirako eta garapen psikologikorako zein garrantzitsua den
galdetuko bagenu, erabateko adostasuna egongo litzateke, eta familia benetan
garrantzitsua dela erantzungo luke jendeak. Izan ere, psikologian aditua izan ez
arren, gizakion senak horixe diosku. Familiei buruzko ikerketetako datuek ere, argi
eta garbi adierazten digute familiaren erabateko garrantzia. Hasieran, gurasoek
seme-alabengan zuten eragina aztertzen zuten ikerketek. Gaur egun, berriz, familia
garapen-ingurunetzat hartzen da; familiako kideen elkarrekintza dinamiko eta
konplexuetan oinarritzen den garapen-ingurunetzat, hain zuzen.
Familian, oreka galarazten duten egoera asko sortzen dira; hortaz, familiako
kide guztien betebeharra izango da egoera horietara egokitzeko aldaketak
sustatzea. Batzuetan, familiako kideek oreka berreskuratuko dute. Beste batzuetan,
aldiz, arrisku-egoerak sortuko dira, bai aurkako egoerak daudelako, bai eta
familiako kideek egoera berrietara egokitzeko gaitasunik ez dutelako ere. Arrisku-egoera horiek familiako kideak behar bezala garatzea eragozten dute (adin
txikienekoak batez ere, oraindik hazten baitaude).
Kapitulu honetan, desoreka eragiten duten egoera larri horietako bat aztertuko
dugu: familiako norbait drogaren edo alkoholaren menpe egotea. Zenbat droga edo
alkohol kontsumitzen den jakitea oso zaila eta konplexua bada ere, gure gizartean
kopurua gero eta handiagoa dela badakigu. Hona hemen zenbait adibide: eskolara
joaten ez den ume eta gazteen %75ek erre egiten du; ehun espainiarretik berrogeita
hamabik egunero alkohola edaten du, eta kopuru horretako %7k eguneko 70
gramo baino gehiago edaten du (Boyer eta Cristóbal, 1996). Hortaz, datuek argi
adierazten dute arazoa zein larria den.
Hala ere, familian izaten diren aldaketak eta aldaketa horien ondorioak aipatu
baino lehen, ondoko gaiari buruzko gogoeta egiteko eskatu nahi genioke irakurleari: pertsona nola bihur daitekeen drogaren edo alkoholaren menpeko, eta pertsona
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bakoitzak zein neurritan duen drogak edo alkohola hartzen hasteko erantzukizuna,
edo arazotik aldentzeko erantzukizuna*. Lehenengo galderari dagokionez,
menpekotasun-mota asko aipatzen dituzten teoriak daude. Adibidez, Cancrini-k
(1987) drogak eta alkohola hartzera bultzatzen gaituzten arrazoitzat, honako
egoera hauek aipatzen ditu: a) egoera oso larria jasatea (adibidez, familiako norbait
hiltzea, gurasoak banantzea, eta abar); b) nortasun neurotikoak sorrarazten dituzten
egoera anbibalente eta kontraesanezkoetan haztea; c) ekonomia eta kultura eskaseko ingurunean bizitzea. Hala ere, argi dago hiru aukera horietako bakoitzaren
barruan beste faktore eragile asko daudela. Hortaz, faktore horiek batera aztertzen
baditugu, azkenean menpekotasun-egoerara irits gaitezke.
Bigarren ideiari dagokionez, Brickman, Rabinowitz, Karuza, Coates eta Cohn
(1982) har daitezke kontuan. Horien ustez, drogaren menpekoak edo alkoholikoak
erantzukizun gehiago edo gutxiago izango du, honako eredu hauen arabera:
– Eredu morala: drogen menpe dagoenak bere egoeraren erantzukizun osoa
du, bai hasieran, bai arazoa konpontzean.
– Sendagile-eredua: drogen menpe dagoenak ez du erantzukizunik, ez arazoa
hasten denean, ez eta arazoa konpontzean ere.
– Eredu ulerkorra: drogen menpe dagoenak berak sortzen du arazoa, baina
ezin du arazoa konpondu laguntzarik gabe.
– Eredu orekatzailea: drogen menpe dagoenak ez du arazoa hasteko erantzukizuna, baina konpontzea bere erantzukizuna da.
Gure ustez, eredu bakar batek ez du errealitatea zehatz-mehatz adierazten.
Hainbat faktorek bultza dezake pertsona droga edo alkohola hartzen hastera. Hala
ere, ezin dugu ahaztu pertsona bakoitzak antzeko egoera batean erabaki ezberdinak
hartzen dituela. Beraz, ezin dugu alde batera utzi gizakiak menpeko bihurtzeko duen
erantzukizuna. Bestalde, behar-beharrezkoa da adituek drogaren eta alkoholaren
menpekoei laguntzea; izan ere, beraiek eta familiako kideek laguntzen ez badiete,
oso zaila izango da drogarekiko edo alkoholarekiko menpekotasuna gainditzea.
Familia zein garrantzitsua den ohartu eta gero, kapitulu honetan drogaren edo
alkoholaren menpekoak gurasoak direnean zer gertatzen den aztertuko dugu.
Ondoren, menpekoak seme-alabak direnean gertatzen dena azalduko dugu.

* Alkoholismoaren eta droga-menpekotasunaren gaiak batera jorratzen ditugunean, “adikzio”
edo “menpekotasun” terminoak erabiliko ditugu.
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2. DROGAREN EDO ALKOHOLAREN MENPEKO GURASOEN
EZAUGARRIAK
Pertsona helduak drogaren edo alkoholaren menpeko bihurtzeko arrazoiak
ulertzeko, lehenik eta behin pertsona bakoitzaren ezaugarriak aztertu behar dira.
Izan ere, pertsona batzuk arazoari aurre egiteko gai dira, eta beste batzuek, aldiz,
ezin diote arazoari aurre egin. Horrela, pertsona bakoitzaren ezaugarrien arabera
eta/edo inguruko egoeraren arabera, gurasoak arazoei aurre egiteko gai izango dira,
edo ez. Ikus ditzagun ezaugarri eta egoera horietako batzuk.
Ikerlan batzuen arabera, gurasoen familiaren ezaugarriak nabarmendu
beharko lirateke. Ildo horretatik, honakoa ondorioztatu dute: drogaren edo
alkoholaren menpe erortzen diren guraso askok familia zatitua dute. Bestalde,
gurasoen familietako kideen arteko harremana oso hotza izan ohi da (Mützell,
1993; Vaillant, 1983). Era berean, kasu askotan, gurasoen aita edo ama (edo biak)
alkoholikoa edo drogazalea izan da (Vaillant, 1983). Horrez gain, tratu txarrak eta
bortizkeria egon daitezke, bai eta gehiegikeriazko eta utzikeriazko harremanak ere
(Flórez, Menéndez, González, Gutiérrez eta Hurtado, 1990; Mützell, 1993).
Orobat, gurasoek kontraesanezko heziketa eman ohi diete beren umeei; hori dela
eta, gurasoen ereduak ez dira egokiak hutsegiteei aurre egiten ikasteko, ez eta
bizitzako egoera zailei aurre egiten ikasteko ere (Vaillant, 1983).
Horrelako familia bananduetan hazteak ikaragarrizko ondorioak izan ditzake
pertsonarengan; izan ere, horren arabera, pertsona bakoitzak bizitzako zailtasunak
gainditu ahal izango ditu. Ildo horretatik, ondorioak hauexek izan daitezke: norberak bere buruarengan segurtasunik ez izatea, norberaren estimua oso txikia izatea,
eta depresioa, gaixotasun psikosomatikoak eta psikopatologikoak izateko joera
edukitzea (Mayes, 1995). Gainera, kasu batzuetan, pertsona horiek jarrera soziopatak izan ohi dituzte; hau da, ez diete garrantzirik ematen balio tradizionalei, ez
eta gizartearen garrantziaren aldeko balioei ere (Vaillant, 1983). Orobat, gizartetik
at egon ohi diren pertsonak ditugu (Flórez et al., 1990; Madden, 1984).
Hortaz, pertsona horiek gurasoekin bizi izandako harremanak aztertuz gero,
erraz uler dezakegu zergatik ez duten guraso izateko gaitasunik (umeak zaintzeko
eta hazteko gaitasunik, batez ere). Aipatutakoaren harira, argi ikus daiteke belaunaldiz belaunaldiko transmisioa dagoela; izan ere, alkoholaren edo/eta drogaren
menpeko guraso gehienek estresa jasaten dute aita-ama direnean (beren gurasoek
bezala). Horren ondorio gisa, heziketa-eredu ezegokiak irakasten dituzte, hala nola
gehiegizko zorroztasun eta kontrola, edo, guztiz aurkakoa, arduragabekeria edo
utzikeria. Azken bi kasu horietan, gurasoek ez dituzte umeen beharrak asetzen, eta
umeekin afektuzko eta emoziozko lotura gutxi ezartzen dituzte (Halebsky, 1987;
Mayes, 1995; Rodning, Beckwith eta Howard, 1992). Horrez gain, gurasoek
kontraesanezko arauak ezartzen dituzte, eta beren haurren jarrerari eta nortasunari
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buruzko iritzi txarra izan ohi dute. Argi eta garbi, gurasoen jokabidea ez da batere
egokia umeak hazteko.
Bestalde, drogazalea edo alkoholikoa aita denean, honako egoera nabarmendu behar da: aitak poliki-poliki agintea galtzen du, eta, bere ordez, amak hartuko du
horren erantzukizuna. Aldiz, drogaren edo alkoholaren menpekoa ama denean, aita
izango da umeak zaintzeko ardura hartu behar duena. Horrez gain, gure kulturan
amari egozten zaion afektuzko harremana aitaren esku egongo da. Seme-alabek
jasaten dituzten ondorioak saihestu nahi badira, behar-beharrezkoa izango da aipatutako guztia betetzea; batez ere, drogaren edo alkoholaren menpekoa ama denean.
Hala ere, amak drogarekin edo alkoholarekin arazoak dituenean, familiako beste
kideren batek hartu ohi du seme-alaben erantzukizuna, hala nola amonak edo izebak.
Bikoteak osatzen duen azpisistemak ere, arazoaren ondorio latzak jasan behar
izaten ditu, zalantzarik gabe. Egoera horietan oso arrunta da beti ika-mika ibiltzea,
harremana hoztea, eta bikoteko kideen artean gatazkak sortzea (Flórez et al.,
1990). Horrez gain, gehienetan, drogazalea jeloskor jartzen da (Madden, 1984).
Hortaz, bikoteko kideak elkarrengandik urrunduz doaz eta azkenean banandu ere
egin daitezke. Orobat, bikoteak sexu-harreman gutxiago izan ohi ditu, eta harremanak izanda ere, ez dira horren atsegingarriak; izan ere, adibidez, alkoholismoak
badu zerikusirik inpotentziarekin.
Bikotekideetako batek bestearen menpekotasunaren berri duenean sortzen
den erreakzioa era askotakoa izan daiteke: antsietatea, segurtasun-falta, haserrea,
gizartearengandik urruntzea, etab. Hala ere, bikotekide horrek erabakiak hartu
beharko ditu lehenbailehen, seme-alabek ahalik eta gutxien paira dezaten
menpekotasun horren eragina. Esaterako, bere betebeharrez gain, beste batzuk ere
hartu beharko ditu orain. Gainera, bere laguntza oso garrantzitsua izango da,
menpekotasuna duenak sendatzen ahalegintzea erabakitzen badu. Laguntza hori,
egoerarekiko duen ikuspegiaren araberakoa izango da. Batzuetan, menpeko ez
denak ez du bestearen arazoa ulertzen eta gutxietsi egiten du kidea; egoera horretan egonda, askotan, elkarrengandik banantzea erabakitzen da. Beste batzuetan,
berriz, arazoa konpontzen saiatuko da, bai bikotekideari egoera ulertaraziz, bai
zuzenean erabakiak hartuz (esaterako, egoera estresagarrietatik urrunduz, droga
edo alkoholetik aldenduz, horiek ezin eskuratu ditzan besteko dirua emanez, etab.).
Ez ditugu ahaztu behar menpekotasunak gurasoengan eragiten dituen gaitz
fisikoak, adibidez, arnasa-aparatuan eta digestio-aparatuan, sistema kardiobaskularrean eta endokrinoetan, nerbio-sisteman, etab. (Madden, 1984). Horrek guztiak
ondorioak izango ditu beren osasun fisiko eta psikikoan, eta, beraz, eguneroko lan-jardueran ere izango du eragin kaltegarria (Flórez, et al., 1990); eta, horri lotuta,
familiaren ekonomian eta diru-kontuetan ere bai. Hala, dena batera hartuta, estresa
dakarten egoera gehiago sortuko dira, eta, horren ondorioz, familia-dinamika
kolokan jarri eta ahuldu egingo dira familiakideen arteko loturak. Menpekotasuna
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dutenak bi gurasoak badira, ondorioak latzagoak izan ohi dira; familia apurtu eta
sakabanatu ere egin daiteke, eta seme-alabek beste senitarteko batzuekin bizi edo
abegi-etxeetara joan beharko dute, aldi baterako edo, agian, betiko. Zoritxarrez,
kasu horietan ere ezin dugu esan erabat desagertu denik arazoa belaunaldi batetik
bestera transmititzeko aukera.
Horrelako giroetan egoerak era askotakoak izan daitezke. Badira faktore
batzuk familiari egonkortasuna itzul diezaioketenak; honako hauek: menpekotasun-mota, menpekotasuna noiz gertatzen den, gurasoen hezkuntza-maila, familiaren maila ekonomikoa, gurasoen izaera, etab. Faktore horiek guztiak izan behar
dira kontuan arazoa izan dezaketenei laguntzeko, eta, prebentzio-programak nahiz
esku hartzeko programak garatzeko orduan.
3. MENPEKOTASUNAK DITUZTEN GURASOEN SEME-ALABEK ZER
ONDORIO DITUZTEN
Atal honetan aztertuko dugu ea seme-alabek zer nolako eraginak jasaten dituzten,
baldin eta gurasoak drogaren edo alkoholaren menpe badaude. Eragina handiagoa
edo txikiagoa izango da, umearen eboluzio-aldiaren arabera, edo menpekotasunak
irauten duenaren arabera. Bi partetan bereiziko dugu atala: gurasoen menpekotasuna haurra jaio aurretik gertatzen denean, eta umea jaio ondoren gertatzen denean.
3.1. Haurdunaldian hartutako alkoholak edo/eta drogek haurrarengan dituzten
eraginak
Amak, haurdunaldian alkohola edo bestelako drogak hartzen baditu, horrek
haurrari kalte handia egin diezaioke; izan ere, bigarren hiruhilekoan haurra
galtzeko arriskua areagotzen baita (Madden, 1984), edo umea abstinentzia-sindromearekin jaiotzen baita (Jones eta Smith, 1973). Alterazio fisikoak ere ekar
diezazkioke umeari, hala nola: dismorfia kraneofazialak (adibidez, mikrozefalia,
barailako hipoplasia) (Flórez et al., 1990; Madden, 1984); anomaliak sistema kardiobaskularrean, begietan, giltzurrunetan; eta kromosomak alteratzea (kromosoma-kopuruan nahiz egituran) (Flórez et al., 1990).
Haurraren portaerak ere kalteak jasan ditzake amak haurdunaldian alkohola
eta drogak hartu baditu. Esaterako, haurdun zeudela marihuana edo tabako gehiegi
erre duten emakumeen haurtxoek dardara edo izualdiak izaten dituzte, eta
suminkorragoak izan ohi dira (Hans eta Marcus, 1983; Jeremy eta Hans, 1985).
Jar dezagun adibide bat. Emakume bat lehen aldiz izan da ama —ohikoa den
beldurra izango du—, eta haurrak arestian aipaturiko sintomaren bat du. Horri
gehitu behar diogu ama oraindik droga edo alkoholaren menpe —fisikoki nahiz
psikologikoki— egon daitekeela. Horrekin guztiarekin, pentsatzekoa da haurrarekin
izango duen harremana ez dela egokia izango. Horrelako egoeretan, haurraren eta
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amaren arteko atxikimenduzko erlazio eskasak aztertuz frogatu daiteke esandakoa
(Kelley, 1992; Rodning, Beckwith eta Howard, 1989, 1992). Badira arrazoiak
harreman-urritasun horretarako. Batetik, halako amak ez dira erabat gai izaten beren
umeak modu egokian zaintzeko (esaterako, ez dute umeen garapenaren berririk,
haurrek arreta gehiegi eskatzen dutela uste dute, ez dute haurrarekin elkarrekintzarik, noizean behin bakarrik erantzuten diote haurrari; edo, alderantziz, gehiegi estimulatzen dute, depresioak izan ohi dituzte, etab.). Gainera, dependentziak haurrari
sorturiko arazoen errudun direla uste badute, sentimendu anbibalenteak dituzte
haurrarekin.
Bestalde, drogaren edo alkoholaren menpe dagoen amarentzat egoera are
zailagoa izan daiteke, askotan haurrak berak ere ez baitu asko laguntzen bien
arteko harremana ona izan dadin, horrelakoak negartiak, suminkorrak eta hiperaktiboak izan ohi dira eta. Gainera, jateko nahiz lo egiteko zailtasunak izaten dituzte,
eta, sarritan, deprimituta egon ohi dira, eta ez dira gai izaten inguruarekin behar
bezala erlazionatzeko.
Gerta daiteke, okerrenera, horrelako egoeran amak haurra baztertu eta bere
kasa uztea, edo haurra gaizki tratatzea. Utzikeria fisiko zein emoziozko horren
ondorioz, gerta liteke haurrak jateko gogorik ez izatea, eta horrek eragin zuzena du
haurraren garapen fisiko edo psikikoan. Horrez gain, aukera gehiago dute
gaixotzeko, baita trastorno psikosomatiko eta psikopatologikoak izateko ere,
esaterako, alergiak, asma, anorexia, etab. (Flórez et al., 1990). Badira bestelako
kontu garrantzitsuak ere, ume horiek beren inguruan nola moldatuko diren aztertzerakoan oso aintzakotzat hartu beharrekoak,: adibidez, segurtasun-falta gehiago
izan ohi dute (Rodning et al., 1989, 1992); ez-ohiko jokaera ugari izaten dituzte
(zozotuta egotea, besterik gabe gelan ibiltzea, etab.), bereziki atxikimenduzko
subjektuaren aurrean (anbibalentzia emozionala agertzen da, hau da, umeak aita
edo ama jo dezake, eta, aldi berean, barre egin) (Rodning et al., 1992).
Liburuko 1. eta 5. kapituluetan ikusi genuenez, haurra ondo garatzeko,
beharrezkoa da atxikimendu segurua erakustea. Esaterako, ikerketak frogatu
dutenez, lehen haurtzaroko atxikimenduak zerikusia du norberaren estimuarekin,
baita gizartean bizitzeko gaitasunarekin ere; eta, bereziki, erlazio afektibo luze eta
egonkorrak izateko gaitasunarekin (Hazan eta Shaver, 1987). Horri lotuta,
menpekotasunen bat duten gurasoen familietan ohikoa da eragin kaltegarri hori
nabaritzea, eta, beraz, eredu anbibalente edo urruntze-ereduak agertzea.
Atxikimendu seguruak konfiantza ematen dio haurrari inguruko errealitateari
aurre egiteko; eta horrek, aldi berean, bere garapen intelektualean lagunduko dio.
Ikusten dihardugun egoeran, badira aldatzen diren faktoreak, umearen garapen
egokia eragozten dutenak. Adibidez, egoera horretan hazitako haurrek zailtasunak
izaten dituzte arreta jartzeko orduan (Marcus, Hans, Patterson eta Morris, 1984),
baita ikusmen-estimulu eta entzumen-estimuluetara ohitzeko garaian ere. Mugi-
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mendu-koordinazioa ez dute behar bezala garatzen (Hans eta Marcus, 1983);
hipotonia eta hiperaktibitatea ere izaten dituzte (Flórez et al., 1990), baita
erreakzio-latentzia handiagoak, egonkortasun autonomo txikiagoa eta, oro har,
psikomotrizitatean —finean nahiz sendoan— aurrerapen gutxiago ere bai (Barr,
Streissguth, Darby eta Sampson, 1990). Beraz, lehen esandako guztiak eragiten du
garapen intelektualean.
Horrenbestez, horrelako egoera batean dagoen amak haurra behar bezala
zaindu ezin duenez, batzuetan, beste baten esku uzten du funtzio hori —zenbaitetan, aldi baterako bakarrik—; sarri, amonari uzten dio umea, baina, hori ere beti
ez da arazoa konpontzeko gai izaten. Depresioak eta bestelako gaixotasunak izaten
ditu askotan amonak, bai egoerak eragiten dion estresagatik, bai erruduntzat
duelako bere burua, alabak alkohol- edo droga-menpekotasuna daukalako eta
haurra utzi duelako (Kelley, 1992).
Gurasoen menpekotasunak haurrari ekartzen dizkion garapen-arazoak ugariak
eta larriak izanik, beharrezkoa da horrelako egoerak lehenbailehen hautematea,
umeari laguntzeko eta esku hartzeko programak abian jartzeko. Lehenbizi, lehen
mailako beharrak asetzeko ingurua eskaini beharko zaie haurrei, ondo zainduta eta
behar bezala elikatuta egon daitezen. Horrez gain, amari, edo ama ordezkatzen
duenari, atxikimendu segurua lortzeko elkarrekintzak nolakoak izan behar diren
erakutsi behar zaio (esaterako, haurrak arreta eskatzen duenean modu egokian
erantzuten, haurrari behar besteko maitasuna erakusten, etab.). Hori guztia
mesedegarria izango da haurraren gizarte-garapenerako, ezagutza-garapenerako
eta garapen emozionalerako; jaio aurretik izandako drogaren eta alkoholaren
eraginak arinduko dizkio hein handi batean.
3.2. Alkoholarekiko edo drogarekiko menpekotasuna duten gurasoak:
seme-alabekiko elkarbizitzan dituen eragin nagusiak
Gurasoen menpekotasunaren arazoa ez da beti seme-alabak jaio aurretik
sortzen. Batzuetan, geroago ere has daiteke, inguruan gertaera garrantzitsuren bat
izanda eta emozio-desoreka sortuta, hurbil-hurbilekoren baten heriotza gertatu
delako, edo dibortzioa, edota lanean porrota... Horrek guztiak, gurasoetariko bat
drogen edo alkoholaren atzaparretan babestu nahi izatera bultza dezake.
Horrelako egoeretan ere, eragin kaltegarriak nabaritzen dira seme-alaben
artean; eragin kaltegarrienetan kaltegarriena, haurrek ere arazo berbera izatea
gerora (Annis, 1974). Dena den, eragin txarrak gorabehera askoren araberakoak
izaten dira. Hona hemen esanguratsuenen zerrenda:
a) zenbat denbora dauden seme-alabak esperientzia horien eraginpean,
b) seme-alaben adina eta beren ezagupenen garapen-maila,
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c) zeintzuk diren droga-menpekotasuna edo alkohol-menpekotasuna jasaten
duten familiako kideak,
d) seme-alabak arazo horretatik aldentzeko aukera.
Hori guztia kontuan izanik, esku artean duten arazoari helduek berehalaxe
irtenbideren bat bilatzen badiote, seme-alabengan sumatu ahal izango diren eraginak iragankorrak izango dira, behin-behinekoak. Arazoa denboran luzatzen bada,
berriz, seme-alabek eragin ezkor horietako batzuk saihestu ahal izango dituzte,
betiere, gurasoetariko batek bakarrik pairatzen baldin badu menpekotasuna. Mendekotasunak guraso biak harrapatzen baditu, seme-alabek kalte handiagoa jasoko
dute zalantzarik gabe, eta, gainera, areagotu egingo da belaunaldi batetik bestera
menpekotasuna transmititzeko aukera.
Drogen edo alkoholaren menpean dagoena aita baldin bada, seme-alabak
aitaren eredu horretatik aldentzen saiatuko da ama, ahal duen neurrian bederen.
Zentzu horretan, amak seme-alabei emandako maitasunaz eta arretaz bete daiteke,
nolabait, aitak utzitako hutsunea. Baina alkoholarekiko edo drogekiko menpekotasuna duena ama denean, berriz, ez da horrela gertatzen; egoera horietan eraginak
askoz nabariagoak izaten dira, eta seme-alaben garapenean arazo gehiago izaten dira.
Era berean, nabarmendu beharrekoa da haur txikiek jasotzen dutela familia
barruan gertatutako esperientzietan eraginik handiena, eta horrek moldatu egiten
du neurri handi batean haur horien garapena. Seme-alaba nagusiek, berriz, hainbat
gizarte-eremutara hedatzen dute beren harremana; eta, beraz, eremu horietan beste
mota batzuetako eragileek ere era bateko zein besteko garrantzia daukate, gurasoen
eraginaz aparte. Horrenbestez, harreman berri horien bidez, seme-alaba nagusiek
aukera berriak eta giro egokiagoak bilatzen dituzte, bai onartuak edo aintzatetsiak
izateko, bai eta gurasoen menpekotasunak sortutako antsietatea murrizteko ere.
Agerikoa denez, menpekotasuna duten gurasoekin hazitako haurrek eragin
kaltegarriak jasango dituzte. Hala, ikertzaile batzuen ustez, eragin kaltegarri horiek
haurren hazkunde fisikoan ere antzeman daitezke argi eta garbi. Haur horiek pisu
eta garaiera txikiagoa izan ohi dute, baita bularralde eta burualdeko perimetro
txikiagoa ere (Feuerlein, 1982; Florez et al. 1990), batez ere, pubertarora heldu
baino lehenagoko garaian. Eta hori guztia, arreta eskasa izan dutelako eta elikadura
egokia izan ez delako. Horrekin batera, haurrek jasaten dituzten emozio-nahasketei
loturik, bada haurraren garapenari atzera eragiten dion bestelako aldagairik.
Esaterako, gurasoen menpekotasunarekin batera, seme-alabengan psikopatologianahiz arazo psikosomatikoak agertzen dira, adibidez, depresioak, izuak, nerbio-tikak, antsietatea, enkopresia, anorexia, bulimia, loak hartzeko zailtasuna, eta abar
(Feuerlein, 1982; Kosten, Rounsaville eta Kleber, 1985; Madden, 1984; Mützell,
1993; Newcomb eta Bentler, 1988). Antsietatea eta depresio-adierazpenak sarriago gertatzen dira alaben artean. Gizarte-jokabide desbideratuak, aldiz, ohikoagoak
izaten dira semeen artean, seme txikien artean, batez ere.
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Suma daitezkeen bestelako nahasmenduen artean, hiperaktibitatea daukagu
batetik; eta, bestetik, arreta gordetzeko zailtasun nabariak. Horri erantsita,
nahasmendu psikomotoreak; hala nola, giharretako gorabeherak, ikusmena eta mugimenduak koordinatzeko arazoak eta orientatzeko zailtasunak (Barr et al., 1990;
Florez et al., 1990). Azken buruan, horren eraginez, haur horiek puntuazio txikiagoa lortzen dute garapen intelektualean, eta, zenbaitetan, argi eta garbi atzeratuta
geratzen dira garapen-prozesuan ere (Barr et al., 1990; Feuerlein, 1982; Florez et
al., 1990; Rodning et al., 1989, 1992; Streissguth, Barr, Sampson, Darby eta
Martin, 1989). Horretaz jabeturik, aditu askok adierazi bezala, beldur barik esan
daiteke haur horiek eskola-errendimendu baxua izango dutela (Florez et al., 1992;
Kosten et al., 1985; Madden, 1984; Mützell, 1993). Errendimendu eskas hori dela
eta, irakurmen, matematika eta hizkuntza ikasgaiak gertatzen dira kaltetuen.
Jakin badakigu, eskola-errendimendu baxuko ikasleek berehala galtzen dutela
ikasteko gogoa. Maiz, ikasle horietariko batzuen gurasoak seme-alaben garapenaz
arduratu eta porrotaren zergatiak aztertzen saiatuko dira, konponbideren bat aurkitu
nahian. Baina, zoritxarrez, gurasoetariko batek menpekotasuna duenean, seme-alabek ez dute gurasoen laguntza eta motibazioa jasotzen eskolako lanetan aurrera
egiteko. Eta laguntzarik jasoko balute ere, ezkontidearen menpekotasunak
hainbeste desoreka sortuko lituzke familia-giroan, ezen, menpekotasuna jasaten ez
duen ezkontidearen ahalegin guztiak elkarbizitzari eusteko bidean joango
bailirateke. Horregatik, bestelako beharrizanak ezin izango lituzkete behar bezala
asetu. Kari hori tarteko dela, sarritan, haurrek ez dute behar besteko laguntza
jasotzen eskolan; eta, horrez gainera, gurasoek ez dute interesik erakusten ea beren
umeek zer-nolako emaitzak lortzen dituzten eskolan. Hori, nahikoa izaten da
eskolara joateko eta ikasteko interesa gal dezaten eta jokabide desbideratua duten
taldeen baitan onarpena eta laguntza bila ditzaten.
Ezin dezakegu ahantz, alkoholaren nahiz drogaren menpe bizi diren gurasoen
seme-alabek arazo psikoafektibo asko pairatzen dituztela. Modu horretara, honako
ezaugarriak dira aipagai: ziurtasun gutxi, beren buruekiko estimu gutxi, norbere
irudiari buruzko nahasketak; ondorioz, hori dena kontuan hartuta, modu ezkorragoan balioesten dute beren burua (Cooper, Holman eta Braithwaite, 1983; Madden,
1984). Horiez gain, honako hauek ere ageri dira: tristura, emoziozko labilitatea eta,
familian ikasitako gizarte-gaitasunak eskasak izanik, gizarteratzeko beldurra. Horrez gain, egoera horretan bizi diren umeek lotsa ere sentitzen dute beren lagunen
aurrean, bai arazoa duen gurasoak egiten dituen gauzak ikusita, bai beste haurrek
jokaera horren berri izan dezaketelako. (Florez et al., 1990). Beste ezaugarrietako
bat honako hau da: menpekotasuna duten gurasoen seme-alabetako askok gizartearen aurkako jokabidea dute (Doherty eta Needle, 1991; Kosten et al., 1985; Mützell,
1993). Zergatik? Hainbat dira jokabide horri eragiten dioten aldagaiak, besteak
beste, hauexek: familian haserre-giroa nagusi izatea, arauetan koherentziarik ez
egotea, gurasoetariko batek gehiegi agintzea eta besteak, berriz, umeak gehiegi
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babestea, amaren eta umeen artean harreman esturik ez egotea (droga-arazoa amak
duenean) eta eskolan behar bezala aurrera ez egitea. Argi dagoenez, zaila da giro
horretan hezitako haurrek arau-eredu bakarra eta zentzuduna izatea; eta, horrenbestez, haurrak modu egokian garatzea.
Horri lotuta, familia-giro hori haurra ondo garatzeko egokiena ez izateaz
gainera, bada beste aldagai bat haurraren egokitze-prozesua are gehiago oztopatzen
duena, giro horretan bizi den haurrak zailtasun handiak izaten baititu familian
gertatzen dena ulertzeko, aztertzeko eta horretaz jabetzeko. Esaterako, haur horien
ustez, etxea txarra da, oro har, eta beste etxeetan egoten den giro ona ez dute behar
beste balioesten (Tudor, Petersen eta Elifson,1980); etxean egon daitezkeen
batasuna eta kohesioa ere ez dituzte behar beste balioesten (Cooper et al., 1983),
aginte-irudien aurrean oso sentimendu txarra erakusten dute, eta, zenbaitetan, ama
zigortzen ahalegintzen dira, senarraren menpekotasun-arazoaren erruduntzat
hartuta (Madden, 1984). Jakina, familia nola ulertzen den eta horri zer garrantzi
ematen zaion, jarrera horiek biek eragin zuzena dute norbere buruarekiko estimuan; izan ere, familiako kidetasun- zein nortasun-loturak sortzen dira familiaren
inguruan, erakunde gisa hartuta (Cooper et al., 1983).
Azkenik, beste eragin bat ere badugu azpimarratzeko modukoa, eta aurrekoak
bezain garrantzitsua: arazoa belaunaldi batetik bestera transmititzeko posibilitatea.
Ikerketa askoren emaitzei jarraiki, menpekotasuna duten gazte askok guraso bat
edota biak dituzte drogaren nahiz alkoholaren menpe (Andrews, Hops, Ary,
Tildesley eta Harris, 1993; Annis, 1974; Halebsky, 1987; Kosten et al., 1985;
Madden, 1984; Mützell, 1993; Newcomb eta Bentler, 1988, besteak beste).
Arrazoi asko direla-eta has daitezke nerabeak droga zein alkohola hartzen.
Esaterako, antsietatetik ihes egitearren izan liteke, norberaren arazoen kausaz edo
familia-giroko inguruabarren kausaz, antsietatea pairatzen baitute gazte askok. Era
berean, menpeko egin daitezke, droga leunagoak hartzen hasi eta droga gogorragoetara igaro direlako. Dena den, batean zein bestean, ezagutzaren eta ereduen
bitartez sortzen dira mekanismorik eraginkorrenak (Brook, Whiteman, Brook eta
Gordon, 1982; Halebsky, 1987; Newcomb eta Bentler, 1988). Hau da, menpekotasuna duen aita/amarekin identifika daitezke seme-alabak, eta, horren ondorioz,
antzeko jokabideren bat hartu. Horrez gain, menpekotasun-giro horretan bizi diren
gurasoek jarrera malgua agertu ohi dute drogaren edota alkoholaren aurrean, baita
droga horiek hartzen dituztenen aurrean ere. Ildo horretatik, badirudi ezen, gurasoak argi eta garbi drogen aurka agertu ezean, jokamolde horiek nerabeen menpekotasunaren sorburuan egon daitezkeela neurri handi batean. Eta, are harrigarriagoa, sinesgaitza bada ere, berdin antzera gertatzen da seme-alabei behin eta
berriz drogak dakartzan ondorio latzez ohartaraziz gero (Andrews et al., 1993).
Laburbiltzearren, honako hau ondoriozta daiteke: gurasoen menpekotasunak
zuzeneko eragina dauka haurren heziketan eta garapenean. Hain zuzen ere, horre-
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xegatik da gero eta beharrezkoagoa adin nagusikoei menpekotasuna kentzeko
ahaleginak egitea, eta are garrantzitsuagoa, gurasoengandik seme-alabenganako
transmisio-bidea errotik mozteko prebentzio-lana.
4. SEME-ALABEK DROGAK ETA ALKOHOLA HARTZEKO ARRAZOIAK
Gazteek ez dute ilusiorik eta ikusminik sentitzen etorkizunari begiratzen diotenean, eta horixe da, hain zuzen, gazteen arazo larrienetariko bat. Horrez gainera,
guraso askok eta askok seme-alabei neurririk gabe nahi adina ematen diete; horren
eraginez, gazteek ezin dute itxaron, eta berehalaxe eskuratu nahi dituzte sariak...;
zertarako lan egin, beraz, urrutiko helburuak lortzearren? Gehienentzat, garrantzitsuena “oraina” da, eta, batez ere, lagunekin egunean egunekoa bizitzea; orokorrean,
lagun horiek janzkera berdintsua daukate, antzerako musika dute gogoko eta beren
garapen-uneari dagozkion jarduera atsegingarriak egiten dituzte. Testuinguru
horretan hausnartu behar dugu drogak eta alkoholak beren bizitzan duten balioaz.
Eta ez da erraza horri erantzutea; izan ere, faktore asko eta asko nahastu eta
korapilatzen baitira gazteak drogari baietz edo ezetz esatean. Alde batetik, gaztea
bera dago eta bere ezaugarri guztiak; bestetik, bere inguruan dituen testuinguru
guztietan bizi dituen gorabehera guztiak.
Barca, Otero, Miron eta Santorum-ek (1986) adierazi dutenaren arabera, seme-alabek ingurune guztietan (familian, kulturan...) izaten dituzten esperientziak hartu
behar dira kontuan; horien guztien arabera moldatuko baitituzte gazteek ingurune
bakoitzean jasotako arauak eta balioak (ikus 20.1. koadroa). Koadro horretan zehatzago ikusiko dugu eragin-eredu bakoitzean zerk bultzatzen dituen seme-alabak
drogak eta alkohola hartzera.
20.1. koadroa. Zer dela-eta hasten dira seme-alabak drogak eta alkohola hartzen?
Familia
Gurasoek edo/eta
neba-arrebek
dituzten
menpekotasun-arazoak
Heziketa-eredu
desegokiak
Horretan hasteko
arriskua sortzen
duten egoerak
Gizarte-mailari eta
ekonomia-mailari
lotutako balio eta
sinesmenak

Eskola
Eskola-porrota edo
eskolan pozik ez
egotea
Eskolaz kanpo
bestelako jarduera
pozgarriak eta
erakargarriak egiteko
aukera gutxi izatea
Kontrol txikiagoa
hautematea
erraztuko duten
ekolaren ezaugarriak

Norbera
Norberaren burua
estimuan ez izatea
Depresioa eta
antsietatea izatea
Gizartearen kontrako
jarrera izatea
Gizartean eta
jendartean aritzeko
trebetasun gutxi
izatea

Adinkideak

Komunikabideak

Taldekideek arau eta
balio desegokiak
edukitzea

Drogaren eta
alkoholaren inguruan
iritzi kontrajarriak
izatea

Taldekideei oso
atxikiak egotea

Nerabe eta gazteen
eskubide eta
betebeharrez iritzi
kontrajarriak izatea
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Familian, seme-alabak drogak eta alkohola kontsumitzera bultzatzen dituzten
egoeren artean, gogora ekarri behar dugu aurreko atalean aipatutako belaunaldien
arteko transmisioa. Gurasoak, biak zein bietako bat, eredu izan daitezke, drogaren
edo alkoholaren menpekoak izanik; edota are larriagoa dena, droga batzuk hartzea
eta alkohola edatea onar dezakete (Newcomb eta Bentler, 1988). Beste arrisku-egoera bat ere badago: nahiz eta guraso horiek jakin seme-alabak etorkizunean
kontsumitzaileak izango direla, askok ez diote arazo horri garrantzi handirik ematen, eta ez dute ezer egiten hori horrela izan ez dadin; norberaren menpekotasuna
aitortzeko gai ez badira, nola aitortuko dute, bada, inoren menpekotasuna?
Bestalde, heziketa-eredu ezegokiak erabiltzen badira, gerta liteke seme-alabek ez beretzat hartzea gurasoen arauak eta balioak; eta, are gehiago, ezta
inguruko gizarte-taldearenak ere. Umeak hazteko garaian, gurasoek jarrera eta
jokamolde desegokiak izaten dituzte sarri; esaterako, haurrak gehiegi babestea,
diziplinarik ez izatea, autoritarismoa erabiltzea, harremanak hotzak izatea,
axolagabe agertzea, heziketan arau ulergaitzak eta nahasiak erabiltzea (adibidez,
amak gehiegi babesten du eta aita autoritarioa da), umeen jarrerak eta jokaerak ez
bideratzea, seme-alabek egiten dituzten jarduerez ez arduratzea, seme-alabekin harremanik ez izatea, etab. Horiek guztiak kaltegarriak izaten dira harremanetarako;
horrela, umeak urrundu egiten dira pixkanaka, eta, gainera, arauei egokitzeko
zailtasun horrek berak denboraz areagotu egingo du gurasoen eta seme-alaben
arteko leizea; harremanak gero eta zailagoak izango dira, gero eta hotzagoak; eta
arazoak zigorren bidez konpontzeko joera ere, gero eta handiagoa.
Oso zaila da jakitea zein neurritan diren gurasoak seme-alaben jokabide horren
erantzule bakarrak. Seme-alaba bakoitzaren ezaugarriek ere (egonezina, oldartsu
izatea...) eragina dute harremanetan, eta, ondorioz, gurasoen lana ez da hain
eraginkorra izango. Dena den, errua batzuena zein besteena izan, argi dago haur
edo gazte horiek arazoak izango dituztela gizartean; izan ere, seme-alabek zenbat
eta gizarte-trebetasun gutxiago izan eta gizartearekin apurtzeko joera handiagoa
izan, orduan eta gehiago baztertuko ditu gizarteak. Horregatik, gizarteak ezarritako
arauak onartzen dituzten nerabeek baztertu egiten dituzte onartzen ez dituztenak;
eta baztertutako horiek beste talde batzuetara biltzen dira, gizarte-arauak apurtzearren-edo, alkohola eta drogak onartzen dituzten taldeetara, alegia.
Arestian aipatutako heziketa-jardueretako batzuek nortasun-eredu desegokiak
bultzatzen dituzte, eta ez dute batere laguntzen seme-alabak behar bezala gizartera
daitezen. Heziketa-molde horiei lotuta, antsietatea, depresioa eta norbere buruaz
estimu txikia izatea agertzen dira askotan; era berean, menpekotasuna duten nerabe
eta gazte askoren ezaugarriak dira horiek (Mayes, 1995).
Familia barruan, neba-arrebak ere erreferentzia-puntu izaten dira gizarte-arauak eta balioak hartzerakoan, batez ere, nagusiagoak badira; neba-arreba gazteak drogen kontsumitzaile bihur daitezke, neba-arreba nagusien ereduari jarraituz
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gero (Brook, Whiteman, Gordon eta Brook, 1990). Gainera, neba-arreba nagusiren
bat droga-menpeko izanez gero, drogak eskuratzeko lagungarria gerta dakieke
gazteagoei, eta alkoholari zein drogei buruz jasotako informazioa ere aldekoa
izango da.
Familian desoreka sortzen duten bestelako osagaiak ere oso kontuan hartu
behar dira, adibidez: gurasoen langabezia, tratu txarrak, ezkontideen arteko
liskarrak, dibortzioa, aita zein ama berriro ezkontzea, etab. Osagai horiek estresa
eta liskarrak sortzen dituzte, gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak aldatzen
dituzte eta seme-alaben garapen pertsonalean eta gizarte-garapenean kalte larriak
eragin ditzakete (Newcomb eta Bentler, 1988). Hori dela eta, seme-alabak, tristezia
eta larritasun horiek arindu nahian, alkoholean eta drogetan babesten dira askotan.
Bitxia bada ere, betidanik uste izan da alkoholaren eta drogen menpekotasuna
gizarteko maila apal eta xumeetakoen kontua zela; gaur eguneko datuek, ordea,
bestelakoa erakusten digute: arazoa denoi dagokigu. Egia da, gizarte-maila eta
ekonomia-mailaren arabera ezberdin jokatzen dutela gurasoek. Maila baxukoek,
orokorrean, ongizate eta gizarterako zein lanerako prestakuntza gutxiago
eskaintzen diete (ez dira horrenbeste arduratzen eskolatzeaz). Erdi-mailakoek, eta
maila gorenekoek batez ere, seme-alabak gizartean eta lanean arrakasta lortzera
bultzatzen dituzte. Horretarako, esaterako, jarduera gehiegi egitera behartzen
dituzte, eta, sarri, alde batera uzten dituzte beren garapenerako garrantzitsuagoak
diren beste alderdi batzuk, norberaren burua eta sentimenduak garatzea, adibidez.
Beste batzuetan, seme-alaben esku dagoena baino gehiago eskatzen diete, eta
horrek gehienetan porrota ekartzen du atzetik. Beraz, aipatutako lehenengo eredua
zein bigarrena, biak dira guztiz kaltegarriak seme-alaben garapenerako.
Ume eta nerabeen garapenean kontuan hartzeko beste eredu garrantzitsu bat
eskola da, pertsonaren identitatea eta norberaren estimua hazten eta hezten
laguntzen duelako. Umeak eskolan porrota edo atsekabea jasanez gero, gerta liteke
horrek drogaren eta alkoholaren menpekotasuna ekartzea atzetik. Hona hemen
Patterson, Debaryshe eta Ramsey-k proposatzen diguten adibidea:
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20.1. irudia. Heziketa-eredu ezegokiek eragiten duten menpekotasuna:
jokabide horren garapen-eredua
Haurtzaroko lehen urteak

Haurtzaroa: tarteko urteak

Haurtzaroko azken urteak
eta nerabezaroa

Taldekideen
gaitzespena ohikoa
denean

Gurasoen
diziplina
eta kontrol
eskasa

Gizarte-arauen kontra
doazen
taldekideekin
bat egitea

Umeak
jokabide-arazoak
izatea

Droga-menpekotasunezko
arazoak

Eskola-porrota

Zer dela-eta egiten du porrot umeak eskolan? Arrazoiak era askotakoak dira;
adibidez, izan liteke umeak, adimenean arazoak izanda, ezin duelako, edo/eta eskolan edo familian emozio-arazoak eta sentimendu-arazoak dituelako, etab. Arrazoia bata izan zein bestea izan, emaitza berbera da beti: frustrazioa, eskola-errendimendu kaxkarra dela eta. Motibazio-faltak gero portaera-arazoak dakartza, eta,
horri lotuta, irakasleek eta eskolako ikaskideek ere baztertu egiten dituzte horrelako arazoak dituzten umeak. Elur-bola gero eta handiagoa egingo da... horrekin
guztiarekin eskolan ez dira gustura egongo, eta beren estimua beherantz doan
neurrian, frustrazioa gorantz joango da. Horren guztiaren ondorioz, beren antzeko
jokabidea duten umeak bilatuko dituzte, bai eskolan bertan, baita hortik kanpo ere.
Kasu batzuetan, taldekide berriek droga eta alkohola hurbil izango dituzte, eta
egoera horretan errazagoa izango da umea kontsumitzen hastea.
Beste zenbaitetan, ikastetxeko ezaugarriek berek eragin dezakete umeen
jarrera suntsitzailea. Esaterako, eskolan eta ikasgeletako bakoitzean ikasle asko
badago, irakasleak nekezago kontrolatuko du ikaslea; umea berehala konturatzen
da horretaz, eta jarrera liskartsuak sortzeko egoera aproposa izan daiteke hori
(Barca, Otero, Miron, Santorum, 1986). Dena dela, irakasleen zorroztasunak ere
eragina izan dezake ikaslearen jarreran. Horrez gain, ikastetxean eskolaz kanpo
aisiarako jarduera gutxi antolatzen badira, arazoak dituen ikasleak aukera gutxi
izango du eskola-esparruan gutxienez bestelako esperientzia onuragarriak izateko
eta bere baitan motibazioa sortzeko.
Beraz, irakasleen garrantzia itzela da ikastetxearen esparruan, horiek hezi eta
trebatuko baitituzte gazteak gizon-emakume heldu eta arduratsu bilaka daitezen.
Hortaz, irakasleek eragin handia dute ikasleak duen izaeran eta bere buruari dion
estimuan; izan ere, irakasleen lana, funtsean, etengabe ikasleen ekintzak balioestea
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da. Hala, oso kontuan hartu behar dira irakasleak dituen irizpide eta pentsamoldeak
honako gai hauek direla eta: eskolako esparrua, betebeharrak, irakasbideak, ikasle
bakoitzaren gaitasuna eta izaera... Horiek guztiek ikasleekiko harremanak moldatuko dituzte, eta, orobat, irakaslearen jarreraren araberakoa izango da sarri ikasleen
errendimendua ere. Horrela, zenbait kasutan, lehen harreman-saioetan liskartsutzat
jo diren umeek izaera hori garatzen jarraitzen dute, beren irakasleen jarrera
desegokia delako: maiz zigortzen dituzte, gelan ez dituzte kontuan hartzen, eskolabukaeran baztertu egiten dituzte, etab. Nolanahi dela, irakasleei ezin zaizkie
leporatu eskola-porrot guztiak, ez eta porrot horiek ikasleei dakarzkien ondorio
kaltegarriak ere, jakina. Baina, gogoan izan behar dugu irakasleek funtsezko
eginkizuna betetzen dutela ikasleak eskolako gaietan motibatzeko eta beren
estimua garatzeko orduan. Gainera, ezin dugu ahantzi, besteak beste, usu bi faktore
horiek bultzatzen dutela gaztea drogak hartzera: norberaren burua behar beste ez
estimatzeak eta eskolan porrot egiteak, alegia.
Atzetik drogamenpekotasuna edo alkoholismoa ekar lezakeen beste faktore
bat, gazteek beren artean dituzten harremanak dira, adibidez, koadrillako eta
lagun-taldeko harremanak. Nerabezaroan, batik bat, garrantzi handia dute lagunek;
elkarrekin hainbat ekintza egin ez ezik, zenbait arau eta balio ere ezartzen dituzte,
eta, talde horretan parte hartu nahi izanez gero, arau eta balio horiek bete behar
dira. Horrenbestez, arau eta balioen artean drogak eta alkohola hartzea sartzen
bada, taldeari zor zaion leialtasunak bultzaturik, lagun-taldeko partaideak drogak
eta alkohola hartzen hasiko dira, neurriz kanpo sarri. Zernahi gisaz, lagunen
arteko lotura ez da beti berdina; izan ere, umeen eta gurasoen arteko harremanaren
arabera, lagun-taldeak gaztearengan duen eragina alda daiteke: seme-alabak hezterakoan, gurasoen eta umeen artean hainbat balio nagusitu badira (komunikazioa,
arrazoibidea, elkarrekiko errespetua eta afektua), seme-alabak gazteak direnean,
beren kasa erabakitzeko gaitasun eta ziurtasun handiagoa erakutsiko dute. Beraz,
lagunek drogak edo alkohola hartzera bultzatzen badute ere, gazteak kontra egin
ahal izango die, eta arazoa saihestuko du (Brook et al., 1982). Gainera, gurasoen
eta umeen artean komunikazio oparoa badago, gurasoek menpekotasunei buruzko
iritziak eta kezkak ager diezazkiekete seme-alabei, eta denen artean eztabaidatu.
Horrela, seme-alabek gurasoen ideiak barneratuko dituzte; eta horrekin guztiarekin, menpekotasunei aurre egiteko urrats garrantzitsua egingo da familia
barruan.
Asko dira, beraz, seme-alabak drogak eta alkohola hartzera bultza ditzaketen
faktoreak. Zenbait adituk diotenez, gurasoek arazoaren hasieran izango dute
eragina, gehienbat; batez ere, amak baldin badu menpekotasuna (Andrews et al.,
1993; Halebsky, 1987). Gero, lagun-taldeak hartuko du lekukoa, eta garai horretan
jarraitu egingo zaio bideari, edo, zenbaitetan, arazoa handitu ere egingo da (Halebsky, 1987). Beste aditu batzuen ustez, aldiz, lagunen eta neba-arreba nagusien
eragina handiagoa da; izan ere, gurasoei baino konfiantza eta errespetu handiagoa
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die gazteak horiei (Brook et al., 1990; Coombs, Paulson, Richardson, 1991;
Halebsky 1987). Edozelan ere, seme-alaben eta gurasoen arteko harremanean
komunikazioa eta afektua nagusi badira, arrisku txikiagoa izango du gazteak
drogen eta alkoholaren menpe geratzeko (Coombs et al., 1991; Tudor et al., 1980).
Bestalde, ezin dugu bazter utzi, gai honen inguruan kulturak eta hedabideek
duten erantzukizuna. Kulturaren eragina zeharkakoa da, alegia, bertako partaideen
uste, iritzi eta pentsamoldeek sortutakoa. Kulturaren bidez, hainbat sineste eta
pentsakera jaso dituzte gurasoek: giza izaera nolakoa den, umeak nola garatzen
diren, nola hezi behar diren, helduek gidari izan behar ote duten, gaztetxoak
maitasunez hartu behar ote diren, etab. Bistan denez, gurasoek ez dituzte asmatu
beren seme-alabak hezteko bideak. Ideia horiek guztiak beste kultura-partaideekin
izandako harremanetatik jaso dituzte, edota kulturak harreman-truke horren bidez
eskainitako informaziotik.
Drogei eta alkoholari dagokienez, kulturak kontraesanezko iritziak barreiatzen ditu hedabideak direla medio (zientzia-dibulgazioa, literatura, telebista,
filmak...) (Newcomb eta Bentler, 1989). Batetik, drogaren eta alkoholaren kontrako
informazioa dakarkigu: gizakiari nahiz gizarteari eragin diezazkioketen kalteak
azpimarratzen dira (HIESa, delinkuentzia, etab.). Baina, bestetik, publizitateak
alkohola eta tabakoa hartzera bultzatzen gaitu: independentziaren adierazgarri eta
gurasoen arauei kontra egiteko ikur bihurtzen ditu; ondo pasatzeko ezinbesteko
osagai gisa aurkezten dizkigu: hedonismorako eta iheserako bide (Cánovas, 1994).
Gainera, gure gizartean aski hedatuta dago alkohola edateko ohitura, eta funtsezko
ezaugarria da zeinahi festatan.
Orobat, gure kulturan ez dago behar adina adierazle gaztea heldu bilakatu
dela erakusteko: ez daude zehazturik zein diren bere eskubideak eta betebeharrak.
Batetik, hemezortzi urte bete ostean, zenbait eskubide bereganatzen dituzte gazteek: gidabaimena lor dezakete, gurasoen etxetik joan, edo —gure gaiari atxikita—
leku publikoetan alkohola edan. Bestetik, ordea, gure gizartean, nerabezaroa asko
luzatzen da, baita lanean hasteko unea ere. Horregatik, ezin da ziurtatu hemezortzi
urte bete orduko gazteak askatasun ekonomikoa lortuko duenik. Bide beretik,
segur aski, ez da gai izango menpekotasunak dituen alde guztiak sakon aztertzeko
eta arazoari heldutasunez eta erantzukizunez aurre egiteko.
Denok arduratu behar dugu, bada, datozen belaunaldiak zaintzeaz: bizitzak
jartzen dizkigun oztopo eta trabak gainditzen irakatsi behar diegu gazteei,
horretarako ondo prestatuta eta hezkuntza egokia emanda.
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5. PREBENTZIO-PROGRAMAK KIDE MENPEKOREN BAT DUTEN
FAMILIENTZAT
Prebentzio-lanean hiru maila bereizten dira normalean, zein biztanle-motari zuzentzen zaion eta zein jarduera erabiltzen dituen kontuan hartuta. Lehen prebentzio-maila biztanle guztiei zuzendutakoa da, eta bere helburu nagusia hainbat eragile
kaltegarri gutxitzea da: gizarte-biolentzia, pobrezia, langabezia, bazterkeria, hedabideen eragin txarrak, eskola-porrota, etab. Halaber, ekintza positiboak antola
ditzake gazteen artean aisialdi osasuntsuagoa sustatzeko, drogen eta alkoholaren
eragin kaltegarrien berri emateko, etab.
Bigarren prebentzio-mailaren xedea menpekotasun-arrisku latza izan dezaketen familiak zeintzuk izan daitezkeen ikustea eta hautematea da. Horrela, programa
bereziak antolatuko dira, familia horietan arazoa ager ez dadin edo, arazoa agertu
berri denean, menpekotasuna handitu ez dadin. Familiako kide batek edo gehiagok
denbora luzean menpekotasunaren arazoa izan duenean, orduan, hirugarren
mailako prebentzio-jarduna jartzen da martxan. Gisa horretako egoeren aurrean
helburua honako hau da: pertsona horien arazoa ahalik eta denborarik laburrenean
konpontzeko programa egokiak prestatzea edo, bederen, menpekotasunaren
ondorioak leuntzen saiatzea hainbat testuingurutan, hala nola: maila pertsonalean,
lanean, familian...
Gauzak horrela, hauxe da atal honen xedea: bigarren eta hirugarren prebentzio-programetan jorratu beharko liratekeen bideak, helburuak eta gaiak lantzea.
Eta horretarako, zenbait adituk egindako programetan oinarrituko gara. Besteak
beste, autore hauen lanak izango ditugu eskuartean: Barca eta laguntzaileak
(1986), Newcomb eta Bentler (1989) eta Tobler (1986). Horrez gain, gurasoei
zuzendutako programa bat ere hartuko dugu kontuan. Programa hori Tenerifen
garatzen ari da gure zuzendaritzapean (Martín eta Peraza, 1995).
Familia-esparruan esku hartzeko zenbait ildo daude ikusgai 20.2. koadroan.
Hiru dira horien artean kezka nagusiak: a) familia behar bezala prestatu seme-alabak lagundu ditzan, baina laguntza ematen dioten adituen beharrean geratu
gabe; b) familia osoa hartu behar da aintzat, arazoa lagun bakar bati bizkarreratu
beharrean; c) gurasoen portaera —guri nahasia iruditu arren— familiaren gizarte-ingurunean sakonki errotuta dauden heziketa-ikusmolde eta heziketa-balioen
ondoriotzat hartu behar dugu.
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20.2. koadroa. Menpekoak diren edo menpeko izateko arriskuan diren kideak dituen familia
1. Familiak seme-alaben heziketan duen erantzukizuna onartu behar dugu. Familiak esku hartu
behar du bere beharrizan, lehentasun eta jokabide nagusiak zeintzuk diren erabakitzerakoan.
jarduteko
ildoak
2. Elkarlanean aritzen, erabakiakberarekin
hartzen eta
arazoei irtenbideak
aurkitzen trebatu behar dugu
familia. Dena eginda eta erabakita eman barik, arazoak konpontzen trebatu behar dugu
familia, horixe delako laguntzeko modurik onena.
3. Gogoan izan behar dugu arazoa ez dela kide batena, familia osoarena baino. Aldaketak
egiten ditugunean, familia osoa izan behar da gure jomuga. Izan ere, era batera zein bestera,
aldaketek guztiengan izango dute eragina.
4. Familiaren inguruan eragina izaten duten bestelako sistemak ere badira: ahaide urrunagoak,
lankideak eta ikaskideak, lagunak, komunitatea. Horiek guztiak aintzat hartu behar ditugu.
Izan ere, eragile ekologikoak dira, eta lagungarri izango zaizkigu aldaketarako itxaropen eta
iragarpenak (aldeko nahiz kontrakoak) egiten ditugunean.
5. Familia batetik bestera aldatu egiten dira iritziak, usteak eta xedeak. Gogoan hartu behar
dugu gizarte- eta kultura-aniztasun hori. Familiak bere ikuspegia du seme-alaben heziketaren
gainean. Aintzat hartu behar dugu hori beren bizi-ikuspegia zabaltzeko eta beren bizitzaz
hausnarketa egin dezaten lortzeko.

Ildo horietan oinarrituta, ondoko hiru mailatan jardun behar dugu familiari
laguntzeko:
a) Familiari laguntza berezitua ematen dioten programak. Saioak egiten dira
familiarekin honelako eginkizunak betetzeko: familia ebaluatu, arriskua
duten faktore ekologikoak antzeman, gatazka-egoerak zeintzuk diren jakin,
arazoa zehaztasunez aztertzen jarraitu, familiari aholkuak eman menpeko
den (edo menpeko izateko arriskuan den) kideari buruz har dezaketen
erabakiaz, eta bikotekideari zein neba-arrebei sostengua eskaini.
b) Familiari taldean laguntzeko programak. Saioak taldeka egiten dira beste
familiekin bilduta. Honako hauek izaten dira helburuak: heziketaz duten
ikuspegia zabaldu, norberaren heziketa-ereduaz hausnarketa egin, taldearen
baitan emozio-sostengua lortu, arriskua zein egoeratan egon daitekeen
jakin, arazoei irtenbideak taldeka bilatu, drogaz zein alkoholaz gehiago
ikasi eta aisiarako bestelako irtenbideak sustatu.
c) Arazoak dituen edo izateko arriskuan den familiako kideari banaka laguntzeko programak. Terapia banaka egiten da eta taldeka ere bai, arazo bera
duten beste lagunekin batera; beharrezkoa izanez gero, medikuaren
laguntza ere izaten da.
Familiari laguntza berezitua ematen dioten programak taldeka egiten direnak
baino lehenago hasi behar dira. Horietan, lehendabizi, oso garrantzi handikoa da
argibide ugari biltzea, honako hauek aintzakotzat hartuta: ea familia nola ohartu
zen arazoaz, menpekotasunaren iraupena eta jarraibidea zeintzuk diren, familia eta
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arriskuan dagoen kidearen erantzuna zein den, familia zenbateraino inplikatzen
den, alkoholaren eta drogaren gainean zer dakien eta bere jarrera nolakoa den, ea
menpeko diren kide gehiago dagoen, etab. Gainera, aztertu egin behar da ondo ea
familia-egituran garatzen diren harremanak eta komunikazio-moduak egokiak diren ala ez, horretarako hiru azpisistemak kontuan hartuta: bikotea, gurasoak/seme-alabak eta neba-arrebak. Bestalde, multzoek beren artean dituzten harremanak
nolakoak diren ikustea ere garrantzitsua da. Azkenik, familiaren inguruan dauden
eta lagungarriak diren bestelako sistemak begiratu behar dira; hala nola ahaide
urrunagoak, lagunak, lankideak eta komunitate-harremanak. Azken horietan dago,
hain zuzen, arazoaren eta bere iraupenaren muina, neurri handi batean.
Familiari laguntza berezitua ematea onuragarria da ezkontideen edo neba-arreben artean egon daitezkeen arazoei buruz lan egiteko. Hala, bikotekideei
aholku ematerakoan, ondoko helburu terapeutiko hauek lortu nahi izaten dira:
gatazka-egoerak konpontzeko negoziazio-gaitasuna lantzea, beren arteko
elkarrizketa bultzatzea seme-alabez zein elkarbizitzaz ikuspegiak eztabaidatzeko,
familia-arazoez eta, bereziki, drogarekiko eta alkoholarekiko menpekotasunaz
dituzten jokabide eta erantzun desegokiak aztertzea eta, azkenik, bikote-arazoak
seme-alabengan eragina izan ez dezan ahalegintzea. Bestalde, neba-arreben arteko
afektuzko-harremanak eta komunikazioa bultzatu behar dira, neba-arreba gazteen
aisiarako modu onuragarriagoak sustatu, gatazkak konpontzeko gaitasuna areagotu
eta haien arteko emozio zein jarrera ezezkorrak ikertu, batez ere, familiako kide
bat drogen menpean egotetik datozenak.
Familiari laguntza emateko talde-programetan hamar-hamabost bat laguneko
taldeak eratzen dira. Partaideen familia-egoerak (gatazka-maila eta arazo ezberdinekin) zenbat eta ezberdinagoak izan, orduan eta aberatsagoa izango da taldeen
arteko elkarrekintza. Saioetara guraso biak joatea da onena, baina sarritan ama
baino ez da joaten. Alkoholaren edo drogen menpean den kidearen egoera zenbat
eta larriagoa izan, orduan eta maizago joaten dira gurasoak talde-saioetara. Hona
hemen zergatia: medikuak zein terapeutak kide horri laguntza eman diezaion,
gurasoak nahiz ardura hartuko duen ahaideren bat saioan egotea nahi izaten da.
Arriskuan diren familiei dagokienez, ostera, nekez lortzen da gurasoak saio guztietara joan daitezen; horrelakoetan, udaletik zein beste erakunde batetik laguntza
jaso ahal izateko, saioetara joatea jartzen da derrigorrezko baldintza modura.
Taldea ingurune ezin hobea da gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak aztertzeko. Hor lortu nahi diren xedeen artean, hauek guztiak ditugu: guraso eta seme-alaben helburuez eta heziketa-estrategiez hausnarketa egin; familiaren egituraz eta
dinamikaz gehiago jakin; seme-alaben adinaren arabera familian zein gatazka
sortzen den antzeman; garapenaz eta heziketaz norberak eta besteek dituzten usteak
aztertu; seme-alabekin batera gauzak egiteko gogoa piztu gurasoengan; familia-girotik kanpoko lagun-girora nola iragaten den ikusi; gurasoek seme-alabei eskolako
lanak egiten lagundu behar dietela nabarmendu; gurasoei ohartarazi drogarekiko
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eta alkoholarekiko jarreran hedabideek eragin kaltegarria izan dezaketela; nolako
droga-motak dauden argitu; eta, familian inork drogarik hartuz gero, nola antzeman azaldu (aldarte gorabeheratsuak, ezorduan logura izatea, lagun berriak izatea,
familia-girotik aldentzea, gehiegi gastatzea, etab.).
Arazoak dituen edo arriskuan den senideari banaka laguntzeko programa eta
familiari laguntzeko programa aldi berean egiten dira, elkarrekin koordinatuta.
Helburu nagusiak hauexek dira: menpeko denak arazoa onartu eta laguntza behar
duela jabetu, bere nortasuna moldatu, bere buruaz estimu hobea izan, bizitza-asmoak antolatu, lan egiteko eta beste lagunez ardura hartzeko ohitura bultzatu,
berehalako hobariak izateko beharra kendu, larritasuna eta estresa gutxitu, osasuna
eta bizimodu ona izateak duen garrantziaz ohartarazi, familiaz, lagunez eta alkoholaren zein drogaren munduaz gogoeta egin, gizarte-trebetasunak eta arazoak
konpontzeko abilezia hobetu.
Laburbilduz, azken atal honetan azaldu nahi izan dugu zein zaila den esku-hartzea alkoholaren edo/eta drogaren menpeko bat duten familietan. Menpekotasuna garrantzi handiko arazoa da, hala osasunari nola hezkuntzari dagokionez.
Gainera, inork ez du zalantzan jartzen bestelako arloetan sortzen duen arriskua: horietan jokabide-ildo berriak aurkitu behar dituzte politikariek zein legegileek, baita
poliziak berak ere. Hala, bada, konponbidea aurkitzea zaila denez, bat egiten dugu
arazoari familia-giroan aurrea hartu behar zaiola diotenekin, arestian aipatutako
lehen bi prebentzio-mailetan, alegia. Argi dugu, familia hezteko programen bidez
lan handia egin daitekeela aldez aurretik babesa emanda eta prebentzio-lana eginda,
arazoa zabal ez dadin.
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Hezkuntza-beharrizan
bereziak dituzten familiak
eta familia-aholkularitza

21. Bestelako garabideak dituzten haurrak nola
garatu eta familian nola hezi
María sabel Simón, Nieves Correa, María José Rodrigo eta
María Amparo Rodríguez

1. SARRERA
Haur guztiek ez dute garabide berbera, eta zenbait umek bestelako eboluzioak
izaten dituzte; haur horiei buruz azken aldi honetan egindako ikerlanek zeharo
aldatu eta baztertu dute orain arte zegoen ikuspegia, eta gaur egun ume horiek
gabeziaz josiak eta ezohikoak ez direla esan daiteke. Lehengo ikuspegi haren
arabera, garapenean atzeraturik edo aurreraturik zihoazen haurrek multzo bana
osatzen zuten, normaltzat har zitekeen biztanle-taldetik at, eta multzo horietako
bakoitzak, berriz, garapen homogeneo samarra zuen. Gaur egun, ordea, beste era
batera ikusten dira gauzak: batetik, haur horien garapenak gainerako haurrenarekin
dituen berdintasunak nabarmentzen dira, eta, bestetik, elkarrengandik ezberdintzen
dituzten berezitasunak nahiz multzoen barruko aniztasuna hartzen dira kontuan.
Hori guztia dela eta, haur horien hezkuntza-beharrizanei zehatzago egokitzen zaien
planteamendua daukagu, batez ere, familien eginbeharra eta berekin lanean
dabiltzan profesionalena argitzeko. Profesional horiek dira, azken buruan, haurren
garapen-abiadurara molda daitezkeenak, eta, era berean, haurraren aldeko eragina
susta dezaketenak. Egiteko horretan, berebiziko garrantzia du familiak, bai haur
horien garapenaz hausnarketa egiteko, baita haurrek ikasteko gaitasuna gara dezaten ere. Bi multzo horietako haurren bilakaeran gertatu ohi diren berezitasunak
aztertzea da gure xedea, azaletik bada ere. Lehenik eta behin, kasuan kasuko
familiak aztertuko ditugu, eta, ondoren, zenbait iradokizun luzatuko ditugu, familia
horien baitan modu egokian jardun ahal izateko. Bestalde, azalpena argitzearren,
kapitulua bi zatitan bereizi dugu. Lehenengo zatian garapen atzeratua duten haurren gaia jorratuko dugu. Bigarrenean, aldiz, garapen aurreratua duten haurrena.
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2. EBOLUZIO ATZERATUA DUTEN HAURRAK NOLA GARATZEN DIREN
Sarreran aipaturiko antzinako ikuspegiari helduta, adimen-garapenaren arabera
sailkatzen ziren haur horiek. Horrela, adimena zenbateraino garatua zeukaten
aintzat hartuta, honako hauek aurki genitzakeen: erabateko atzerapena zutenak,
atzerapen handikoak, atzerapen ertainekoak eta atzerapen arinekoak. Sailkapen
horretan oinarrituta, multzo bakoitzerako ezaugarri batzuk finkatzen ziren, ume
horien adimena, izaera eta harremanak definitzeko. Era berean, haur horiek
nozitzen zituzten eskasiak eta keriak adierazteko, medikuntza-ereduetatik hurbil
zeuden ereduak zerabiltzaten. Gaur egun, ostera, bada bestelako iritzirik. Horien
esanetan, haurraren garapena badago adimen-mailari edo adimen-garapenari
lotuta, baina, horrez gainera, badaude bestelako aldagaiak ere, oso kontuan hartu
beharrekoak eta sakon aztertu beharrekoak; esaterako, honako hauek: atzerapenaren
kariak zeintzuk diren, atzerapenak haurrarengan zer-nolako eraginak sortu dituen,
atzerapenaren lehenengo zantzuak noiz agertu ziren, noiz hauteman ziren, eta bai
familia-giroa, bai haurraren kultura eta gizarte-ingurunea, baita haurraren beraren
ezaugarriak ere nolakoak diren. Bestalde, Hodapp eta Dykens-ek (1994) diote,
garapen-mota bakoitzaren baitan gertatzen diren berezitasunak etiologiaren
arabera zehaztu behar direla. Modu horretara, X ahularen sindromearekin jaiotako
haurrak —hau da, X kromosomaren akats baten ondorioz atzerapena jasaten duen
haurrak—, ezagutza-bidean eta egokitzapen-prozesuan geldialdia eta atzerakada
nabarituko ditu pubertarotik aurrera, neurona- zein hormona-aldaketak direla eta.
Williams sindromea duenak —hots, balbulagaineko estenosi aortikoa, adimen-atzerapena eta aurpegi adenoidea dituenak—, ezagutza-mailan zein harremanetan
garapen egonkorragoa izaten du, baita heldutasunera iritsi bitartean ere. Gisa
berean, Down sindromea duen haurrak —21. kromosoma-bikotean bat gehiago
egoteagatik sorturiko atzerapena duenak alegia— garapen-aldi azkarrak izaten ditu
zenbaitetan, eta, beste batzuetan, berriz, egonkor geratzen da; aztertzen den
garapen-eremuaren araberakoak dira gorabehera horiek. Dena dela, ikerlan
gehienetan era orokorrean aztertzen da garapena, edo, bestela, Down sindromea
beren-beregi ikergai bakartzat hartuta. Kapitulu honetan, oro har eta etiologia
aintzat hartu gabe, atzerapena dutenen azterketa egingo dugu, eta garapen-ezaugarririk nabarmenenak azalduko ditugu. Gero, kasu jakin batzuetan, sindromea nola
azaleratzen den adierazten saiatuko gara.
Garapen atzeratua duten haurrek zailtasunak dituzte adi eta erne egoteko, bai
eginbeharrak burutzerakoan, eta bai kanpoko estimuluen aurrean ere. Zailtasun
horien eraginak berehala igar daitezke jaio berriaren lehen hilabeteetatik aurrera.
Mugimenduak antolagaitz eta abiadura moteleko bilakatzen dira. Ekintzak burutzeko prestakuntzak ere, moteldu egiten dira zeharo. Hala ere, helduen jarrerak
bereganatu eta errepikatzeko gaitasunik badaukate haur horiek (Hodapp eta
Dykens, 1994). Oroimenari dagokionez, ostera, kostatu egiten zaie zentzumenen
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bitartez jasotzen duten informazioa sailkatzea eta gordetzea, baita oroimen-estrategiak erabiltzea ere. Informazioa bereganatzeko bideak, bada, eragin zuzena
dauka haurrengan. Hala, zailago bereganatzen dute entzumenezko informazioa
ikusmenezkoa baino. Era berean, atzerapenaren zergatia zein den kontuan hartuta,
haurrari zer-nolako eginbeharrak ematen zaizkion ere izango du zerikusirik
(elkarren ondokoak izan edo aldi berekoak izan). Esaterako, X ahularen sindromea
daukaten haurrei zailago egingo zaie ondoz ondoko informazioa sailkatzea eta
bereganatzea, aldi berean jasotakoa baino, batez ere, ikusmen eta higidurazko
eginbeharretan. Eginbeharra egiteko moduak, ordea, badirudi ez duela eraginik
Down sindromea daukaten haurrengan. Oroimen-estrategien erabilpenari dagokionez, nabarmendu beharrekoa da ondokoa: Down sindromea duten haurrak
gainerako haurrak baino beranduago hasten dira berez gauzak errepikatzen eta
zerrendak gogoratzen, izan ere, gehienetan bost urterekin hasten baitira haurrak
horrelako estrategiak erabiltzen.
Arazo horiek hizkuntzaren esparruan antzeman daitezke argi eta garbi.
Ahoskeran, adierazpenean nahiz ulermenean ageri ohi diren arazoak ugariak dira.
Orain arte azpimarratutakoen artean honako hauek ditugu: alde batetik, gutxiago
ahoskatzen dute, hau da, argitasun gutxiagorekin; bestetik, denbora luzeago behar
dute lexikoa aberasteko eta joskera anitzeko esaldiak egiteko. Hari beretik, nerabezaroan darabilten hizkerak gramatika-antolamendu eskasa du; beti orainaldia erabiltzen dute eta menpeko perpaus gutxi. Gainera, zailagoa da jakitea noiz jabetu
diren informazio osoaz, ez baitute erreakzio-tiporik (keinua aldatzea, errepikatzeko
eskatzea). Down sindromedun haurrek adierazpen eta gramatikarako gaitasun
eskasagoa daukate. Hizkuntza ulertu eta erabili, berriz, bestelako sindromeak pairatzen dituzten haurrek baino hobeto ulertzen eta erabiltzen dute. Edonola ere,
Flórez eta Troncoso-k (1994) adierazi bezala, etiologiak haur horien hizkuntza-garapenean daukan eragina ez ezik, familia-giro ezegokiak dakartzan ondorioak
ere aztertu behar dira, horrelako giroetan bizi eta haziz gero, hizkuntza-arloan
dauden arazoak areagotu egiten baitira sarri.
Hizkuntzaren erabilpen pragmatikoa aztertzean, gizarte-elkarrekintzaren eta
egokitzapen-jarreraren ikuspegia erabili izan da askotan. Eskuarki, haur horiek
geldoagoak dira eta helduekin harreman gutxiago dute. Horrek ez du esan nahi
tankera horretako jokabideak garatzeko gaitasunik ez dutenik, baizik eta gaitasunok modu ezberdinean eta garai ezberdinetan gertatzen direla atzerapenik ez
daukaten haurren aldean. Adibidez, Down sindromea duten haurrak, jaio eta lehen
hilabeteetan, gai dira elkarrekintzetarako lehenengo funtsa ezartzeko, harremanak
izaten baitituzte, hala nola begiradak, soinuak eta irribarreak erabilita. Bada alderik,
ordea. Ikusmenaren bitartez lortzen den harreman hori beranduago agertzen da,
eta, oro har, amaren begietara bildu ohi da, izan ere, behatzeko gaitasun urria dute.
Amarekin duten harremanean, bestelako umeek baino soinu gutxiago ahoskatzen
dituzte. Soinu horiek behin eta berriz errepikatzen dituzte, eta oso gorabeheratsuak
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dira, gainera. Lehenengo irribarrea beranduago egiten dute eta beste haurrena baino
motelagoa da. Horrez gain, sei hilabeterekin, zailtasunak dituzte aldi berean bi
gauzaz ohartzeko; kasurako, ama semearekin edo alabarekin jostailu batekin
jolasten ari denean. Jokaera horrek hamabi hilabete betetakoan ere jarraituko du;
ama semearen edo alabaren arreta objektu batera bideratzen saiatzen baldin bada,
haurra axolagabe agertuko da eta berehala utziko dio jostailuarekin jolasteari;
ondoren, pertsonarengan jarriko du bere arreta guztia. Beraz, aldi berean aurkeztutako zenbait objekturen aurrean, ezin du arreta behar bezala gorde. Horrez gain,
objektuekin egindako jarduera sinbolikoekin arreta-arazoak dituztela ere jakin ahal
izan dugu. Esaterako, Beeghly, Weiss-Perry eta Cicchetti (1993) psikologoek
ikerketa-saioa egin zuten, haurrek objektua erabiltzen zenbat denbora ematen zuten
aztertuz. Saioaren emaitzek argi adierazi bezala, haur horiek eskema berberak errepikatzen dituzte behin eta berriro, eraldaketa gutxiago egiten dituzte, eta ordezkapen sinboliko gutxiago ere bai. Nolanahi den, gizarteratzearen eta komunikazioaren garapenak eskola-garaian jarraituko du. Bestalde, Down sindromea duten
haurrek hobeto garatuko dute gizarteratze-prozesua komunikazio-prozesua baino.
Williams sindromea edo X ahularen sindromea pairatzen dutenekin, aldiz,
alderantziz gertatzen da.
2.1. Garapen atzeratua duten haurren familia-ingurunea
Haur atzeratuen familiak gero eta leku zabalagoa hartu du azken hamarkadotan, eta, horren lekuko, gaiari buruz egin diren hainbat eta hainbat ikerketa daude.
Burutu diren azterlanak honako bi galdera hauek argitzen saiatu dira: batetik,
haurraren giroko aldagaietatik zeintzuek egiten dioten mesede umearen garapenari
eta, bestetik, familia-inguruneko ekologia-aldagaietatik zeintzuek laguntzen duten,
familia seme edo alaba horien beharrizanei egokitu dadin. Hasierako ikerlanak,
hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkadetakoak, alegia, norabide bakarrekoak ziren, eta erabat ezkorrak. Ikuspegi horri helduta, atzeratutako seme-alabaren
bat izateak familiari eragin txarrak zekarzkiola uste zuten. Horren ondorioz,
familia ezgaiak zeuden (Kew, 1975). Laurogeiko hamarkadatik aurrera, ordea,
aldaketa nabaria antzeman daiteke. Ordura arte ez bezala, hortik aurrera beste
eredu batzuk hasi ziren aztertzen, familiako estresa eta horri aurre egiteko ereduak,
besteak beste. Ikertzaileek sistema gisa ulertu dute familia, eta alde batera laga
dute aurreko ikuspegiari zerion ezkortasun-kutsua. Garapen atzeratuko haurra izan
arren, horrek ez du, nahitaez, arbuiatze-sentimendua zertan sortu familia-sisteman.
Alderantziz, familiaren barneko harremanak sendotu ere egin daitezke hori dela eta.
Orobat, haurra ez da familia-patologiaren sortzaile izaten, arrisku-eragile baizik.
Beraz, familia horien egokitzapen-prozesuan eragina duten aldagaiak aztertzen
ditu ikuspegi berri horrek, eta horrela, McCubbin eta Patterson-ek (1983) berriz
formulaturiko ABCX eredua agertzen zaigu. Eredu horrek ondokoa dio: haur
atzeratu batek eragindako krisiaren ondorioak (X), haurraren ezaugarrien zioz
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sortzen dira (A), baina tartean dira, era berean, familiak dituen kanpo- zein barne-baliabideak (B) eta familiak haurra eta bere arazoak ulertzeko modua bera ere bai
(C).
2.1.1. Garapen atzeratua duen haurraren familiak nola erantzuten duen eta nola
egokitzen den
Seme edo alaba atzeratua izateak eragin nabaria du familiarengan. Duvall-ek
(1957) aztertu eta Freixa-k (1993) argi azaldu duenez, hainbat estadio bereiz daitezke
egoerari egokitzeko prozesuan. Lehenengoari familiaren hasiera esaten zaio eta
bikotea edozein krisialdiri aurre egiteko oinarriak jartzen ari denean gertatzen da.
Hasiera horretan bikoteak behar besteko emozio-orekarik ez badu, seme-alaba
atzeratua izateak estresa areagotuko du. Haurraren itxaronaldia dugu beste aldi
bat. Horretan aita-amagaiak prestatu egiten dira izango dituzten aldaketen aurrean.
Gurasogaiek haur atzeratua izango dutela jakitean, beharbada, abortatzea erabakiko dute; baliteke, ostera, haurdunaldiarekin aurrera egin nahi izatea. Nolanahi dela,
egoera batean zein bestean, profesionalen laguntza behar izango dute une larri
horietan. Haur atzeratua jaiotzean krisia hasten da. Krisiak hainbat aro ditu, eta
aro horien artean gorabeherak eta atzerapenak izaten dira (Cunningham eta Davis,
1988). Lehenengoa, shock-aren aroa da. Izan ere, haur normala izateko itxaropena
zapuztutakoan, estutasuna, mehatxua eta erru-sentimendua barneratzen zaizkie aita-amagaiei. Bigarrena, erantzunaren aroa da. Aro horretan gurasoak egoera
ulertzen ahalegintzen dira era askotako jarrerak erakutsiz: babes-, gaitzespen- eta
erru-sentimenduak, bestelako iritzien bila hasi, etab. Azkena, errealitatearen aroa
da: gurasoek arazoari aurre egiten diote, haur atzeratua hezten hasi behar dutelako.
Hurrengo estadioa haur atzeratua eskolaurrera joateko adinera iristen denean
hasten da. Garai horretan nabariagoa egiten da haur horiek zenbait trebetasun
ikasteko duten zailtasuna: beren buruaren jabe izateko, hitz egiteko eta gizartean
moldatzeko, hain zuzen. Horren ondorioz, gurasoek haurra zaintzen egunero
ematen duten denbora luzatu beharko dute, eta, beraz, estresak gora egingo du
haiengan. Orobat, ziurrenera, gurasoak estresak jota egongo dira, hala haurrentzat
laguntza jasotzeko zerbitzuen bila dabiltzanean, nola komunitateari haur atzeratua
dutela aitortzen diotenean. Eskola garaian gurasoek haurrari komeni zaion gunea
aukeratu behar dute. Ardura horretaz gain, laguntza-gune egokiak aurkitu behar
dituzte, haurra gizarte moduetara ahalik eta ondoen molda dadin. Bestalde,
garapen atzeratuko nerabeak dituzten familiek garbi nabarituko dute, gero eta
erritmo ezberdinagoa daramatela nerabe atzeratuaren gorputz-hazkuntzak eta bere
adimen-, emozio- zein gizarte-garapenak. Beraz, arazo horri egin behar diote aurre.
Nerabeak nola edo hala prestatuta egon arren, lan-aukera gutxi izaten dute. Hala,
bada, gurasoek argi dute seme-alabak beren beharrean egongo direla betiko.
Gauzak horrela, gero eta nabarmenago bilakatzen da diruarekiko kezka: gurasoek
etorkizun segurua eskaini nahi diote seme-alabari. Ardura sortzen duen beste gai
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bat nerabearen sexualitatea da, eta, hain zuzen, horri nola buru egin. Helduaroan
atzeratua erakundeen eskuetan egon daiteke edo gurasoekin bizi, harik eta horiek
hiltzen diren arte. Gurasoek seme-alabaren lan-etorkizunagatik duten kezka
nabarmen agertzen da. Izan ere, eskolek dagoeneko ez dituzte behar diren zerbitzu
guztiak eskaintzen, eta helduentzako zerbitzu gutxi dago. Horrenbestez, gurasoek
duten erantzukizuna ez da txikiagotzen, areagotzen baino. Azken estadio bietan,
hau da, adin ertainean eta zahartzaroan, kezka nagusi bat izaten du familiak:
atzeratua non biziko den. Erakundeen eskuetan uztea ere aintzakotzat hartuko dute,
batez ere, osasun-arazoak izanez gero.
Gallimore, Coots, Weisner, Garnier eta Guthrie-k (1996) ondoko oharra egin
dute: haurraren arazoak direla eta, familiak egiten duen moldaketan, batzuetan jarraitutasuna, beste batzuetan aldaketa dago, eta zenbaitetan estresa handitu dezaketen trantsizio-uneak ere badira. Esaterako, atzeratua hiru eta zazpi urte bitartean
dagoenean, familiek moldatze egonkorra izaten dute. Atzeratua zazpi eta hamaika
urte bitartekoa denean, ostera, egonkortasunak behera egiten du, jokabide askotarako moldatze-mota berriak agertzen direlako. Haur atzeratua aldi oro dago gurasoen bizitzan, bere ingurukoen beharrean dagoelako erabat. Zalantza barik, familiak bere bizitza guztian sare formal nahiz informalen laguntza behar izango du.
Horregatik, laguntza ez da haurraren lehen urteetara murriztu behar bakarrik,
gehienetan horrela egin den arren.
Familia guztiek ez dute erantzun berdina izaten haur atzeratuaren aurrean, eta
ez dira gisa berean egokitzen. Horrenbestez, erantzun horien atzean zein eragile
dagoen aztertzeko grina piztu da (Freixa, 1993). Gaur egun, oro har, familien
adaptazio-erantzunak azaltzean, ikertzaileek ez dituzte haurraren ezaugarriak
eragile bakartzat jotzen. Badira aintzat hartzen dituzten bestelako eragileak ere,
hala nola gurasoek izandako usteak nahiz portaera, familiako kideen arteko
harremana nolakoa den eta kanpoko laguntza-sistemak. Haurraren ezaugarriek
(adina, atzerapenaren arrazoia, ezaugarri psikologikoak, etab.) ez diete gisa berean
eragiten aitari eta amari. Adibidez, seme-alabak hitz egiteko duen zailtasunak
gehiago hunkitzen du ama aita baino.
Gurasoek seme-alabaren atzerapenaz dituzten usteak ondokoekin daude
lotuta: gurasoen estresarekin, familiaren moldatzearekin eta estualdi psikologikoarekin. Esate baterako, Down sindromea duten umeen familiek estres gutxiago
izaten dute seme-alaba heztean, familian gatazka gutxiago izaten da, eta laguntzasare gehiago dituzte bestelako arazoak dituzten umeen familiek baino. Cahill eta
Glidden-en (1996) iritziz, ondoko estereotipoa dago, haur horien hezieraren aldekoa: izaera errazekoak, xeratsuak eta nortasun atseginekoak dira. Horregatik,
beharbada, jarrera hobea izaten dute gurasoek arazo horren aurrean.
Willoughby eta Glidden-ek (1995) aztertu zutenez, familiako kideen artean
batasuna badago, elkarri laguntzen badiote, sentimenduak elkarri azaltzen badiz-
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kiote eta, oro har, gatazka gutxiago badute, estresak ere gutxiago joko ditu. Mink,
Blacher eta Nihira-k (1998) haur eta nerabe atzeratuak zituzten familietako giroa
alderatu zuten eta atzerapen-mota hauek bereizi zituzten: adimen-urritasun arina,
ertaina, sakona eta larria. Ikertzaile horiek aztertu zutenez, familiek arazoari erantzutean eta egokitzean izandako gaitasun ezberdinen arrazoia ez zen haurraren
larritasuna, ezta familiaren garapen-aldia ere. Aitzitik, erabakigarria zen familia
barruko harremanaren izaera, gatazka-giroa zegoen familietan egokitzapena kaskarragoa zelako.
Azkenez, familiek estresaren aurrean izandako erantzunak eta egokitzapenak
lotura dute kanpoko baliabideekin eta laguntza-sistemekin. Bayley, Blasco eta
Simeonsson-ek (1992) nabarmentzen dute ezen amak, aitak ez bezala, hobeto hartzen duela, gizartearen eta familiaren laguntza haurra hezteko zama arintzen diolako. Hortaz, kanpoko laguntzei harrera ona egiten zaie, baina ez da guztiz berdina
izango kide baten zein bestearen jarrera. Edozein modutara, estresa egon arren,
familiak behar bezala zainduko du haurra, eta ondo egokituko da horretara, baldin
eta laguntza-sistemak baditu.
Jakina da familia bere osotasunean aztertu behar dela, eta ez haurra bakarrik.
Behar horrek familiako kideek dituzten egokitzapenak eta erantzunak ikertzeko
premia sortu du. Erabateko adostasunik ez badago ere, hainbat ikertzailek azpimarratu dute ezen amak eta aitak emandako erantzunak ezberdinak direla. Frey,
Greenberg eta Fewell-ek (1989) ikusi zutenez, aitak seme-alabekin lehen afektuzko loturak egiteko hainbat zailtasun ditu, batez ere, haurra semea bada. Gainera,
haurra saihesteko jarrera izaten du. Ama, ostera, gehiago arduratzen da haurra
hezteaz eta, horrenbestez, depresioak gehiago jotzen du eta bere moldaeran
arazoak izaten ditu. Krauss (1993) ohartu zenez, etxeko giroan gertatzen diren
aldaketek gehiago hunkitzen dute aita; amari, berriz, nabariago eragiten dio gizarte
zein familiarengandik jasotzen duen laguntzak. Izan ere, amak adierazten du
sostengu hori behar duela, argibideak behar dituela haurraren handicapa beste
lagunei azaltzeko, eta, era berean, laguntza behar duela haurra zaintzeko (Bailey et
al., 1992). Haurra zaintzeak ekarriko duen kostua eta horrek familiari ekarriko
dizkion ondorioak, horixe da aitari gehien ardura diona. Hala ere, Willoughby eta
Glidden-en (1995) aburuz, aita eta amaren arteko jarrera ezberdin horiek rolen
tradiziozko banaketaren ondorioa dira. Hain zuzen ere, banaketa halakoa denean
eta guraso biek etxeko lanak egiten nahiz haur atzeratua zaintzen neurri berean
esku hartzen badute, orduan ez da antzematen ezberdintasun nabarmenik.
Neba-arreben erantzuna, bestalde, ez da hainbeste ikertu eta egindako
ikerlanen emaitzetan, gainera, kontraesanak egoten dira. Aipatu diren ondorio
txarren artean ondokoak daude: anaia edo arreba atzeratua zaintzeak sortzen duen
erantzukizun handia, gurasoek gainerako seme-alabengan arreta gutxiago jartzea,
normalak diren seme-alabak estutzea atzeratuaren hutsunea oreka dezaten, etab.
Hala eta guztiz, ez dago argi horrelako kasuetan neba-arrebek gurasoen arreta
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gutxiago jasotzen duten ala ez. Stoneman, Brody, Davis eta Crapps-ek (1987)
adierazi zutenez, anaia edo arreba atzeratua gazteagoa denean, semeek harreman
gehiago dute amarekin. Gurasoek haur atzeratuari buruz duten jarrerak eta familian
sortzen den giroak (gurasoen estresa, familiak dituen baliabideak, hala kanpokoak
nola barrukoak, familiako kideen arteko harremanak nolakoak diren) berebiziko
eragina dute neba-arrebak moldatzeko orduan. Hala, bada, familian estresa handia
bada, gurasoek arazoari aurre egiteko baliabide gutxi badute edota gatazkak badaude, neba-arrebek jokabide-arazo gehiago izaten dituzte eta beren buruaz iritzi
eskasagoa dute. Aitzitik, familiako kideek harreman estua, xeratsua eta bateratua
badute, hoberantz egiten du neba-arreben gizarte-gaitasunak (Dyson, Edgar eta
Crnic, 1989).
2.1.2. Haurrideen eta gurasoen arteko elkarrekintza, umeek garapen atzeratua
dutenean
Haurren eta gurasoen arteko elkarrekintza-motaren arabera, aldea antzeman
daiteke ume atzeratuen garapeneko hainbat arlotan; hala nola ezagutza-mailan,
hizkuntzan eta arlo sozio-emozionalean. Areago, zenbait adituren iritziz,
lehenengo urteetan, gurasoek eragin handiagoa dute haurren garapenean, umearen
berezko ezaugarriek baino (haurrak urritasun larriak dituenean salbu), edota esku
hartzeko programa batzuek baino. Gai horri dagozkion lan gehienek Down
sindromea duten umeak hartzen dituzte oinarritzat, eta ama eta haurraren arteko
elkarrekintza aztertu ohi dute (nolanahi ere, gero eta ugariagoak dira aitari eta
familiako beste kideei buruzko ikerlanak). Elkarrekintzen barnean, berriz,
hizkuntzaren edo jokoaren garapenari egin ohi diote kontu. Azterketa horietatik
abiatuz, hauxe da atera duten ondorio nagusia: amak, egoera horietan, gidaritza-estiloa hartu ohi du (Mahoney, Fors, eta Wood, 1990). Umeek, berriz, gutxiago
hartzen dute parte jardueretan, afektuzko erantzun gutxiago ematen dituzte,
gutxiagotan erantzuten dute, eta gutxiagotan hartzen dute aurrea (Tannock, 1988).
Oraintsu arte uste zen amak gidari-jokaera nabarmenki hartzen zuela,
umearen berezitasunei egokitzen saiatzen zelako; izan ere, umeak oso gutxi hartu
ohi du parte. Bestelako azalpenak ere badira; esaterako, batzuen ustez, haurraren
jarrera aldatu nahian hartzen du amak jokabide hori. Baina ez dugu pentsatu behar
gidaritza-estiloa arazoari aurre egiteko modu txarra denik. Mahoney-k (1988)
adierazi duenez, elkarrekintzazko gidaritza-estiloen artean mota ugari daude;
batzuk besteak baino egokiagoak. Eta, gainera, gidaritasuna, halabeharrez, ez dago
loturik sentiberatasunik gabeko komunikazioarekin. Mahoney-k zenbait ama-talde
hartu, eta horietan agertzen ziren gidaritza-estiloak aztertu zituen, hainbat faktoreri
so eginez: zein alderdi orokor ageri diren amaren eta haurraren arteko komunikazioan, zein harreman duten elkarrizketa-gaiarekin, eta zenbaterainoko hizkuntza-konplexutasuna darabilen amak (ikus 21.1. koadroa).
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21.1. koadroa. Gidaritza-estiloak amaren eta haurrideen arteko komunikazioan, haurrak
Down sindromea duenean (Mahoney, 1988)

Amaren estiloak

Ezaugarriak

Arreta

– Umearen arreta lanaren alderdi zehatzetan
jartzen saiatzen dira amak.
– Umeak lana nola egiten duen aztertzen
dute.
– Umeak arestian egindako lana ez dute
hitzez errepikatzen.

Sentiberatasuna

– Umearekin komunikatzea dute oinarrizko
helburu.
– Umeak proposatutako gaiari erantzuten
diote.
– Komunikaziozko erantzun gehiago ematen
dituzte.
– Ez zaie gehiegi axola umeak lanak ez
egitea.

Jarrera setatsua

– Umeak lana burutzea nahi dute.
– Ez dute elkarrizketako gaia aldatzen oso
maiz.
– Arestian egindako lana hitzez errepikatzen
dute.
– Umeari ez diote azaltzen egiten ari dena.

Umearentzako orientabidea

– Jokoaz gozatzea dute helburu nagusi.
– Elkarrizketa-gaia etengabe aldatzen dute.
– Gauzen izenak esan eta sailkatu egiten
dituzte.
– Ez dute umea motibatzen, eta ez diote
indarrik ematen.

Eskaera-maila

– Umeak eginbeharra hobeto burutzea dute
helburu nagusi.
– Umeari ez diote azaltzen egiten ari dena.

Informazio-maila

– Umeari egiten ari denaren berri ematea dute
helburu.
– Ez diete alderdi zehatzei aparteko arretarik
jartzen.
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Ama seme edo alabarekin komunikatzerakoan sentibera bada, umeak trebeagoak izango dira hizkuntzaren bidez komunikatzen. Beraz, hainbat alderdi izan
beharko ditu gogoan amak: umearen komunikazio-jarrerei kontu egitea —bai
hitzen bidezkoei, bai bestelakoei—, elkarrizketa-gaia umearen gogokoa izatea,
umea elkarrizketan parte hartzera bultzatzea (eta ez lanak burutzera edo argitzera
behartzea), etab. Mahoney, Fors eta Wood (1990) adituen iritziz, gurasoek
—hezitzaile gisa— helburu ugari dituzte; eta helburu horiek guztiak erdietsi
nahian, hainbat gidaritza-estilo eratu dituzte. Hala, frogatu egin da amaren helburua
—haurrak Down sindromea duenean— seme-alabei irakastea dela. Eta amaren
sentiberatasuna zenbait alderdik baldintzatu dezakete: nola jabetzen den seme-alaben komunikazio-gaitasunaz, nolakoa den egin beharreko lana eta zein helbururekin egin behar den. Hortaz, aipatutako azterketa horietan, bereziki azpimarratzen da zein garrantzitsua den gurasoen jokabidea hezitzaile gisa; izan ere, gurasoen ideiek, asmoek eta xedeek erabat bideratuko dituzte seme-alabekin dituzten
harremanak.
Beste elkarrekintza-mota bat eskola-garaian atzeratuta dauden umeen eta
beren gurasoen artekoa da. Floyd eta Phillippe-ren (1993) ustez, gidaritza-estiloak
indarrean jarraitzen du garai horretan ere, baina gurasoen eta umeen arteko
harremana nekez izango da gorrotatzekoa eta behartzekoa, nahiz eta garai horretan
aski arrunta izan umeek portaera-arazoak eta gizarteratze-arazoak edukitzea. Antza
denez, ordea, bada gurasoek oraindik alde batera utzi ez duten kezka bat: seme-alabei zereginak nola bete erakusten saiatzea, hain zuzen. Eta, ondorioz, harreman
gozoak eta atseginak urri izango dira guraso eta seme-alaben artean. Dena dela,
gurasoek sortutako elkarrekintzak aldatzen doaz umeak hazten diren heinean. Hala
ere, aldaketa hori beste gurasoek —alegia, halako gaixotasunik ez duten umeen
gurasoek— baino mantsoago egiten dute. Zoritxarrez, luzerako ikerlan gutxik
aztertzen dituzte epe luzean umeen garapeneko elkarrekintzaren urrats zehatz
batzuk. Ikuspegi hori jorratu duten zenbait lanen arabera, ondorio horiek sumatu
ahal izateko, hainbat alde hartu behar ditugu kontuan: familien arteko desberdintasunak, elkarrekintza-prozesuen ibilbideak nahiz aldaketak, eta umeek egokitzeko
duten gaitasuna. Emaitzei begira, dirudienez, elkarrekintza-estiloen arteko onena
gidaritza eta sentiberatasuna nahasten dituena da, horrek modu egokienean erantzuten baitie umearen beharrei.
2.1.3. Garapen atzeratua duten umeak familiako eguneroko bizitzan
Adierazgarria da oso garapen atzeratua duten umeak eguneroko familia-bizitzan aztertzea. Eguneroko bizitzan egin ohi diren jarduerek, ikasteko eta garatzeko
aukera eskainiko diote umeari. Familian, hainbat bide daude umeak suspertzeko;
esate baterako, modelaketa, taldean parte-hartzea, lanak laguntzarekin egitea eta
gizarte-ikaskuntza sustatzeko beste zenbait bide. Jarduera horiek ez dira hezkuntzari
loturik egon behar nahitaez. Gallimore, Weisner, Kaufman eta Bernheimer (1989)
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autoreen ustez, gurasoen betebeharra familian ohiturazko bizimodua sortzea da; eta
bizimodu horrek egokia eta zuzena izan beharko du, gurasoen ikuspuntutik begiratuta. Seme-alaba atzeratuak dituztenean, egokiro zaintzen eta gainbegiratzen
saiatzen dira gurasoak, baita umeak kinatzen ere. Horrela, nitxo ekologiko berezia
sortuko dute, seme-alaba ingurune egokian haz dadin (ikus 12. kapitulua).
Umeak zaintzeko jarduera-motak eta gurasoen parte-hartzea erkatu zituen
McConachie-k (1989); eta ikusi ahal izan zuenez, desberdintasunak suma daitezke
familiako kideen artean, bai jarduera-motetan, bai eta jarduteko moduan ere. Amak
zama eta erantzukizun handiagoa du; aitak eta neba-arrebek, aldiz, beste edozein
familiatako kideen modura jokatzen dute: ez da horien jokaeran desberdintasunik
antzematen. Bestetik, amak ez du espero aitona-amonek gehiegi laguntzea, baina
gogo onez onartzen du haiek ere hezkuntzan parte-hartzea eta krisi-garaietan
laguntzea. Aitak gutxi parte hartzen du seme-alabak zaintzen edo hezten; bai,
ordea, kanpoko jardueretan, telebista ikusten edo joko fisiko jakinetan —gainera,
umeek oso gustukoak dituzte gisa horretako jokoak—. Aitak gehiago parte hartzen
du umea helduagoa denean eta jada mintzatzen ikasi duenean. Ama, beraz, gehiago
arduratzen da umearen hezkuntzaz, eta jarrera zorrotza, estua eta arretatsua izan
ohi du. Hori guztia kontuan izanik, garbi ikus daiteke ama eta aita hezkuntzaren
atal desberdinez arduratzen direla; eta, halaber, aldea suma daiteke jarduera horiek
burutzeko moduan.
Gallimore-k eta lankideek azpimarratu dutenez, ume horiek hezteko moduaren eta arazorik gabeko umeak hezteko moduaren artean ez dago hainbesteko
alderik; guraso batzuk nahiz besteak seme-alabak poliki hezten saiatzen dira.
Nolanahi ere, ezin ukatuzkoa da umearen handicapak baldintzatu egingo duela gurasoen hezkuntza-modua. Seme-alabak aipaturiko arazoren bat duenean, gurasoek
zorroztasun handiagoz hautatu beharko dituzte beren umeentzako jarduera egokiak. Orobat, familiako ohiturak konplexuagoak izango dira; izan ere, ñabardura
gehiago eduki beharko dituzte, elementu gehiago txertatu beharko baitira umearen
handicapera egokitzeko. Umearen arazo-kopuruaren eta arazo horien izaeraren
arabera, jarduera batzuk beste batzuk baino hobeto moldatuko zaizkie haurraren
ezaugarriei. Preseski, 21.2. koadroan eguneroko bizitza antolatzen duten eragileak
aurkituko ditugu (Gallimore eta lankideen arabera). Koadro horrek zenbait adibide
ere badakartza, eragileek jarduerak nola egituratzen dituzten azaltzeko.
Eragile horietariko zenbait neurri handiagoan edo txikiagoan ager daitezke
familietan; eta arazoak ere eragin ditzakete, gehiegi pilatu eta indar kaltegarriak
sortuz gero. Horrela, arazoak dituzten zenbait familiatan, amak lan gehiegi hartzen
du beregain, bere lanbidea uzten du, senar-emazteen artean liskarrak sortzen dira,
neba-arrebek ez dute laguntzen umea zaintzeko garaian, gurasoek beste neba-arrebak baztertu eta arazoa duen umearengan jartzen dute arreta osoa, etab. Dena
den, eragile horiek familiaren jarduerak muga baditzakete ere, egoera alda daiteke,
familiaren ohiko jarduerak umearentzat mesedegarri bihurtzeko.
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21.2. koadroa. Ume atzeratua duten familiak egokitzea: ekologia-faktoreak
(Gallimore et al.,1989)

Faktoreak

Adibideak

Ekonomia-maila

– Amak lana uzten du umea zaintzeko.
– Aitak lan berean jarraitzen du, zerbitzu
hobeak eduki ahal izateko.

Laguntza-zerbitzuetara
jotzeko aukera

– Laguntza-zerbitzuetara erraz heltzeko
moduko lekuan bizi da familia.

Etxeko eta auzoko segurtasuna

– Etxe handiagora doaz bizitzera.
– Altzariak aldatzen dituzte seguruagoa
izateko.

Etxeko lanak

– Amak umea zaintzeari ematen dio garrantzia, eta ez etxea garbitzeari.
– Etxea garbitzeko langileak hartzen dituzte.

Umea zaintzea

– Neba-arreba nagusiek parte hartzea.
– Lan zailagoak sartzea.

Umearen lagunak

– Umeari etxean baino ez diote uzten lagunekin jolasean aritzen.

Senar-emazteen erlazioa

– Erlazioa sendotu egiten da umearen
handicapari aurre egiteko.

Gizarte-babesa

– Aitona-amonek edo bestelako taldeek dirua
ematen diete edo umea zaintzen dute batzuetan.

Aitaren rola

– Etxeko lanetan gehiago aritzen da eta umea
gehiago zaintzen du.

Informazioa

– Gurasoei informazioa eta aholkuak ematen
dizkiete umea zaintzeko moduaren gainean.

2.2. Familiak nola esku hartzen duen
Familiak nola esku hartu behar duen pentsatzeko, adituek kontuan izan behar
dituzte umearen ezaugarriak eta familia-giroa. Familiaren estresa gutxitzeko,
helburu hauek izango ditu: umearen trebetasunak areagotzea eta gurasoek umearen
trebetasunei eta beharrei buruz uste dutena aldatzea, beren usteak eta balioak berriz
aztertuta. Umea heztean, kontuan hartzekoak dira familia eragin ezezkorretatik
babesten duten faktoreak —esaterako, familia barruan erlazio hobeak bultzatzea,
estresari aurre egiteko modu egokiak sortzea, gurasoei laguntzeko bideak hedatzea,
etab.—. Izan ere, oso puntu garrantzitsuak dira, modu egokian egingo bazaio aurre
arazoari.
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Familiakideek umearekin izan behar dituzten elkarrekintzei dagokienez,
Berger-ek (1993) gurasoei beren umeak hezten laguntzeko proposamen batzuk
ematen ditu:
1. Umea zaintzen eta hezten lagundu, hasierako shocka igaro ondoren. Une
horretan gurasoek ez dakite umea ahalik eta gehien kinatu behar duten, edo
ezer gertatuko ez balitzaio bezala tratatu behar duten. Adituak orekatu egin
behar ditu gurasoen hezteko modua eta elkarrekintza-maila egokia.
2. Onuragarria da gurasoak umea sentimen, mugimendu eta komunikazio
aldetik sustatzera bultzatzea, bai umearentzat baita gurasoentzat ere. Hala,
elkarrekintzazko lehen esperientzia horrekin, ziurgabetasunari eta inhibizioari aurre egin diezaiekete. Kontua izan behar da, gurasoek umea indartzeko kanpo-laguntza neurriz kanpo erabil ez dezaten, umea horien menpe
gera ez dadin. Are gehiago, batzuetan, ez dago zertan kanpo-laguntzara
jorik, ez baitira berezkoak; esaterako, umeak objektu bat badarabil, ez da
beharrezkoa behin eta berriz horretara behartzea.
3. Elkarrekintza-eredu lasaiagoa izaten eta bi aldeek neurri berean parte
hartzen erakutsi behar zaie gurasoei. Egin diren azterketetan ikusi denez,
gurasoak gai dira elkarrekintza-eredu estrategikoak garatzeko, baina beharrezkoa da gidaritza umearekiko sentikorragoa eta bateratuagoa izatea.
Irakatsi behar zaie estrategiak aldatzen, umea garatuz doan heinean, eta
denbora pasatu ahala. Umeak unean ematen dituen erantzunak behatzen,
baloratzen eta erantzuten irakatsi behar litzateke; eta nagusiak ez dira
kezkatu behar umeak hurrengo ikasi behar duenarekin. Era berean,
profesionalek elkarrekintza baikorrak ezartzen saiatu behar dute, gurasoak
nahiz umea gustura egon daitezen, zeren, bestela, egoera estresagarri eta
ezatseginak izango bailirateke. Horrekin guztiarekin guraso eta umeen
arteko elkarrekintza-maila hobetuko da.
4. Gurasoak beren seme-alabekin duten elkarrekintzan bideratzeko, ezinbestekoa da betebeharrei buruz zer uste duten jakitea. Batzuek uste dute beren
zeregina umeari irakastea dela; horregatik, umearen akatsak zuzentzen dituzte, edo jostailuak gaizki erabiltzen dituenean ere zuzentzen dute; baina
horrek ez dio uzten umeari nahi duen bezala ingurunea aztertzen, eta jolas
estandarrera bultzatzen du umea. Beste batzuek beren burua bitartekari gisa
ikusten dutenez, umeari aukera ematen diote objektu berriak aztertzeko,
akatsak egiteko, gauzak ondo egiten saiatzeko, baita unean unekoaz
gozatzeko ere.
5. Familia nola dagoen antolatuta eta eguneroko bizitza zelakoa den jakin
behar da. Gurasoek eguneroko bizitza ohiko egintza jakin batzuen inguruan
antolatzen dute, berentzat zentzua eta esanahia duten ekintzen inguruan.
Adituaren betebeharra ez da familiaren bizimodua goitik behera aldatzea,
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baizik eta bizimodua ezagutu eta, ahal denean, elementu berriak sartzea, edo
aldez aurretik daudenak era mesedegarriagoan antolatzea. Gurasoen berezko
estiloa kontuan izan eta errespetatu behar da beren umeen garapena hobetzeko.
6. Azkenik, familiak jabetu egin behar dira gauza naturala dela profesionalei
laguntza eskatzea, eta komunitateak eskaintzen dituen asistentzia-laguntzak
erabiltzea. Laguntza hori ez da erabili behar ume atzeratua doitzeko lehen
unean bakarrik. Familiak adituen laguntza behar du umearen garapenaren
aro guztietan, eta, horiekin batera, beharrizanak ere aldatuz doaz. Horrez
gain, oso garrantzitsua da umeak ahalik eta gehien integratzea familiaren
gizarte-ingurunean.
3. EBOLUZIO AURRERATUA DUTEN UMEAK NOLA GARATZEN DIREN
Pentsatu ohi dugu aparteko gaitasunak dituen umea heztea oso erraza dela. Supergaituaren estereotipoa honakoa da: garapenaren arlo guztietan aurreratzen diren
umeak dira, emozio aldetik helduak, norberaren kontrol handikoak, ondo gizarteratutakoak, beren buruaren jabeak eta arduradunak dira, eta edozein egoerari
aurre egitean eraikikorrago jokatzen dute. Hala ere, ikerketen arabera, umeak
ezaugarri horiek guztiak ez baditu ere izan daiteke supergaitua. Hala, supergaituaren
estereotipoan sar daiteke umea beste guztiak bezala ez gizarteratzea.
Adimena aztertzeko ikerketa asko egin dira, eta eredu ugari finkatu dira orain
arte; beraz, erruz erabili dira umeak izendatzeko moduak ere: supergaitua, prodigioa, goiztiarra, jenioa, apartekoa, etab. Batzuk, egokiagoak dira beste zenbait
baino. Esaterako, delako adinean halako arloan goiztiarra izateak (mugimen-arloan
edo hizkuntza-arloan) ez du ezinbestean adierazten maila horrek urteetan iraungo
duenik. Oro har, adimen-koefiziente altudunari (130etik gorakoak) esaten zaio
supergaitu —arlo asko kontuan izanda egiten diren froga psikometrikoetan lortutako puntuazioaren arabera—. Era berean, prodigio edo jenioa, arlo jakin batean
—batez ere helduei dagokien arloren batean— aparteko garapena duena da. aparteko gaitasunak bi multzotan banatzea erabaki dute adituek: batetik, orokorrak,
ohiko eskola-arloetakoak (matematika, hizkuntza, fisika...), eta, bestetik, espezifikoak, umearen eskolaz kanpoko gustuetan antzematen direnak (musika, artea,
zientzia-jarduerak, giza erlazioak...). Hala ere, talde bakoitzean barietate ugari
dago, bai zenbatekotasunean eta bai nolakotasunean ezberdinak direnak (Goriat,
1990; Feldman eta Piirto, 1995; Benito eta Alonso, 1996).
3.1. Garapenaren ezaugarriak hiru eremu hauetan: ezagutzan, emozioetan eta
gizartean
Hainbat ikerketatan agertzen denaren arabera, aparteko gaitasuna duten
umeek honako ezagutza-prozesuak eta ikas-prozesuak dituzte:

Bestalako bilakaera-aroak dituzten haurrak nola garatu eta familian nola hezi

441

a) Honela bereganatzen eta kodetzen dute informazioa: informazioaren funtsezko osagaiak hartzen dituzte kontuan; gainerakoak baino trebeagoak dira
informazioa bereizten; printzipio eta eredu orokorrak erabiltzen dituzte informazioa antolatzeko; zehatzak dira informazioa sailkatzen eta mailakatzen; ikus-espaziozko irudiez eta hitz-elaborazioez baliatzen dira informazio
berria moldatzeko; oroimen operatibo handiagoa daukate; ikustezko
oroimena eta oroimena, orokorrean, maizago erabiltzen dute; azkarragoak
dira datuak prozesatzen; ikaste-prozesuan autonomoagoak dira eta
informazio asko gorde dezakete.
b) Datuak prozesatzean zer-nolako prozesu eta estrategiak erabiltzen dituzten:
denbora luzea ematen dute plangintza egiten; azkar burutzen dute; eginkizun horretarako behar duten denbora eta lana aztertzen dute; beren ahuleziak ezagutzen dituzte; estrategiak eta taktikak arretaz aukeratzen dituzte;
estrategian duten trebezia, bizitzako arazoetara eramaten dute; laster ikasten dute beren burua kontrolatzen; lana berrikusten dute, horren inguruan
gogoeta egiten dute eta behin-behineko emaitzak egiaztatzen dituzte; galdera egokiak egiten dituzte; ez dituzte inkoherentzia eta kontraesanak gogoko; garaiz garatzen dituzte gaitasun metakognitiboak; bitartekoen laguntza hobeto erabiltzen dute eta beren ezagutzak egoki aplikatzen dituzte.
c) Emoziozko garapenari dagokionez, arrunta izan daiteke. Hala ere, heziketa-eredu jakin batzuk jasotzen badituzte eta familia-ingurune bereziak bizitzen badituzte, ezaugarri batzuk areagotuko dira, esaterako: kritikatzen dituztenean sentikorragoak izango dira, dena ondo egin nahiko dute, eskola-emaitza onak lortzeko presioa izango dute, gizartean bakartuago daude
berak horrela nahita edo gizarteak baztertuta, etab. Garapen aurreratua
duten umeek frustrazio-egoerak bizitzeko aukera gehiago dituzte. Egoera
horietan emoziozko erantzuna zabala izan daiteke, adostasunetik hasi eta
etsaitasunera arte; eta horri emoziozko arazo guztietan agertzen den
antsietatea, buruko edo tripako mina, enuresia, gaueko beldurra, lotarako
arazoak eta beste gehitzen zaizkio.
d) Ume horien gizarte-portaerak, orokorrean, ezaugarri hauek ditu: txikitan
oso aktiboak dira (energia handia daukate); kanpo-kinadei gehiagotan eta
hobeto erantzuten diete (hautemate-prozesuan eta mugitzeko gaitasunean
goiztiarrak izan ohi dira); beren ingurunean zer gertatzen den jakin nahi
izaten dute edo, alderantziz, ez dute ezer jakin nahi; ohi baino gutxiago egiten dute lo; gurasoak galderez josten dituzte; nekaezinak dira eta nortasun-energia handikoak; setatsuak dira; ez dute agindurik onartzen; independenteak dira eta banakako lana dute gogoko, edo, bestela, burua edo gidaria
izatea. Euren interesei dagokienez, arrisku fisikorik gabekoak eta banakakoak (xakea, irakurtzea, idaztea, marraztea...) nahiago dituzte, taldekoak ez
dituzte oso gustuko eta umore onekoak izan ohi dira.
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3.2. Gizartean, eskolan eta norbere buruarekin moldatzeko dituzten arazoak
Aztertzen ari garen ume horien garapenean arazo esanguratsuena sinkronizazio-falta da, edo, disinkronia sindromea deitzen dena; Terrassier-en (1994) ustez,
adimena eta nortasunaren beste alderdien artean desfasea gertatzen da. Eta horren
ondorioz, arazoak izango ditu familian, eskolan edo lagunartean, baita bere
buruarekin ere. Bi disinkronia-mota bereiziko ditugu.
Barne-disinkronia: Umeak garapen-erritmo ezberdinak ditu, eta ez da arlo
guztietan batera garatzen; hau da, adimen-garapena, afektuen heldutasuna eta psikomotrizitatearen garapena ez dira batera gertatzen; adibidez, haurrak aurreratuago
daude lexiko-arloan irudi-arloan baino, edo arrazoibidean hizkuntzan baino. Adimena emozio-arloa baino lehenago garatzen dela ikus dezakegu. Muturreko
kasuetan, umeak beren adimenaz baliatuko dira nahaste afektiboek sortzen dituzten
estualdi-egoerak saihestu edo ezkutatzeko.
Gizarte-disinkronia: Umeak duen garapenaren barne-araua eta gehiengoari
egokitutako gizarte-araua ez datoz bat. Umeak bere adineko arauetara egokitzeko
jasotzen dituen presioen ondorioz, Pigmalion efektua izango du, hau da, bere
errendimenduan beherakada gertatuko da. Hori, argi eta garbi, eskolan ikusten
dugu, izan ere, nahiz eta umeak aparteko gaitasunak izan, eskola-porrota jasan
dezake. Haurrari bere adimen-premiak mugatzen bazaizkio, bere jakin-minaren
ordainez desilusioa jasoko du, eta bere izan-gaitasunak galaraziko dizkiote.
Gainera, maiz, gurasoek ere ez dakite seme-alaben berezitasunari nola erantzun,
beren gaitasunen jakitun badira ere. Azken urteetako ikerketek ume hauek
gizartean eta eskolan nola moldatzen diren aztertu dute. Horien arabera, umearen
aparteko ezaugarriez inor garaiz konturatzen ez bada edo behar bezalako heziketa
ematen ez badiote, eskolan gogo-gabezia eta jarrera desegokiak agertuko ditu:
eskolara joatea edo irakaskuntza bera jasanezinak irudituko zaizkio; motibazioa
zein lana egiteko gogoa joango zaizkio; gizarteak ez du ume hori guztiz onartuko
eta, bestalde, umeak berak ere gizarte-arauei ez die jaramonik egingo, edo horien
kontra joango da, eta, ondorioz, bere gizarte harremanak murriztuko ditu edo
areriotasuna erakutsiko du (Benito eta Alonso, 1996).
3.3. Garapen aurreratua duen umearen familia-testuingurua
Inguruneak umeen gaitasunak molda ditzakeela dakigunez, familia oso kontuan hartu beharrekoa da, horrela ezagutuko baitugu, alde batetik, gaitasun hori garatzeko erabakiorrak diren osagaiak, eta, bestetik, ume aurreratuekin familia nola
aritu behar den.
Gaitasun horren garapenean zerikusia daukate gurasoen adinak (guraso
gazteak izatea), zenbatgarren seme-alaba den eta neba-arreben artean zenbat
urteko aldea dagoen; izan ere, itzelezko energia behar da ume aurreratuaren errit-
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moari jarraitzeko. Guraso gazteek beren seme-alaben zaletasun berberak badituzte,
aparteko gaitasunen garapen goiztiarra bultzatuko dute. Gaitasun-mota ezberdinak
garatuko dituzte seme-alabek, hezitzailea zein den, aita edo ama, eta umeei adierazten dizkieten jarrerak zeintzuk diren arabera; esaterako, amak matematikak
atsegin baditu, alabak zientzietako karrera bat ikasiko du (Eccles eta Harold, 1992).
Helson konturatu zen ezen, matematiketan gaitasun apartak lortzen zituzten emakumeak, askotan, alaba bakarrak zirela eta gurasoek sexu-bereizkeriarik gabe hezi
zituztela.
Familia-balioek ere zerikusia izan dezakete gaitasun batzuk besteak baino
gehiago garatzeko orduan, izan ere, baloratzen duten gaitasun hori garatzeko
ingurune aproposa eskaintzen baitiete.
Bestalde, familiaren bizimoduak ere badirudi eragina duela ume eta nerabeengan, bai gaitasunen garapenean, baita eskola-emaitzetan ere. Dirudienaren kontra,
bizimodu ezohikoak ez dira kaltegarri umeen garapenerako. Garapenerako garrantzia duena familia-batasuna da, familiakideak familia bat direla uste izatea eta
haurraren gaitasunak aintzat hartzea, nahiz eta familia horrek ohiko egitura edo
oinarriak ez izan (adibidez, gurasoen zuzendaritzapean etxean eskolatzen diren
umeak edo familia ezohikoak: hippyak, buhame-bizimodua duten aktoreak, etab.)
(Feldman eta Piirto, 1995). Horrekin jarraituz, familia-arazo batzuek talentuaren
sorrera edo horren garapena ahalbidetu dute; esaterako, ekonomia-desabantailak
zein kultura-desabantailak, familia-tentsioak, banantze traumatikoak, etab. (Van
Tassel-Baska eta Olszeweski-Kubilius, 1989). Talentu handiko artista helduak
aztertu eta gero, ikertzaile horiek ondorioztatu dute ezen, trauma batek talentua
sortzeko, ezinbestekoa dela tartean afektuak egotea, bestela, jarrera hondatzaileak
sor baitaitezke (Piirto, 1992). Gainera, trauma baten aurrean, terapiaz gain, artea
bezalako bide metaforikoak proposatzen ditu Piirto-k.
3.4. Aparteko gaitasunak dituzten umeak familian heztea
Familiak aparteko gaitasunak dituen umea badu, edo atzeratutako umea badu,
antzeko egoerei aurre egin beharko die; baina, familiak askoz ere gizarte-laguntza
gehiago beharko du bigarren kasuan. Hori dela eta, batik bat gurasoen esku uzten
da aparteko talentua duten umeak haztea eta heztea. Hortaz, ume horien familiek bi
eginkizun garrantzitsu bete behar dituzte: talentua zehaztu, eta talentu hori gara
dadin, etengabe laguntza eman.
Adimen aurreratuko umeak zeintzuk diren zehaztean, aurkako hainbat faktore
agertzen dira, hala nola gizartea arazoaz ez jabetzea, ume horiei buruz dauden
estereotipoak, eta umearengan jartzen diren itxaropen faltsuak. Bestalde, egokiak
ez diren lanak egin behar izaten dituzte eskoletan, eta horrek beren goi-mailako
gaitasunak eta sormena garatzea eragozten die. Gainera, bazterturik ez sentitzeko,
askotan umeek beren gaitasuna ezkutatu egiten dute, edo, handicap fisikoak zein
sentsorialak izaten dituzte, eta, horregatik, beren gaitasunak zailagoak dira an-
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tzematen. Aparteko gaitasuna duten ume asko oso lotsatiak dira, eta, hortaz, gutxi
hitz egiten dutenez, oso zaila da beren gaitasunaz jabetzea. Horrez gain, ez gurasoek,
ez eta askotan irakasleek ere, ez dute informaziorik beren egoerari aurre egiteko.
Aparteko gaitasuna duten umeak zeintzuk diren zehaztean, oinarrizkoa da
ume horiek garaiz hautematea. Izan ere, arlo horri buruz egindako ikerketek argi
adierazten dutenez, umeak garapen hobea izango du, baldin eta familia-giro aproposean bizi bada, eta bere talentuari egokitutako aukerak baditu. Dena den, arlo
jakin batean aparteko talentua duten umeak erraz antzeman daitezke, bost urte bete
baino lehen nahiko fidagarriak diren ezaugarriak erakusten baitituzte. Aldiz, aparteko gaitasun orokorragoak dituzten umeek ez dituzte beren gaitasunak horren
txikitatik adierazten, eta, batzuetan, ia nerabezarora iritsi arte ez zaie beren
ezaugarri hori hautematen. Ildo horretatik, benetan garrantzitsua da neskatilen
talentua garaiz hautematea (batez ere, lau urte eta zazpi urte bitarteko neskatilen
talentua). Izan ere, hainbat arrazoirengatik (adibidez, arrakastari beldur izatea)
denbora gehiegi igarotzen bada, nekez kontura gaitezke neskatilek duten aparteko
gaitasunaz (Benito, 1994).
Gurasoek umearen adimen aurreratua antzeman ondoren, erabaki egin behar
izaten dute umeari laguntzeko prest dauden, eta beren esku dagoen guztia egingo
duten. Ildo horretatik, familiak abian jartzeko prestaturik dagoen ikusi behar du,
bai eta eguneroko bizitzan izango diren aldaketei aurre egiteko prestaturik dagoen
ere. Batez ere, arreta handia jarri behar zaie umearen neba-arrebei, horiei ere beren
gaitasunak eta gustuko arloak garatzeko aukera emateko. Orobat, aintzat hartu
behar da arlo jakin batean aparteko gaitasuna dutenen curriculuma osatzeko zenbat
diru behar den, bai eta umea aparteko gaitasunetan trebatzeak zenbat balio duen
ere (adibidez, tenisean, xake-jokoan, dantzan, musikan, eta abarretan). Horrelakoetan, familiak adituaren laguntza eskatzea gomendatzen da, adituak behar bezalako
aholkua emango baitio. Horrez gain, familiak prest egon behar du umeak haztean
izan ditzakeen sentimenduen gorabeherak eta errendimendu-aldaketak gainditzeko.
Esate baterako, ezaguna da ume horiek hamabi eta hemezortzi urteen artean izaten
duten norberaren gaitasunen konfiantza-krisia. Hortaz, eta laburbilduz, familiak
benetan jakin behar du zer den aparteko gaitasunak dituen umeari laguntzea eta
bere gaitasunak suspertzea.
3.5. Familiaren esku-hartzea
Familia benetan garrantzitsua da aparteko talentua daukan umea garatzeko;
halaxe frogatu dute orain arte egindako ikerketek. Mota askotako ondorio ugari
jaso ditugu ikerketa horietatik, baina, atal honetan, ume horien familientzat baliagarrienak direnak baino ez ditugu aipatuko. Horrela, bada, 21.3. eta 21.4. koadroetan umeak hezteko erabil daitezkeen ekintza praktiko batzuk aipatzen dira.
Orobat, ekintza horiek familia-giro egokia sortzeko ere balio dute, eta, beraz,
umeak bere gaitasunak suspertzeko ere bai.
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21.3. koadroa. Aparteko adimena duten umeak hezteko gomendatzen ditugun ekintzak
(Shore, Cornell, Robinson eta Ward, 1991)

1. Umearen eta bere neba-arreben arteko harremanen arazoez jabetu.
2. Umeak arreta guztia jakintza-arlo bakar batean jartzea eragotzi.
3. Aparteko gaitasuna duten umeei buruzko estereotipo eta ideia faltsuak saihestu.
4. Gurasoek beren beharrak eta sentimenduak seme-alabei egoztea saihestu.
5. Umeak duen moldatzeko gaitasuna suspertu, eta ez soilik bere eskolako
emaitzak.
6. Umearen garapena bultzatzeko, garaiz esku hartu.
7. Umearentzat egiten diren laguntza-programetan parte hartu.
8. Beren modukoekin harremanak izatea suspertu.
9. Umeari ez eskatu guztia ezin hobeto egiteko eta bere buruarekin zorrotzegi
jokatzeko.
10. Guraso-taldeetan eta familia-aholkularitza taldeetan emoziozko laguntza bilatu.

Benito eta Alonso-k (1996) proposatzen dutenez, estrategia berak erabiltzen
dira aparteko talentua duten umeen familiekin eta beste edozein familiarekin. Hona
hemen egin behar diren urrats batzuk: umeari maitasun osoa adierazi; umeek diotena ongi entzun; umeek egiten dutena onartu, hau da, tolerantea izan; eta umeei
laguntza osoa eman. Horrela, umearen sentimenduen garapena zein ezagutzazko
garapena bultzatuko dira. Orobat, gurasoek denbora izan behar dute, eta prest egon
behar dute umearekin batera hainbat ekintzatan parte hartzeko. Ekintza horietan,
aitak eta amak pazientziaz, lasaitasunez eta etengabe jardun behar dute, horrela
umearen ezaugarri asko suspertuko baitituzte, hala nola: gaitasun kritikoa, erabakiak hartzeko gaitasuna, independentzia, iraunkortasuna, eta, hortaz, norberaren
estimua. Umeek familiaren planen berri izan behar dute, eta gurasoekin batera
erabakiak hartu behar dituzte. Gurasoek umeei gustatzen zaizkien arloak eta horiei
buruzko ekintzak suspertu behar dituzte, eta seme-alabekin beren ideiei, zaletasunei eta motibazioei buruz hitz egin behar dute, eta horiek diotena ulertzen saiatu.
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21.4. koadroa. Aparteko talentua duten umeen gurasoek hezkuntza-giro egokia
sortzeko proposamenak (Piirto, 1992)

1. Umeari sormenezko lanak egiteko toki egokia eskaini.
2. Umearen gaitasunaren arabera, material egokiak lortu.
3. Sormenezko lanak bultzatu, ageriko iritzirik eman gabe.
4. Sormena lantzeko jarduerak egin, eta lana nola egiten den erakutsi umeari.
5. Beste batzuen sormenezko lanak baloratu; museoak eta ikuskizunak ikusi; eta
liburuei, berriei eta gertaerei buruz hitz egin.
6. Familiak eta familiako kultura-giroak umeari eskaintzen diotena aintzat hartu.
7. Generoari loturiko estereotipoak irakastea saihestu.
8. Hezkuntza-curriculum osagarria eskaini.
9. Umeak familia barruan trauma edo krisia jasaten badu, bere sentimenduak modu
onean bideratu, eta sentimendu horiek talentuaren bidez adieraztera bultzatu.
10. Talentua sormenezko lanaren zati bat besterik ez dela adierazi, eta talentua
praktikoki ere trebatu beharra dagoela erakutsi.
11. Umeari ezberdina izaten utzi. Hala ere, umea ezin da horregatik bakartu, eta
gizarte-gaitasunak ere ikasi behar ditu.
12. Umeaz gozatu.

Umeei aisialdiaz goza dezaten utzi behar zaie, horrela beren gaitasunak eta
trebetasunak hautematen laguntzen baitzaie. Horrez gain, umeak adimena besterik
lantzen ez badu, baliteke poliki-poliki irudimena murriztea, bai eta jolasteari oso
garrantzi txikia ematea ere. Aitzitik, jolastea benetan garrantzitsua da umea hazten
ari denean; izan ere, jolastean, sormena jorratzen da batik bat. Azkenik, argi utzi
behar da komunitateak dituen baliabide eskasak erabili egin behar direla. Baliabide
horiek umea arlo guztietan garatzeko lagungarriak dira, eta, aldi berean, umeari
gizartean murgiltzen laguntzen diote.

22. Ume gorraren garapena: familian nola hezi
María Suárez eta Esteban Torres

1. SARRERA
Ume gorra jaiotzean oreka-arazo handiak izaten dira familiako kideen artean, eta,
ondorioz, hainbat gauza egokitu behar izaten dira, bai familiako kide bakoitzari
dagokionez, bai eta familia-sistema osoari dagokionez ere. Hasieran, lehenengo
sintomak susmatzean, kezka handia sortzen da, arazoa eta arazoaren bilakaera oso
ezkor ikusten dira eta. Are gehiago, batzuetan errealitatea ukatu egiten da, edozein
seinale zalantzatsu —nolabait baikorra den edozein zantzu— oinarritzat hartuta.
Hain zuzen, familia osoan aldaketa gogorra gertatuko da, bi unetan behintzat:
lehenengo eta behin, diagnosia baieztatu ondoren, zeren urritasuna onartu behar
baita, eta hori ez baita batere erraza. Gero, familiako kide guztiek ahaleginak egin
beharko dituzte ume gorrarekin komunikatu ahal izateko, umearen adina eta bere
kasuaren ezaugarriak kontuan izanda.
Hori guztia kolpe handia da familia-sistemarako; ondorioz, mediku eta
psikopedagogoen aholkuak eta laguntza behar-beharrezkoak izango dira alde
ulergaitzak ulertzeko, gaiaren inguruko informazioa biltzeko eta garapenean espero
izatekoa errealismoz zehazteko. Horrek esan nahi du, ume gorraren arazoa familia
osoaren arazotzat jo behar dela. Hori onartutakoan, familiako kideak baliagarriak
izango dira gorreriaren arazoak gainditzeko. Familia noraino ahalegindu, halakoa
izango da ume gorraren bizitza-kalitatea. Gurasoentzako programa batzuk,
asistentzia errazteko gizarte-laguntza dela medio, onak izan dira guraso horien
estresa gutxitzeko eta ume gorrarekin dituzten harremanak errazteko. Gure ustez,
horixe da biderik onena, familiari eusten diona eta familiako kideak informazioz
eta konpromisoz janzten dituena, gurasoak, neba-arrebak eta gainontzeko ahaideak
talde bihurtzen dituena, ume gorra eskolaratzeko baliabide materialak eta hezkuntzako baliabideak ematen dituena. Hurrengo orrialdeetan gaiaren inguruko informazioa emango dugu, eta hainbat arlo jorratuko ditugu: familiak jasaten dituen
ondorioak zeintzuk diren, ahaideen esku hartzean eragina duten faktoreak zeintzuk
diren eta egoeran esku hartzeko abiapunturik eraginkorrenak zeintzuk diren.
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2. ARAZOAREN DESKRIBAPENA
Oso zaila da gorreria eta gorren deskribapen osoak eta zehatzak ematea. Gorrak ez
dira denak berdinak; aldiz, alde handiagoak izaten dira horien artean, entzuten
duten pertsonen artean baino. Hori dela eta, izugarri zaila da ikerketen emaitzak
orokortzat jotzea; bestalde, gorren garapenaren ezaugarriak ahalik eta gehien
zehaztu behar dira. Gorren arteko alde handi horiek azaltzeko, hona hemen
kontuan hartzeko faktore batzuk:
a) Gorreriarekin zerikusia duten faktore fisiologikoak: maila, mota eta gorreriarekin lotutako beste urritasunak.
b) Gorreriaren etiologia, hau da, nondik datorren: sortzetik ala ingurutik.
c) Gorreria hasi zeneko adina.
d) Gurasoen entzumena: entzuten duten ala ez.
e) Pertsonen arteko esperientzia, hizkuntzaren arloan eta hizkuntzaz kanpoko
arloan.
f) Hezkuntzaren kalitatea eta mota.
Gainera, entzuten duten umeengan eragina duten faktoreak ere kontuan
izatekoak dira; hots, garapenean eragina duten eta gizartearen aniztasuna sortzen
duten faktoreak. Horiek deskribatuko ditugu orain, baita garapenean izaten
dituzten ondorio batzuk ere (ikus Marchesi, 1987, 1990; Marschark, 1993).
Bi gorreria-mota daude, ondorioen aldetik oso desberdinak direnak. Bata
entzunbideen gorreria da (erdiko edo kanpoko belarrian sortzen da) eta bestea
gorreria neurosentsoriala da (barneko belarria, koklea, entzumen-nerbioa eta
burmuinaren inguruko loturak dira kaltearen kokalekua). Oro har, entzunbideen
gorreriak ez dira oso larriak izaten, eta tratamendu edo ebakuntzaren baten bidez
konpondu ohi dira. Neurosentsorialak larriagoak izaten dira, konpontzeko
zailagoak eta pronostiko txarragokoak. Gaur egun kokle-inplanteak egiten dira,
oso kasu zehatzetan, baina emaitzak eztabaidagarri samarrak dira.
Ume gorren garapenean eragina duen beste faktore bat gorreriaren maila da.
Horren eragina hainbat aldetan sumatzen da: hizkuntza-gaitasunean, adimenean,
gizarteko harremanetan eta hezkuntzan. Entzumenaren intentsitatea oinarrizko
faktorea da, baina umeak ondoen entzuten duen frekuentzia-banda ere kontuan
izatekoa da, entzuten duen apurtxo hori hobeto erabili ahal izateko. Urritasunaren
ondorioz, batez ere, ulertzeko gaitasuna galtzen da, 500, 1.000 eta 2.000 hertzeko
soinuak entzuten ez badira, hitz egitean frekuentzia horietan egoten baitira soinu
bakoitzaren ezaugarri bereizgarriak. Sortzetiko edo goiz hasitako entzumen-urritasunaren maila neurtzeko, belarririk onenak galduko lituzkeen dezibelioak
erabili ohi dira erreferentzia gisa; baina ume jakin bat aztertzean, bere entzumen-
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-galeraren kalitatea eta kantitatea hartu behar dira kontuan, eta, bestalde, entzuteko
duen gaitasun txikia erabilita soinuak bereizteko gauza den ala ez jakin behar da.
Orokorrean, entzumen-urritasunaren kontzeptuak entzumen-galera guztiak hartzen
ditu barnean, bai arinak bai larriak (Greenberg eta Kusché, 1987). Belarririk onena
erreferentziatzat hartuta, 25 dB baino gutxiago galtzen dituen pertsonaren entzumena normala da; 26 eta 40 dB bitarteko galerak arinak dira; 41 eta 55 dB bitartekoak, ertainak; 56 eta 70 dB bitartekoak, ia-larriak; eta 71 eta 90 dB bitartekoak,
larriak. Belarririk onenarekin konparatzean 90 dB baino gehiago galtzen denean,
entzumen-urritasuna sakona da (Marschark, 1993). Conrad-ek (1979) ikertu zuen
nolako loturak dauden gorreria-mailen eta hizkuntza eta adimeneko gaitasunen
artean. Gaitasun horiek, besteak beste, ondokoak dira: barneko hizketa, irakurmena, hitzen ulergarritasuna eta ezpainen irakurketa. Ikertzaile horrek ikusi zuenez,
entzumen-galera eta barneko hizketa oso lotuta daude: 86 dB baino gehiago
galtzen dutenak eta hori baino gutxiago galtzen dutenak alderatuta, lehenengoen
barne-hizketa askoz urriagoa da. Alde hori antzekoa izan zen irakurmena eta
ezpainen irakurketa erreferentziatzat hartu zirenean. Azkenik, entzumen-galera
zenbat eta handiagoa izan, gorraren ahoskera hainbat eta ulergaitzagoa izaten da.
Gorreriaren etiologia —jatorria— sortzetikoa edo inguruak eragindakoa izan
daiteke; dena dela, kasuen heren baten jatorria ezin da zehaztu. Ume txikien
entzumen-urritasunen jatorriak askotarikoak dira. Adituen ustez, ume gorren
%20rengan herentziak zerikusirik izan du urritasunean. Horixe bera da jatorri
ezagunak dituzten kasuetatik %50ren jatorria. Badira ikertzaile batzuk, hala nola
Vernon eta Andrews (1990), kasu guztien ustezko %20 hori oso kopuru apaltzat,
okertzat, jotzen dutenak. Meadow-Orlans-en (1987) arabera, honako hauek dira
gorreriaren jatorri patologikorik ohikoenak, etiologia jakina duten pertsonen artean:
amaren errubeola (%24), umeen gaixotasunak, hala nola elgorria, hazizurriak eta
meningitisa (%25) eta haurgintzaren arazoak; esaterako, garaiz aurreko jaiotza,
haurdunaldiko arazoak, trauma fisikoa edo Rh faktoreen bateraezintasuna (%22).
Hemen azpimarratzekoa da sortzetiko edo goiz susmatutako gorrerien jatorri
desberdinek bilakaerako desberdintasunak ere sortzen dituztela. Gorreria sortzetikoa denean, berarekin lotutako arazoak gutxiago izaten dira, baina hartutako
gorreriekin batera beste arazo batzuk ere agertzen dira, batez ere jatorria jaiotzainguruko anoxia bada, edo errubeola, edo Rh faktoreen bateraezintasuna. Kasu
askotan, gorreriarekin batera, beste hainbat kalte ere agertzen dira sentimensistemetan edo nerbio-sistema zentralean. Ondorioz, psikologiaren ikuspuntutik,
entzuten duten eta entzuten ez duten umeen arteko diferentziak zehazterakoan oso
arreta handia jarri behar da, bai metodologian bai emaitzak interpretatzeko
moduan.
Beste faktore garrantzitsu bat gorreria hasi zeneko adina da: ikerketa batzuen
arabera, entzumen-galera umeak hiru urte bete aurretik sortu bazen, ahozko
hizkuntzaren inguruan izandako esperientziak ez dira oso eraginkorrak geroko
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hizkuntza-garapenerako. Conrad-en (1979) ikerketetan agertu zenez, 85 dB-tik
gorako galera zuten ume gorren artean, gorreria jaiotza eta hiru urteen artean sortu
bazen, barne-hizketa %46koa zen, hau da, sortzetiko gorreria zutenen mailakoa
(hori %47koa da). Horren atzean dauden faktoreak hizkuntza erabiltzeko gaitasun
txikia eta funtzio neurologikoaren antolamendu-falta dira, guztiz normalak adin
horretan, izan ere. Alderantziz, urritasuna umeak hiru urte bete ondoren hasten
denean —alegia, umeek hitz egiteko gaitasun handiagoa eta soinuekin esperientzia
daukatenean—, barne-hizketaren eragina askoz handiagoa izango da hizkuntzaren
inguruko gaitasunean. Conrad-ek (1979) %93ko barne-hizketa aurkitu zuen ume
horiengan, entzuten duten umeengan bezala, gutxi gorabehera. Barne-hizketa
baliabide handia da portaera modu boluntarioan kontrolatzeko; norberak bere buruarekin duen elkarrizketa, bere esperientzia planifikatu, antolatu eta ebaluatzeko.
Umearen lehenengo urteetan sortzen den hausnartzeko gaitasun horrekin daude
lotuta adimenaren hainbat aurrerapen. Oldarkortasun-mailak lotura handia dauka
barne-hizketarekin, aurrerago ikusiko dugunez.
Ume gorrak eskola berezira joaten hasten direneko adina ere kontuan izateko
aldagaia da; horrek ume horien adimen- eta hizkuntza-garapenean alde handiak
ekarri ohi ditu (Marchesi, 1980). Beraz, oso garrantzitsua da gorreria ahalik eta
goizen detektatzea, eta umea estimulazio goiztiarreko programaren batean sartzea,
eta aldi berean aholkulariek familiari laguntzea. Familiaren ezaugarri batzuk bereziki garrantzitsuak izango dira ume gorra hezteko: familiaren esku-hartzea (entzumen-urritasuna nola onartzen duten, gai horri buruz nolako informazioa duten);
umearekin komunikatzeko aukeratu duten hizkuntza-mota; umea motibatzeko eta
berarekin batera lan egiteko daukaten denbora...; eta gurasoen entzumen-maila eta
beren egoera sozioekonomikoa. Batez ere, oso garrantzitsua da familiak ahalik eta
azkarren bere kide horren gorreria onartzea, nahiz eta oso gauza gogorra izan.
Hurrengo puntuan azalduko dugu zertan datzan hori.
3. NOLAKO ERAGINA IZATEN DUEN UMEAREN GORRERIAK
FAMILIAREN BAITAN
Umea zalantzarik gabe gorra dela jakitean, gurasoek erreakzio gogorrak izaten
dituzte, batez ere modu normalean entzuten badute: hasieran, erantzun erradikalak
edo mutur-muturrekoak ematen dituzte; esaterako, arazoa ukatzen dute, ez dute
sinesten edo egoerari aurre egiteko gauza ez direla esaten dute. Ondoren, askok
errua beren buruari botatzen diote, gero biziki haserretzen dira profesionalekin eta,
azkenik, deprimitu egin ohi dira. Arazoa hausnartuz, pertsona batzuek lagunduta,
gurasoak egoera berrira ohitzen dira, eta umearekin harreman egokia lortzen dute.
Gurasoek adore bizia badute, eta laguntzaile onak eta aholkulari eta hezkuntzako
baliabide egokiak badituzte, umearen gorreria hobeto onartuko dute. Familia bakoitzak bere erara egiten dio aurre diagnosiari, baina ez dirudi lehen erreakzio
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horiek beti baliagarriak direnik gero umearekin izango duen harremana aurreikusteko.
Ume gorraren gurasoek ondo entzuten badute, esperientzia berri bati egin
behar diote aurre: umearen ezaugarri berezia ulertzen saiatu behar dute, haiek
txikitan bizi izan ez zuten egoera bat hain zuzen ere. Trebezia bereziak garatu
behar dituzte; baina horrek denbora gehiago eskatzen du, eta, gainera, gastuak
handitu egiten dira. Eskari berriek familia-giroko antsietatea areagotzen dute eta
familiak umearen urritasunaren inguruan dituen emozioak kanporatu behar izaten
ditu, eta komenigarria da esperientzia hori bizi dutenekin edo gorrerian adituak
direnekin hitz egitea. Beraz, eraginkorrena ondokoa izango dela esan dezakegu:
adituen aholkuak entzun eta beste ume gorren guraso entzumendunen esperientzia
jasotzea, baita heldu gorrena ere.
Batzuetan, gurasoen oztoporik handienetako bat familia-normaltasunaren
sindromea izaten da. Ulergarria da gurasoek gorreriak sortutako diferentziak ukatu
nahi izatea, baina ume gorra izatea familia-normaltasunaren kontzeptuan sartu
beharko lukete. Ez da harritzekoa gurasoak diagnosi desberdinen bila aritzea, baina
arazoa gainditzeko modu horiek, denborak aurrera egin ahala, eraginkorragoak
diren estrategiekin ordeztu behar dira.
Amak izaten dira ume gorraren beharrizan berezien ardura osoa hartzen
dutenak; baina familia guztiak egokitu behar du egoerara, bere osotasunean,
ondorioak bere kide guztien artean banatzen dituen sistema balitz bezala (Calderón
eta Greenberg, 1993). Familiako beste umeak, izatekotan, sarritan arreta gutxi
jasotzen dutela konturatzen dira, gurasoek ia arreta guztia ume gorrari eskaintzen
baitiote. Bestetan, bikotearen arteko harremanak hondatu egiten dira edo bere
kideen arteko estresa areagotu egiten da.
Horregatik guztiagatik, ezin da zalantzan jarri familiak kolpe handia jasotzen
duela ume gorra heltzean. Umea gorra izatea eta entzuten duten gurasoen ezkontza
ondo ala gaizki ateratzea ez daude modu zuzenean lotuta. Hala ere, Lederberg eta
Mobley-k (1990) ikusi zutenez, ume gorren amak errazago estresatzen dira, arazo
hori ez duten amak baino, eta era berean beren bizitzekin ez daude hain pozik.
Calderón eta Greenberg-en (1993) ustez, horiek arrisku-familiak dira, antsietate
potentzialaren etengabeko iturria daukate eta. Gainera, amen estresa handiagoa da
gorreria oso goiz detektatzen bada, umeak 18 hilabete baino gutxiago dituenean.
Ama horiek defentsa urriak dituzte arazoari aurre egiteko, eta, horrez gain, oztopo
guztiak saihestezinak direla pentsatzeko joera dute (Konstantareas eta Lampropoulou, 1995). Erreakzio horiek aurreikusteko baliabiderik onenetako bat amaren
autoestimua da. Autoestimu horrek eta inguruko gizartearen laguntzak, familiaren
egokitze-maila kontuan izanda, familiaren egokitze-maila aurreikustea ahalbidetzen dute. Autoestimu urria estres handiarekin dago lotuta, eta hori konpontzeko,
laguntza handiagoa behar da gizartearen aldetik. Laguntza hori eskuratzeko,
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arazoaren informazioa eman behar da; entzuten duten gurasoek entrenamendu
berezia jaso behar dute, baita ume gorra eskolaratzeko aholkuak ere.
Bada beste gauza bat, familiaren estresarekin lotuta dagoena: guraso bakoitzak
umearen urritasunari buruz duen iritzia. Iritzian hainbat osagai sartzen dira: gizarteak ume gorrei buruz nolako iritzia duen, gurasoek nolako autoestimua daukaten,
beren burua nola baloratzen duten, eta arazoa bizi izateko erru-sentimendua handia
ala txikia den. Gurasoek arazoari aurre egiteko moduaren arabera, baliteke
hasierako sentimendu ezkorrak ausardia bihurtzea, edo, beharbada, arazoa konpontzeko eraginkortasun bihurtzea, edo gizarteari aurre egiteko gaitasun bihurtzea, eta
abar. Ondorioz, norberaren estimua hobetu egiten da, eta estimu hori oso baliagarria
da estresa aldez aurretik neurtzeko. Gurasoek beren ahalegina eta laguntzaileena
zenbat eta gehiago baloratu, hainbat eta estres urriagoa familiaren baitan. Berriro
esango dugu: gurasoen jarrera hori beste ezaugarri asko (maila sozioekonomikoa,
kultura-maila, ume gorraren sexua, etab.) baino garrantzitsuagoa da. Aztertzen ari
garen kasuetan, sarritan, gurasoek ardura handia hartzen dute umea hazteko;
horregatik, estresa ere ohi baino handiagoa izaten da, ume hori hezterakoan
eragingarririk eza edo frustrazioa sumatzen dutenean. Aitak baino areago, amak
izaten dira osasuneko arazoak izaten dituztenak, fisikoak zein psikikoak, gure
kulturan nagusiki amak izaten baitira ume gorrak zaintzen dituztenak. Hori
kontuan izatekoa da gizarte-laguntzako programak egiterakoan. Izan ere, programa
horien gunea ezin du izan ume gorrak bakarrik: familia osoak izan behar du.
Arlo horretan interesgarria da Meadow-Orlans-en (1995) lana: familiaren baitan gorreriari aurre egitean nolako estresa izan daitekeen aztertzen du. Lan horretatik ondorio batzuk atera dira, laguntza-zerbitzuentzat baliagarriak izan daitezkeenak:
a) Ume gorren aitek eta amek antzeko estresa izaten dute gurasotasuna dela
eta, baina eremu desberdinetan. Aiten kasuan, gizarteak umea nola onartzen
duen izaten da kezken oinarria, bai eta umeak nolako beharrizanak dituen
ere. Aitek informazio eta laguntza handiagoa behar izaten dute ume gorren
etorkizuneko aukerei dagokienez. Amentzat, ordea, nagusi izaten da umearen eguneroko bizitza, umearen gorputza zaintzea, jolasaldiak, emozio-harremanak.
b) Beraz, amaren estresa umearen komunikazio- eta afektu-beharrizanekin
lotuta egoten da bereziki. Emakumeari batez ere ama dela iruditzen zaio, ez
emaztea. Behar duen laguntza emozioen mailakoa da, maila pertsonalekoa.
c) Amek estres-maila handiagoa izaten dute, eguneroko zeregin asko beren
ardurapean hartzeaz gain, ume gorraren arazoez ere arduratzen baitira.
d) Amaren eta ume gorraren arteko harremanak aztertzean, argi geratzen da
ezen familiaren aldeko erakundeen eta adituen laguntza estu-estu lotuta
dagoela amaren jarrera baikorrekin.
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Jarraian ume gorraren garapenerako urrats nagusiak azalduko ditugu, beti ere
familia eta gizartearen esparruan.
4. UME GORRA, FAMILIAREN BAITAKO HEZKUNTZA ETA GARAPEN
SOZIO-EMOZIONALA
4.1. Lehen harremanak
Beti uste izan da amaren eta umearen arteko lehen harremanak funtsezkoak
direla umea gizartean modu batera edo bestera ibiltzeko. Uste hori baztertuta dago
gaur egun, baina badakigu umeak amarekin (edo zaintzen duen pertsonarekin)
duen harremana ezinbesteko oinarria dela aurrerago giza harremanak ikasteko.
Autore batzuen iritziz, amaren eta umearen arteko lotura jaio aurretik ere sortzen
da, garatu gabeko moduan bada ere. Hori egiaztatzeko daturik ez dago, baina
badakigu umeek jaio aurretik amaren ahotsa eta bihotz-taupadak entzuten dituztela, hezurren bidezko kondukzioz. Baliteke jaio ondoren amaren ahotsa estimulu
ezagun eta lasaigarria izatea, beste ahotsak baino erakargarriagoa (Marschark,
1993).
Beraz, ume jaioberria gorra bada, jaio aurretik ezin izan du amaren ahotsa
entzun eta jaio ondoren ezin du ahots hori ezagutu. Hala eta guztiz ere, datu hori ez
da hain garrantzitsua; ez, behintzat, jaio ondoko entzumen-galeraren esanahia baino garrantzitsuagoa. Jaio ondoren, gainera, umeek beste gizakiekin komunikatzeko
erabiltzen dituzten bideak ordeztu behar dira, urritasunak ukitu ez dituen baliabideak erabilita. Gauzak horrela, ezinbestekoa da gurasoek umearen entzumen-urritasunak nolako ondorioak dituen jakitea, komunikabide eraginkorrak lantzeko:
keinuak eta irribarreak handitzeko, jarrera batzuk eta ukimen bidezko seinaleak
exageratzeko, Brazelton-ek (1982) dioenez. Izan ere, datu batzuek frogatu dute
ezen helduak eta umeak gehiago ukitzen dutela elkar gurasoek arazoa ondo ezagutzen dutenean, haiek ere gorrak direlako edo berariazko entrenamendu-programaren batean esku hartu izanagatik baino. Spencer-ek (1991) ikusi zuenez, 12 eta 18
hilabete bitarteko ume gorren ama entzumendunak esku-hartze goiztiarreko
programa batean sartzen baziren, umeekin ukimen eta ikusmen bidezko harreman
sendoagoak sortzen zituzten, ume entzumendunen amek baino. Ume gorrekin sarri
izandako harreman fisiko horiek zeregin berezia betetzen dute, entzuten duten
gurasoen eta umeen artean hitzek betetzen dutenaren parekoa.
Gurasoek gorreria beranduegi antzematen badute, edo hezkuntzako erabakiak
hartzea behar baino gehiago kostatzen bazaie, edo arazoa garaiz onartzen ez
badute, sarritan ez dute ordezko estrategiarik bilatzen, eta gurasoen eta umearen
arteko jokabideen sinkronia galtzen da. Horren ondorioz, ume gorrak entzuten
dutenek baino gizarte-esperientzia laburragoa jasotzen du, eta ez hori bakarrik;
gainera, jasotzen duen esperientzia nolabait desegokia izan daiteke. Hori tamalga-
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rria da, batez ere ume gorraren komunikazio-jarraibideak eta entzuten duenarenak
berdinak direlako, bizitzaren lehenengo hilabeteetan behintzat. Entzuten duten
umeak hitz egiten hasten direnerako, ume gorrak hitzaren baliokideren bat behar
izaten du, gai landuagoak komunikatzeko; bestela, hizkuntzaren arloan duen
garapena oso murriztuta geratuko da. Orain hitz egingo dugu horretaz.
4.2. Helduaren eta umearen arteko harremanak nola garatzen diren
Hizkuntza- eta gizarte-ezagutzak gizakien arteko harremanen bidez eskuratzen dira. Harreman horiek oso goiz hasten dira, eta, askotan, umea izaten da biziki
bilatzen dituena. Gizarteko harremanak sortzeko eta hizkuntza ikasteko sortzetiko
gaitasun hori behar bezala aprobetxatu ahal izateko, helduek egokitu egin behar
izaten dute. Gizarteko pertsona heldu gehienak ondo egokitzen dira umeen ikuspuntura, eta irakasle onak izan ohi dira hizkuntzaren eta gizartearen gorabeherak
erakusteko. Ume gorren kasuan, gurasoen eta umeen arteko harremanak nolabait
desberdinak dira. Berezitasunak jarraian laburbilduko ditugu.
Ume gorren lehenengo urteetan egindako ikerketa batzuetan agertzen denez,
hitzen bidezko eta hitzik gabeko harremanetan, entzuten duten amek agintzeko
joera handiagoa dute eta urduriagoak dira entzuten duten umeen amak baino.
Entrenamendu-programetan parte hartu ez duten amek, keinu bidezko komunikazioaren berririk ez daukatenek, ume gorren jokabideak kontrolatzeko joera handiagoa dute, entrenamendua jaso dutenek baino. Ikerketa horietan argi geratzen da
ume gorrekin komunikabide eraginkorra duten amak trebeagoak eta lasaiagoak
direla, eta umeekin dituzten harremanetan kontrolatu eta agintzeko joera txikiagoak
direla (besteak beste, ikus Lederberg, 1993). Berriro azpimarratu behar dugu ezen
ume guztiek —entzuten dutenek eta entzuten ez dutenek— gizarteko harremanak
bilatzeko eta inguruko ezaugarriak (bai fisikoak bai hizkuntzaren ingurukoak)
ikertzeko berezko joera dutela, eta funtsezkoa dela joera hori ez itotzea.
Aurreko guztiarekin batera, eremu honetako ikertzaileek frogatu dutenez, ez
da ezinbestekoa hizkuntza “modu normalean” garatzea, guraso eta ume gorren
artean atxikimendu segurua sortzeko. Atxikimendua —entzuten duten umeekin
gertatzen den bezala— geroko gizarte-garapenaren oinarria da. Berdin dio zein komunikabide erabiltzen den ume gorrekin: umeek segurtasuna behar dute gurasoekin
duten harremanetan, eta atxikimenduaren aldetik, hori da garrantzitsuena.
Marschark-ek (1993: 48) dioenez: «Emozioen eremua hobeto garatzen da ume
gorrengan, entzuten duten amek ume horien beharrizanak ondo ulertzen badituzte,
umearen diagnosia goiz egiten bada eta ama horiek komunikazioko esku-hartze eta
entrenamenduko programaren batean sartzen badira». Bokalizaziorik ezak eta
amaren hizkuntza ez entzuteak umearen hurrengo urteetan nolako ondorioak izan
ditzaketen oraindik ez dakigun arren, goiko baieztapen horrek itxaropena piztu du.
Izan ere, gurasoei hasieratik seme-alaba gorrekin nolako elkarrekintzak izan behar
dituzten adieraztea oso mesedegarria suerta baitaiteke.
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4.3. Kideen arteko harremanak
Hazi ahala, ume gorrak gizartean dituzten harremanak mota askotakoak
izaten hasten dira, entzuten duten umeei gertatzen zaien bezala. Umeen arteko harremanetan jokoan jartzen diren gaitasunak desberdinak dira gurasoen eta umearen
artean erabiltzen direnetatik, baina badirudi gauza bat argi dagoela: lehen zaindariekin —gurasoekin gehienetan— gizarte-harreman onak dituzten umeek, beren
parekoekin ere gizarte-harreman onak izaten dituzte. Hala ere, ez dago lotura zuzenik gauza bien artean. Gorreriaren inguruko topikoen artean, ume gorraren izaera
pasiboa dago, hots, emozio mailako heldutasunik eza. Ehunka aldiz deskribatu da
ume gorren agresibitate kontrolaezina. Kasketaldiak eta amorraldiak ere sarriago
izaten omen dituzte entzuten duten umeek baino. Gainera, gehiago kostatzen zaie
adi egotea, eta beren buruaz daukaten iritzia txarragoa da. Ezaugarri horietako asko
batera hartu behar dira ondo ulertzeko: umea adi ez badago, ordena hausteko joera
handiagoa izango du, azkarrago nekatuko da eta kideak distraituko ditu; kideekin
beste umeak baino sarriago borrokatuko da, gehiagotan egingo diote errieta, eta,
ondorioz, besteek baino lehenago jasoko du “ume gaiztoaren” etiketa.
Oro har, ume gorraren ezaugarri horietako asko gorreriaren bigarren mailako
ondorioak izaten dira, ume gorraren hezkuntza- eta familia-inguruak sortuak edo
areagotuak. Gehienek ahozko hizkuntza erabiltzen badute, ez da harritzekoa keinuen
bidezko hizkuntza erabiltzen duten umeek aipatutako ustezko ezaugarri horiek
edukitzea; izan ere, guztiz logikoa da, gizarte eta hezkuntzako diferentzien ondorioz. Askotan, helduek edo beste umeek ume gorraren arreta erakartzeko egiten duten presioak eta arreta hori mantentzeko izan behar den kontrol fisikoak, sumingarritasuna eta besteekin harremanak saihesteko joera sortzen dituzte harengan.
Hemen gauza bat azpimarratuko dugu: ume gorra hazten den gizarte-inguruak
saiatu egin behar du umearen beharrizanak kontuan izaten. Besteak beste, inguru
horretan bere adineko umeak sartzen dira. Gorren arreta erakartzen, keinu batzuk
edo gorputzaren mugimendu argigarriak lantzen, astiroago hitz egiten eta abar ikas
dezakete entzuten duten ikaskideek, apurka-apurka, beren adina kontuan izanda.
Jolaskidea hobeto ezagutzeak dakar umeek gauzekin gehiago jolastea; eta elkarrekintza positiboak ere areagotzen ditu, hau da, harremanetan gehien errepikatzen
diren elkarrekintzak, kalitate hobea daukatenak. Kidearekin duten hurbiltasun hori
garrantzitsuagoa da gizarteko harremanetan daukaten esperientzia baino, eta eremu
horretan berdin gertatzen zaie ume gorrei eta entzuten dutenei. Beraz, oso garrantzi
handikoa da ume gorra entzuten duten umeekin egotea, oso txikitatik. Horrela hobeto egokituko zaizkio elkarri, eta aipatu dugun hurbiltasun hori ere garatuko da.
Ume gorra eskola eta gizarterako prestatzeko modurik egokiena, txiki-txikitatik
eskolaratu eta gizarteratzea da.
Umea gizarterako prestatzen duten harremanetan, adinaren eragina handia
dela dirudi. Adin bereko kideak funtsezko faktorea dira ume gorra gizarteratzeko.
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Adinkideen taldeak bere eskakizunak eta berezitasunak ditu, eta alde biak egokitu
behar dira horietara. Gainera, horrela gutxitu egiten da zaindari helduak ume gorra
gehiegi kontrolatzeko arriskua. Kontrol horrek umearen beraren kontrola garatzea
eragotz dezake, eta ondorioz umeak gizarteaz kanpo gelditzeko edo gizartea bera
erasotzeko joera izan dezake (Wood, 1991).
4.4. Komunikatzeko gaitasuna
Azken urte hauetan elkarrekintza-motak ikertzen ari dira: ume gorren artekoak, ume gorren eta gurasoen artekoak, eta ume gorren eta beren kideen artekoak.
Ikerketa horiek erakusten ari dira nolako baliabideak erabiltzen dituzten ume gorrek
komunikatzeko eguneroko gizarteko harremanetan: hitzen bidezkoak eta bestelakoak. Abiapuntutzat hartu behar da ezen gauza desberdinak direla gaitasun potentzialen “bilduma” edukitzea eta komunikatzeko egoera zehatzetan bilduma hori
aplikatzeko gauza izatea. Lan horietan ikusi da zein garrantzitsua den heldu/ume
eta ume/ume elkarrekintzen hizkuntza-estatusa. Guraso bat edo biak gorrak badira,
heldua eta umea hobeto egokitzen zaizkio elkarri. Gauza bera gertatzen da ume gorren artean.
Prendergast eta McCollum-ek (1996) ikerketa bat egin zuten, ama eta umearen artean arreta edo atentzioa nola sortzen den ikusteko. Bai ama bai umea gorrak
zireneko zortzi bikote aukeratu zituzten alde batetik, eta, bestetik, umea gorra eta
ama gorra ez zeneko beste zortzi bikote. Umeen adinak 18 eta 28 hilabete bitartekoak ziren, eta ikertzaileek jolas bat asmatu zuten, amak eta umeak oso hurbil
egotea eskatzen zuena. Jolasean bizi izan ziren egoerak aztertuta, adituek baieztatu
zuten ama gorren eta ume gorren arteko sinkronia hobea dela elkarri arreta eskatzerakoan, eta ez bakarrik ama gorrak entzuten zutenak baino biziagoak izan
zirelako (izatez, biziagoak izan ziren), baizik eta ume gorrak ere askoz biziagoak
izan zirelako. Desberdintasun horiek esan nahi dute, bestalde, entzuten zuten
amentzat zailagoa izan zela umeen beharrizanak ikusmenez ulertzea; eta, gainera,
ama horiek ez ziren besteak bezain trebeak keinuak erabiltzean.
Beste ikerketa batzuetan ere, agerian geratu da entzuten duten amak ez direla
hain trebeak begi-komunikazioa erabiltzeko (Swisher, 1991; Spencer et al., 1992).
Hori ez da harritzekoa eta, nahiz eta begien bistan egon, entzuten duten gurasoek
berariazko laguntza behar dute begien bidezko komunikazioa lantzeko. Horrela,
gaitasunak garatuko dituzte ume gorrekin txiki-txikitatik eraginkortasunez komunikatu ahal izateko. Swisher-ek (1991) proposatutako ariketa batzuk oso egokiak
dira entzuten duten amak egoerez hobeto jabetzeko: keinuak egitean hitzik ez
egitea, elkarrekintzak soinurik gabe filmatzea, etab.
Guraso gorrak eta ume gorrak hobeto egokitzen zaizkio elkarri, entzuten duten gurasoak eta entzuten duten umeak ere elkarren artean hobeto egokitzen diren
neurrian. Hala ere, gurasoek entzuten badute eta umea gorra bada, eta bi modue-
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tako komunikazioa etengabe erabiltzen badute, haien arteko egokitzapena eta
hizkuntza-egoera berbera duten ahaideen artekoa oso antzekoak izaten dira. Biko
komunikazioa da keinuak eta ahotsa batera erabiltzen dituena. Keinuen ordena
ahozko hizkerarena da, eta, beraz, entzuten dutenek errazago ulertzen dute. Komunikazio hori maila aurreratuan erabiltzen denean, luzera, zailtasun-maila eta umeak
hasitako elkarrizketak guraso gorren eta ume gorren artekoak bezalakoak-edo izan
ohi dira. Azken urte hauetako lanetan ondo frogatu da hori (Lederberg et al., 1991;
Torres, 1992; Suárez eta Torres, 1996). Dirudienez, umearen eta helduaren arteko
komunikazio-sistema bientzat ulergarria bada, gizarteko harremanetako konfiantza
handiagoa izango da. Sistema hori hasieratik erabiltzea funtsezkoa da, gure ustez,
eta gurasoek ume gorrak hezteko hartu behar duten erabaki nagusietako bat, hain
zuzen ere.
Ume gorren artean handiagoa da arreta bisuala, bai keinuak egiteko eta elkarri ulertzeko, bai aurpegiaz eta gorputzaz keinu lagungarriak egiteko ere. Kidea
ezaguna eta entzuteko gai bada, ume gorrek keinu gutxiago egiten dituzte eta hitz
egiteko modurik ohikoena erabiltzen dute, ahozkoa alegia. Horrek esan nahi du,
ume gorrek ahaleginak egiten dituztela entzuleak espero duen horretara egokitzeko. Entzuten duten umeek antzeko zerbait egin beharko lukete ume gorrei ulertzen
laguntzeko, eta guk ere hori bultzatu beharko genuke. Gauzak horrela, ez dirudi
ume gorrek entzuten dutenek baino interes gutxiago dutenik gizarteko harremanetarako; kontua da, batez ere, harreman horietarako behar den hizkuntza-gaitasuna
txikiagoa dela. Izan ere, ume gorrek entzuten dutenek adina saio egiten dituzte
harremanetan hasteko, baina komunikatzeko baliabideen falta dute, edo beharbada
baliabideak ez dituzte modu egokian erabiltzen.
4.5. Eskola-urteak
Ume gorraren eskola-esperientzia ez da ikastetxera mugatu behar; familiaren
baitara zabaldu behar da. Adierazpen horrek edozein umerentzat balio du, baina
ume gorren kasuan, emozio- eta gizarte-mailan duten atzerapenaren iturria, eredu
egokirik eza izan daiteke, hein batean. Umeak bere burua identifikatu eta
komunikatu ahal izateko eredu helduez ari gara. Beraz, ume gorrak bere burua
identifikatzeko, funtsezkoa da inguruan eredu egokiren bat edukitzea. Identifikatu
ahal izateko, ezinbestekoa da harremanetan hasteko eta komunikatzeko gaitasuna.
Schlesinger eta Meadow-en (1972) lan klasikoan agertzen zenez, guraso gorren
ume gorrak keinuen bidez komunikatzen badira, entzuten duten gurasoen ume
gorrak baino helduagoak izaten dira gizarte-mailan. Hemen ere, komunikatzeko
erraztasuna eta gizarte- eta emozio-mailako garapena estu-estu lotuta daude. Berriro esango dugu gauza bera: eskolan asko ikastea edo mutua kosta ahala kosta
hiztun bihurtzea baino, garrantzitsuena umeari segurtasuna ematea da, berak
ulertzen duela jakitea eta besteek ere bera ulertzen dutela jakitea.
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22.1. koadroa. Gorren mugak eta hezkuntza-beharrizanak.

Mugak

Hezkuntza-beharrizanak

– Informazioa batez ere
begietatik jasotzea

– Begien bidezko estrategiak eta beste kanal
batzuk erabiltzeko beharra (entzuten duen
apur hori, ukimena)

– Mundua okerrago ezagutzea

– Esperientzia zuzena eta gertaerei buruzko
informazio gehiago izateko beharra

– Gizarteko arauak ikasteko
zailtasunak

– Balio eta arauei buruzko informazio
gehiagoren beharra

– Errealitatea ahoz deskribatzeko
zailtasunak

– Errealitatea deskribatzeko hizkuntza-sistemaren baten beharra

– Identitatea lantzeko zailtasunak, – Nortasuna eta autoestimua finkatzeko beharra
bai gizartean bai eremu
pertsonalean
– Ahozko hizkuntza ikasteko
eta ahoz komunikatzeko
zailtasunak

– Komunikatzeko kode baliagarriren
bat bereganatzeko beharra. Gehienen kodea
ahaleginak eginez ikasteko beharra

Ume gorra eskolaratzeko moduak, hau da, umea guztiz integratzeko, hein batean integratzeko ala aparte eskolaratzeko aukerak, gogor eztabaidatu dira urte askotan. Espainiari dagokionez, 1986ko Errege Dekretuak, integrazioari buruzkoak,
ume gorrak eskola arruntetara joateko agintzen du, baina entzuten duten ikasleen
kopurua mugatzen du ikasgeletan, eta ordu batzuk erreserbatzen ditu ume gorrek
adituekin edo laguntzako irakasleekin entrenatzeko. Uste zabaldua da ume gorrak
hobeto egoten direla eskola berezietan, hor hobeto moldatzen direla gelako beste
umeekin. Baina eskola horietan, entzuten dutenekin konparatuta, gorrak atzera
gelditzen dira hainbat eremutan: gizarte-garapenean, emozio-garapenean, nork bere burua kontrolatzeko gaitasunean, nork bere buruaz duen kontzeptuan. Entzuten
dutenen taldean sartzea gogorra egin ohi zaie, eta gelako beste umeekin konparatzea negatiboa izan ohi da beraientzat. Hala ere, guk uste dugu ume gorra ez dugula beste umeekin konparatzetik babestu behar, eta ez dugula isolatu edo bakartu
behar, ez eskola berezietan, ezta eskolaz kanpoko astialdian ere. Adituen eta familiaren eginkizuna da ume horren urritasuna pixkanaka-pixkanaka onartzera bultzatzea, eta beste umeekin konparatzean emaitza positiboagoak izaten laguntzea,
gorreria zer den ulertarazita. Ikasgelako gainerako umeekin —entzuten duten
ikaskideekin— batera lan egin behar da, gorreriari buruzko informazioa emanez
eta kide gorraren/gorren arazoen nondik norakoak azalduz. Stinton eta Lang-en
(1994) lanean eta beste lan batzuetan agertzen denez, denbora guztia ikasgela
arruntetan ematen duten umeek esperientzia negatiboagoak izaten dituzte gizartean, hein batean integratuta daudenek edo gorrentzako eskola berezi batean ikas-
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ten dutenek baino; baina, gure ustez, umeak gela arruntetan egotea da egokiena,
eta horrekin batera laguntzako orduak izatea, gorren taldean egoteko; horrela, segurtasuna landuko dute eta entzuten duten umeekin konparatzea onartuko dute.
Beste lan batzuen arabera, guztiz edo hein batean integratutako ume gorrek eskola
berezietan ikasten dutenek baino emaitza hobeak izaten dituzte, bai ikasketetan bai
nortasunean. Integratzeko edo beren burua baloratzeko arazoak izaten dituzte,
entzuten duten kideek ez dituztenak, baina datu horiek ikusita, ume gorrek gizartegarapenean eta maila pertsonaleko balorazioan oraindik ere arazoak badituzte,
errua hezkuntza-sistemarena dela pentsa daiteke, ez umeak integratzeko
sistemarena (ikus Leung eta Choi, 1990, eta Silvestre, 1995).
Hala ere, eskola arruntean integratzea eta laguntzako ordu bereziak ematea
egokiagoa dirudi ume gorrek beste ume gorrekin eta entzuten duten umeekin
komunikatzeko, eta ume gorrekin egotean komunikatzeko konfiantza berezia
garatu ahal izateko. Horrela, kideen sentimenduei buruzko informazio gehiago jaso
dezakete, edo zerbait egiteko arrazoi gehiago, edo besteekin duten portaeren ondorioei buruzko azalpen gehiago. Hor ere hizkuntza —ulertzeko eta ulertua izateko
gaitasuna, alegia— nork bere portaera mugatzeko oinarria da. Gure jokabideak
besteentzat zer dakarren ez badakigu, zaila da gizartean ditugun harremanak
kontrolatzea eta guri buruz daukagun irudia egokia eta positiboa izatea.
Irakasleek gela arruntean egiten duten lana eta ordu berezietan laguntzako
irakasleak egiten duena, gurasoen eta neba-arreben lanarekin koordinatu behar dira,
neba-arrebak izatekotan. Komunikazio-maila, umeak jasotzen duen arreta, eraginkorra izaten irakastea, umearen erritmoa errespetatzea eta abar kontuan izateko
aldagaiak dira beti, baina, batez ere, umeak entzumena oso murriztuta badauka.
Entzuten duten umeak entzuten ez dutenen taldean eraginkorrak izatearen
sentsazioa eta autoestimu egokia faktorerik onenak dira ume horien gizarte-garapen
positiboa adierazteko. Berriro ere azpimarratu behar dugu ezen gizartean ondo moldatze hori eta hizkuntza-gaitasuna oso estu lotuta daudela. Weisel eta Bar-Lev-en
(1992) lanean ikusten da hizkuntzak nolako balioa daukan pertsona gizartean
moldatzeko. Ikertzaile horien iritziz, hizkuntzaren eremuan gaitasun orokorra izatea da onena. Hau da, emozioen arloko hitz asko jakiteak ez du esan nahi ume gorrak besteen emozioak hobeto ulertzen dituenik. Hizkuntzaren inguruko gaitasun
orokorraren maila erantzun erreflexua da; horren bidez gizarteratzen gara, baina beti
besteen emozioak ezagutu ahala. Hizkuntzaren inguruko gaitasun orokorrarekin
batera, ikertzaileek hitzez kanpoko sentsibilitatea ere garrantzizkotzat jo zuten. Hori
faktore berezia da, independentea, ume gorrek seguru asko bikain menperatzen
dutena.
Laburbiltzeko: jakintzaren eta gizarteko harremanen aldetik begiratuta, eskolan hasten diren ume gorrak, batez beste, entzuten dutenak baino atzerago egoten
dira, batez ere gurasoak gorrak ez badira. Etxean egokiak diren gizarte-harremanak
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ez dira beti hain egokiak izaten familiaz kanpoko helduekin edo beste umeekin
egotean. Familiako esku-hartze goiztiarreko programetan umeak gurasoekin batera
sartzen badira, programa horietatik kanpo gelditzen direnek baino hobeto menperatuko dituzte gizarteko harremanak. Laguntzako programa horiei esker, entzuten
duten gurasoek hobeto ulertzen dituzte ume gorraren berezitasunak, alderdi praktiko eta emozionalei dagokienez. Esku-hartze horrek frogatzen du ezen familiak benetako gogoa duela umearen egoera hobetzeko, eta gurasoak eta umea entrenatzen
ari direla elkarren arteko komunikazioa hobetzeko; alde bien informazio-maila
igotzeko, azken finean.
5. FAMILIARENTZAKO AZKEN GOMENDIOAK
Ume gorren garapenak, adimen eta gizarteko arloetan, gurasoekin dituzten harremanen kalitatearen eragin handia izan ohi du. Hori edozein umerekin gertatzen da,
baina umea gorra bada, menpekotasuna areagotu egiten da. Bereziki garrantzitsua
da familiak gorreria ulertzea eta familia egoera horretara egokitzea, zeren, oro har,
pertsona gutxi izaten baitira umearekin ondo komunikatzeko gauza. Ume gorrak
—baita entzuten duenak ere— eragin egiten dio inguruari eta inguruaren eragina
jasotzen du. Bere gaitasuna gorputzaren ezaugarriak eta familiako giroaren kalitatea
bateratzearen emaitza izango da. Hori umearen lehenengo ingurua da, eta horren
gainean antolatzen da hezkuntzako esku-hartzea, familia —sistema denez— helburu duena. Esku-hartzea eraginkorra izateko, oso garrantzitsua da umearen inguruan
dagoen familia eraginkorra izatea, hots, gaian murgilduta egotea. Ez da harritzekoa,
beraz, familia prestatzea eta familiari laguntzea izatea zeregin nagusiak ume gorren
hezkuntzan esku hartzerakoan.
Guraso batzuek uste dute gorreria hitz egiteko gaitasunik eza dela batez ere.
Ondorioz, ahalegin guztiak egiten dituzte umea hitz egiteko gauza izateko, umeak
gorreria “menperatu” ahal izateko, umea normala izateko. Batzuetan guztiz posiblea
da hori; besteetan, hein batean bakarrik; eta badira kasu batzuk, zeinetan oso zaila
den hitz-jarioa lortzea. Hor ikusten da zein garrantzitsua den gurasoei laguntzea,
gurasoek umea hezteko egiten duten ahalegina eta beste profesional batzuen ahalegina koordinatzeko, umeari ahalik eta ondoen komunikatzen irakasteko. Horixe da,
gure ustez, helburu nagusia: ume gorrak besteen mezuak ulertzea eta besteek ume
gorraren mezuak ulertzea. Laguntzari esker, hitz egiteko gaitasun txikia daukan
umea ez da sartuko ahozkoa baino ez den programa batean, hor sartzekotan bai
umeak bai familiak aukera bat galduko bailukete, alegia, hain garrantzitsua den komunikabide alternatibo goiztiarra erabiltzeko aukera. Ume gorra hezteko ahalegina
ondo zuzenduta ez badago, denborak aurrera egin ahala, etsipen latzak jasateko
arriskua dago, familiaren baitako komunikazioa ez da hain eraginkorra izango eta
ume gorrak autoestimua galduko du. Urritasuna ondo aztertu behar da, eta etsi
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gabe onartu behar da: horra jarrera egokia, ume gorra hezteko familiak egiten duen
ahalegin izugarria eraginkorrago bihurtzeko.
Askok gaitzesten dute eskuen bidezko komunikazioa. Komunikazio-mota
horretaz hitz egiten entzutean, mespretxua sumatzen da maiz. Hala ere, badira urte
batzuk gorrak diren eta gorrak ez diren profesionalak elkarlanean ari direla, eta
ikerketetan ageri denez, eskuen bidezko hizkuntzak izugarrizko ahalmen sintaktikoa dauka komunikazioko eduki konplexuak ulertarazteko, hitzen bidezko komunikazioan bezain konplexuak, azken horretarako trebetasuna izaten den kasuetan.
Hori dela eta, garrantzitsua da gurasoak profesional gorrekin eta entzuten duten
gurasoekin harremanetan egotea: besteen esperientziaren bidez, beldurra galtzen
dute esku-hizkuntza osagarri gisa erabiltzeko. Komunikazioa eraginkorrago bihurtzean, familia ugarik ume gorrarekin batera egiten zuten lana hobetu egin da, eta
urritasuna askoz hobeto onartu dute. Ume gorraren lehenengo urteetan, entzuten
duten umeekin gertatzen den bezala, oso garrantzitsua da aurpegi-, esku- eta gorputz-jarreren bidez komunikatzea, mezuak ulertarazi eta osatzeko. Gurasoak konturatzen direnean nolako erraztasuna izan ohi duen hiru edo lau urteko ume batek
ipuin edo kontakizun errazak eskuen keinuez azaltzeko, ulertzen dute zein eraginkorra den baliabide hori umeak komunikatzeko duen gaitasuna garatu ahal izateko.
Ondoren, gurasoek beste kezka bat izaten dute geroago: esku-hizkuntza ikastea
kaltegarria ote den ahozko hizkuntza ikasteko. Gaurko adituek uste dutenez, komunikazio osoaren kontzeptua da ume gorrari komunikatzen irakasteko abiapuntua, hau da, eskura dauden baliabide guztiak erabiltzea umeak mezuak adierazi eta
jaso ahal izateko, bere adina kontuan izanda.
Diagnosia jaso eta gero, guraso askok ez dute ez laguntzarik ez aholkurik
jasotzen. Leku askotan oraindik ez dago esku-hartze goiztiarreko zerbitzurik. Izan
ere, gaur egun, eskoletako hezkuntza-programa gehienek ume gorraren beharrizanak izaten dituzte kontuan, baina ez gurasoenak edo familia osoenak. Behar baino
gehiagotan gurasoak eske eta eske ibiltzen dira esku hartzeko zerbitzuen eta familien artean aholkulariak jartzea lortu arte; eta, jakina, dirua, eskolako baliabideak,
baliabide osagarriak eta abar ezin dira ezta aipatu ere egin. Ume gorren gurasoen
prestatzailea ezinbestekoa da, familiak motibazioa ez galtzeko eta ume gorrak haztean ematen dituen arazoak konpontzeko. Prestatzaile horren zereginak asko dira:
familiei materialak eta baliabideak ematea, umearekin komunikatzeko modurik
egokiena aukeratzen laguntzea, gurasoen taldeak antolatzea eta larrialdietan
familiei eustea.
Gurasoak prestatzeko programak behar-beharrezkoak dira, gorreriarekin
lotuta egoten diren arazo asko ez baitira erraz sumatzen, edo, horiek konpontzeko,
sen onaz gain beste zerbait behar baita, eta, orduan, adituek umeen garapenaren
oinarrizko aldeak ikusi behar baitituzte. Gurasoak prestatzeko programek ondo
funtzionatu behar dute, baina ez bakarrik hasierako diagnosia egiten denean; baita
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umearen eskola-urte guztietan zehar ere. Horrek ahalegin bat eskatzen dio familia
osoari, baina bestela ahalegin handiagoak egin beharko dituzte umearen gorreria
ulertzen ez badute, edo umeak gizartean eta eskolan arazoak baditu. Behin baino
gehiagotan esan dugunez, horrelako zailtasunak, gehienetan, umearen hizkuntza-gaitasunarekin lotuta egoten dira, baita familiak umearekin komunikatzeko duen
gaitasun orokorrarekin ere. Horregatik uste dugu ezinbestekoa dela umearekin
ahalik eta komunikazio-modu gehien erabiltzea. Kasuak banan-banan aztertu behar
dira eta aholkuak kasuaren ezaugarrien arabera eman behar dira. Ez da gomendagarria familiak bakarrik erabakiak hartzea, bere ume gorrarekin urte askotan izango dituen harremanak jokoan daude eta.
Ikertzaile batzuen ustez, ume gorra daukan familiaren bilakaeran, ondoko lau
momentu hauek dira tentsio handikoak: diagnosia jakitean, umea eskolaratzean,
umea adoleszentzian sartzean eta heldu bihurtzean. Familiak eta ume gorrak mota
askotako kezkak, frustrazioak eta tentsioak topatuko dituzte; beraz, zenbait momentutan, adituen aholkuak onak dira, alde batetik, gatazkei aurre egiterakoan
tentsioa leuntzeko, eta bestetik harremanak trebatzeko estrategia egokiak bilatzeko.
Entzuten duten umeekin gertatzen den bezala, etapa horietako batean familia ondo
egokitzeak ez du esan nahi hurrengo etapetan ere ondo egokituko denik. Komunikazio-sistema guztientzat egokia bada, hau da, kasu zehatzari dagokiona bada eta
familiak eta ume gorrak komunikazio erlaxatua badute, elkar ulertzen badute eta
elkarren emozio-adierazpenak kontuan izaten badituzte, kohesioa sortuko da eta
gatazkak gutxituko dira. Komunikazioa eraginkorra bada, gurasoak umeari gauzak
hobeto azaltzen saiatzen dira, eta gutxiagotan egiten diote errieta; ondorioz, umeak
errazago ikasten du bere burua kontrolatzen.
Ume gorra integratzea ezinbesteko helburua da; hala ere, baliteke momenturen batean umea bera beste ume gor batzuengana hurbiltzea, horiei hobeto
ulertzen dielako eta horiekin lasaiago egoten delako. Eskolako urteetan zehar une
jakin batzuetan gertatzen da hori; esaterako, aurre-adoleszentzian: neska eta mutilen arteko harremanak bereziki zailak izan daitezke gorrarentzat, eta, horregatik,
agian, gorren taldera hurbiltzen saiatuko da. Gertaera hori eta beste batzuk saihestu
egin daitezke familia sistema modura hartzen bada, eta ume edo gaztearen eskolaingurua eta familia-ingurua lotzen badira. Argi dago laguntza-zerbitzuak izatea oso
garrantzitsua dela familia ume gorrari egokitzeko. Familia ondo egokituta badago,
ume gorra helduagoa izango da emozioen aldetik, eta bere hezkuntzaren emaitzak
hobeak izango dira. Zalantzarik ez: laguntza-zerbitzurik gabe, benetan oso zaila da
familia batentzat gor sakona den umea ondo heztea. Laguntza-zerbitzuen barnean,
aholkuak, informazioa, keinu-sistemak eta komunikatzeko beste modu batzuk
irakastea, eta abar sartzen dira. Esan dugunez, hori guztia ez da bakarrik gurasoen
kontua; umearentzat garrantzitsuak diren beste pertsona batzuk ere sartzen dira
hor: lagun bereziren bat, aitona-amonak, auzokoak eta abar. Ondo gizarteratuta
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dauden heldu gorren laguntza ere garrantzitsua da, gorreria beste guztiek baino
hobeto ulertzen dutelako eta informazioa, motibazioa eta esperientzia batzen
dituztelako.

23. Haur itsuen garapena eta etxeko heziketa
Miguel Pérez Pereira

1. SARRERA
Jakina denez, pertsona itsuena oso multzo heterogeneoa da. Legez itsu direnen
artean (ikusmenaren %80 eduki behar dute galdurik) denek ez dute ikusmen bera,
eta aldeak handiak dira gainera: mutur batean, haur batzuen begiek ez dute batere
lanik egiten, baina beste batzuk —beste muturrean daudenak—, begiei behar bezala eraginez gero, gelditzen zaien ikusmen-hondar hori poliki erabiltzeko moduan
dira. Beste alde batetik, haur batzuei itsu izate horrek ez die berekin beste handicapik ekarri, baina beste batzuetan, ordea, itsutasuna beste akatsen bati loturik
dator. Eta, azkenik, itsutasuna dakarten etiologiak mota askotarikoak dira, eta
agertu ere jaio aurretik, haurra jaiotzen ari den bitartean edo jaio ondoren ager
daiteke; eta jaio ostean agertzen bada, hor ere hainbeste garai bereiz ditzakegu.
Haur itsuen gainean hitz egin behar dugunean, hortaz, ez da komeni orokortasunean gehiegi urruntzea. Horregatik, haurrari hobeto garatzen lagundu nahi badiogu, banan-banan lan egin beharko dugu beti, haur bakoitza nolakoa den ikusirik,
eta nolako familia duen kontuan harturik.
Kapitulu honetan, zehatz dezagun honenbestez, berezko haur itsuak hartuko
ditugu gaitzat, halakoxeak baitira gehienak bizitzaren lehen bost urteetan. Eta,
batez ere, erabat itsu diren edo argi-arrasto txiki-txikiren bat besterik somatzen ez
duten haurrez arituko gara.
Hutsune-betegarri moduko bat omen da hizkuntza haur itsuen garapen-bidean, eta egia da. Hizkuntza erabiliz, bestela inoiz lortuko ez lukeen hainbat eta
hainbat informazio jasoko du haur itsuak, bai munduaz bai gizarteko harremanez.
Baina hizkuntza agertu baino lehen, eta agertuko bada ere, haur itsuak badu zer
lortu garrantzizkorik. Lorpen horiek bizitzaren lehen bi edo hiru urteetan iristekoak
dira, eta garai horretan haurrak ez du hizkuntzaren laguntzarik. Urte horietan atxiki
beharreko gaitasun, trebezia, abilezia eta jakituria horiek, gainera, ikusmenarekin
eta hark gauzen eta pertsonen ezaugarriei eta pertsona horien ekintzen ondorioei
buruz ematen digun informazioarekin dute zerikusia, hein handi batean. Hortaz,
haur itsuekiko lanari lehenbailehen heldu behar zaio, zeren, berandu iritsiz gero,
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etorkizunean gaitza baita galduriko denbora hori atzera berriro irabaztea. Urte horietan, jakina, gurasoek berebiziko zeregina dute, eta haur itsuei garatzen laguntzeko ezer egin nahi izatera, oso kontuan hartu beharko ditugu.
Aurrerago ikusiko dugunez, itsuekin lan egiteko programek bereziki gogoan
izan behar dituzte gurasoak, bai haien ideiak, bai zer dakiten eta zer ez, eta baita
seme-alaben garapenetik zer espero duten ere; gainera, ideia horietako eta seme-alaba itsuekin darabiltzaten jarrera edo heziketa-bideetako batzuk aldatzen ere
saiatu beharko dira.
Edonola ere, esku hartzekotan, aurretiaz eta oinarri modura, haur itsuak nola
garatzen diren jakin beharko dugu zehatz-mehatz, eta haur bakoitza noraino garaturik dagoen goitik behera azterturik eduki beharko dugu, gure esku-hartze hori
maila horren araberakoa izan dadin, eta, horrela, haurrak esparru zabalagoa izan
dezan hurrengo garapen-pausoa emateko, eta, horrenbestez, bilakaeran aurrera
egiten lagun diezaiogun.
Heterogeneitatearen ondorioz, haur itsu guztien garapena ez da beti berdina,
eta, alde horretatik, kontuan izan behar dugu erabiltzeko moduko ikusmen-hondar
bat duten haurren garapen-eredua —ondo ikusten dutenenaren askoz antzekoagoa
dena—, nahiz eta, legez, haur horiek ere itsuak izan, itsutasunak beste trabarik
ekarri ez badie behintzat.
Haur batzuekin txiki-txikitatik hasi behar da lanean. Haur horien artean hiru
talde nagusi daude (Tjossem 1976; Guralnick eta Bennett, 1987): 1) inguruan
duten gizarteak arrisku handia dakarkie, eta arrisku hori areagotuz doa, gainera,
eragozpen gehiago sortu ahala: pobrezia, estatus sozioekonomiko txikia, guraso
bakarra, ama nerabea, guraso drogazale edo alkoholzaleak eta abar; 2) arrisku
biologiko handia duten haurrak: behar baino lehenago jaiotakoak, pisu txikikoak,
jaiotzean anoxia izan dutenak eta abar; 3) garapenean atzera edo beste bide batetik
dabiltzan edo ezintasunen bat duten haurrak. Azken horien artean dira haur itsuak.
23.1. taulan, garatzeko zailtasunen sailkapen baten zati bat azaldu da. Sailkapena
arrunt onartua da, eta zailtasun horiek zein maiz agertzen diren ere badago adierazita (ikus Guralnick eta Bennett, 1987).
Datu horietan ikus daitekeenez, garatzeko zailtasunak direla-eta laguntza
txiki-txikitatik zenbat haurrek beharko duten ikusirik, itsuak —zenbakiak zenbaki
eta kopuruak kopuru— ez dira hainbeste. Baina, hala ere, lehenago azaldutako
arrazoiengatik —aztertuko ditugu zehatzago aurreraxeago—, laguntza hori behar-beharrezkoa dute. Beste alde batetik, itsutasuna beste arrisku biologiko batzuekin
loturik dago nahiko maiz, behar baino lehenago jaiotzearekin esate baterako (batzuetan horrek erretinopatia dakar, adibidez). Esku hartzeko programa bat egiteko
arrazoiak are eta larriagoak dira, hortaz.
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23.1. taula. Garatzeko arazo-motak eta maiztasuna

Arazo-mota

Eragina

Atzerapen intelektuala

%2-3

Mugitzeko arazoak (burmuin-paralisia,
bizkarrezur bifidoa, giharretako distrofia...)

1/400

Komunikatzeko arazoak (hizkuntza eta mintzamena)

%5-%7

Autismoa

1/2.000

Zentzumenetako arazo nagusiak:
1. Entzumeneko arazoak (berezko gorreria)
2. Ikusmeneko arazoak (berezko itsutasuna)
3. Gorrak eta itsuak (ikusteko eta entzuteko arazoak)

1/1.000
1/2.500-3.000
%5

2. HAURRA ITSU JAIO DA: GURASOEK ZEIN IRITZI DUTEN, ZER
ESPERO DUTEN, NOLA ERANTZUTEN DUTEN
Semeak edo alabak garapenerako kaltegarria izan daitekeen mugaren bat izatea
esperientzia mingarria da, zalantzarik ez; tinko eutsi eta aurrera egin behar. Baina
ez dakigu semea edo alaba itsua dutela zein egoeratan eta, haurraren zein garapen-alditan jakingo duten —era askotara gerta baitaiteke—, eta erantzun ere era
askotara erantzun dezakete. Baliteke, gerora, gorabehera horiek guztiek (zabalago
azterturik dituzue jarraian) zeresan nahikoa izatea haurrari eskainiko dioten arreta
edo heziketan; eta haren garapenean ere hainbat ondorio izan dezakete.
Diagnostikoa, berriz, ez da beti hasieran jakiten: haur itsu guztiak ez dituzte
jaiotzean edo estreinako egunetan diagnostikatzen. Lesioa nabarmena ez bada
behintzat (anoftalmia edo kataratak dituztenean, esate baterako), gerta daiteke
hilabete batzuk joatea gurasoak edo osasuneko langileak haurra itsua dela konturatu baino lehenago. Horrek ere, jakina —eta lehenago ere nahikoa lan genuen—,
mesede ez baina kalte egiten digu, balitekeelako komeni baino beranduago ekitea
lanari. Haur asko bigarren edo hirugarren hilabetean diagnostikatzen dituzte, hain
zuzen ere, ondo ikusten duten haurrek adin horretan egin ohi dituzten gauza berberak egiten ez dituztela konturatzen garenean, hala nola, zer edo zer begi aurretik
pasa eta begiak hari segika mugitzea, edo amaren aurpegia ikusteaz bat irribarre
egitea. Arazoa are eta nabarmenago geratuko da laugarren edo bosgarren hilabetean, ondo ikusten duten haurrek gauzei heldu nahian hasten baitira garai horretan.
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Haurra itsua dutela esaten dietenean, guraso guztiek ez dute berdin erantzuten, eta batzuetan, ezin izaten da haur horri garatzen laguntzeko baliabiderik
jarri —erantzun hori halakoxea izaten baita—. Zenbaitetan, errealitatea onartu
nahi ezean ibiltzen dira, eta horrek, atzetik, diagnostikoa beranduegi egitea ekar
dezake. Baina jo dezagun gurasoak egon direla espezialistarekin eta badakitela
dagoeneko. Batzuetan, espezialista batetik bestera ibiliko dira, atzera eta aurrera,
ea baten batek esaten dien haurra ez dela itsua edo, izatekotan ere, baduela sendabiderik. Hilabeteak joan eta hilabeteak etorri, baliteke batetik besterako ibili behar
horretan tematzea, haurraren kalterako gainera, denbora horretan ez baita behar
bezala trataturik egongo. Jakina, arrazoizkoa da gurasoak diagnostikoa berresten
saiatzea, beldurgarria iruditzen baitzaie; baina hemen gogoan ditugun kasuek
arrazoiaren mugak ondo gaindituta uzten dituzte sarri askotan.
Beste batzuetan, gurasoek, haurraren gaitzaren errua beren buruei egozten
diete, nahiz eta beren jarrerak zerikusirik izan ez duen. Horrek, gero, estualdiak,
damuak eta depresioak ere ekar ditzake. Gerta daiteke, era berean, itsua delako,
haurra bazterrean uztea, eta muturreko kasuetan, abandonatzea edo tratu txarrak
ematea. Baina halako muturretara joan gabe, halakoetan, gurasoek, haurrari arreta
gutxi eskaintzen diote, eta ez dute garatu eta hezteko baldintza hobeak aurkitzeko
ahalegin handiegirik egiten.
Beste batzuek, ordea, beren haurra gehiegi babesteko joera hartuko dute, eta
ez diote batere mesederik egingo, ez autonomia indartzeko, ez eta gauzak eta
ingurua esploratzeari ekiteko ere. Eta autonomia, hain justu (gauzak esploratzeko,
jate-kontuetarako, mugitzen jakiteko, nork bere burua zaintzeko, edo ingurua
esploratzen jakiteko), haur itsuek nekezago garatzen duten esparruetako bat da.
Gehiegi babestea ere ez da, hortaz, ona.
Halako erantzunetara iritsi gabe ere, sarri askotan, zer egin ez dakitela egoten
dira gurasoak. Orokorrean, oso informazio gutxi iristen zaie, eta aholku eske nora
jo ere ez dute jakiten askotan, eta, batez ere, ez dakite espezialisten aholkua lortu
behar dutela beti, eta lehenbailehen lortu ere, estreinako bi urteek berebiziko
garrantzia baitute haur itsuen garapenerako, aurrerago ikusiko dugunez. Duela urte
batzuk, estatuko gobernuaren menpeko lurraldean, INSERSOko oinarrizko zentroak arduratzen ziren haur itsu jaio berriez (Zerbitzu Sozialen Institutu Nazionala),
eta 1986az geroztik gutxi gorabehera, baita ONCE erakundea ere (Espainiako
Itsuen Antolakunde Nazionala). Baina gai hauetako aginpideak jasoak dituzten
autonomia-erkidego batzuetan, aurrera daramaten politika sozialaren ondorioz
—Galizian, esate baterako—, apenas badagoen hasiera-hasieratik esku hartzeko
programarik bat ere. Ondorioz, batzuetan, gizarteak babesik gabe utziak ditu, ia,
haur itsuak, hasiera-hasieran ONCEko profesionalak bakarrik arduratzen baitira
haietaz, eta ez behar bezain ondo beti.
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Baina familietan beste gorabehera batzuk ere izaten dira, eta horietako batzuetan murgildurik, haur itsu bat jaiotzearen ondorioak are eta larriagoak izango
dira. Arazo horien artean honako hauek daude, besteak beste: senar-emazteen
arteko edo senitarteen arteko liskarrak, gurasoen langabezia edo laneko arazoak,
seme-alabei zenbat denbora eskaintzeko moduan diren, zein baldintzatan eta abar.
Ume-zainketan aurretik esperientziarik ez badute, haurrak hezteko lana gogorragoa
egingo zaie, eta nekezago jakingo dute arazoen konponbide zuzena aurkitzen edo
behar den bezala jarduten (Holden, 1988). Seme-alaba hori itsua bada, esperientziarik eza are nabarmenagoa izan daiteke. Aldiz, aurretik beste seme-alabarik izan
badute, uste izatekoa da hobeto moldatuko direla haurrak hazteko zereginetan. Eta
beste seme-alaba horiek osasun onekoak badira, nekezago egotziko diete beren
buruei itsutasunaren errua.
Gurasoen kultura-mailak ere izan dezake zeresanik seme-alabak hezi eta
hazteko lanak nola bideratu erabakitzeko orduan, garapenaz eta heziketaz dituzten
sinesmen eta ideien ondorioz. Zure ustez ume batek adin jakin batean zer egin
behar duen, halakoxe aktibitateak eginaraziko dizkiozu zure seme edo alabari (Miller, 1988; Goodnow eta Collins, 1990); horrela, haurraren garapenean gutxi-asko
inplikatzea, era berean, gurasoek garapen horretan duten eraginaz dituzten ideia eta
sinesmenen gorabeheran egongo da. Gure herrialdean eginiko ikerlan batzuetan
azaldu denez —8. kapituluan jaso ditugu, laburturik—, kultura-maila altua duten
gurasoek eta baxua dutenek ez dituzte seme-alabak berdin hazten, eta, agi danean,
maila altuagokoek darabilten heziketa-era egokiagoa da haurren garapena
sustatzeko (Palacios, 1987a; Palacios eta Moreno, 1994; Triana, 1991). Eta haur
itsuak haztea denean kontua, gurasoen zeregina handiagoa denez, halakoetan ere
izango du zeresana aldagai horrek. Baina heziketaren ondorioak ez dira atzera-bueltarik gabeak: maila soziokultural baxukoak izanagatik ere, guraso batzuk
paregabeak dira; eta kultura handikoen artean kontrakorik ere bada.
Azkenik, baina ez gero azken tokian, erdi isilean aditzera-edo oraintxe eman
dugunez, ama-aiten estiloa dugu, berebiziko garrantzia daukana. Gurasoek seme-alaben beharrei zenbaterainoko arretaz kasu egiten dieten, eta zein ondo laguntzen
dieten —eta hau behin eta berriz esandako kontua da—, horrek zerikusi zuzena du
elkarrekiko atxikimendu segurua lortzeko, eta, jakina denez, atxikimendu hori
oinarri egokia da garapenerako. Gurasoek arduraz jokatzen badute, egoki, eta
jokaera hori iragargarria bada, horrek berebiziko garrantzia izango du gurasoak eta
haurra ondo konpontzeko, ezinbestekoa baita haurra behar bezala garatzeko
(Schaffer, 1989, 1996). Eta haurra itsua bada, erreakzio bitxiak eta ulergaitzak
izango ditu askotan, eta orduan eta garrantzitsuagoa izango da gurasoek zein
gaitasun duten seme-alaben erreakzioak ulertzeko eta beren jokaera seme-alaben
beharretara zuzen egokitzeko. Azken hori dela eta, gogoan izan gurasoek haurren
garapenaz, haien erreakzioez, jokaeraz, abileziez eta abarrez dakiten oro jakituria
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komunetik datorrela, eta jakituria hori ondo ikusten duten haurrekiko esperientziak
ekarri duela. Hortaz, haurra itsua bada, haur-hazteaz, haurrekiko harremanez eta
familia-heziketaz dituzten burubideak, egokiak izango badira, haren arabera egokitu
beharko dituzte gurasoek, haren ezaugarrien eta garapen-ereduaren arabera.
Haur itsuen garapena bultzatzeko, horrexegatik da hain garrantzizkoa, hain
zuzen ere, gurasoei aholku-laguntza ematea eta hasiera-hasierako interbentzioa
planifikatzea. Eginbehar horien funtsezko alderdiak hurrengo atalean daude jasota.
3. GARATZEN LAGUNTZEKO ESKU-HARTZEA: FUNTSAK ETA
GURASOEN ZEREGINA
Bizitzaren lehen urteetan haurrak baditu gaitasun, harreman edo, orokorrean
esanda, lorpen batzuk atxikitzeko; eta geroko garapena lorpen horiek oinarritzat
harturik eraikiko du. Lorpen horietara iristen ez bada, ondorioak tamalgarriak
izango dira haurraren etorkizunean, aukerak oso-oso mugaturik geratuko zaizkio
eta. Haur itsuen zailtasunek —aurrerago ikusiko dugunez— normalean lehen urteetan egin behar izaten diren lorpen horiekin dute zerikusia batez ere. Horrexegatik, hain zuzen ere, lehenbailehen ekin behar diogu haur itsuekin lan egiteari.
Baina, nolakoa izan behar du esku-hartze horrek? Zein zutabe edo funtsezko oinarri
eduki behar dute hasiera-hasieratik laguntzeko programek?
Berez, hasierako esku-hartze horrek gaitzari aurrea hartzeko balio behar du;
horixe litzateke onena. Horrela, garapenaren esparru jakin batean atzera geratzen
has dadin baino lehen ere, hortxe egongo ginateke, lanean hasita. Baina, zoritxarrez, hori ez da beti hala izaten, eta, sarri askotan, zailtasunak begi-bistakoak direnean hasten gara lanean, hots, haurra garapenaren halako edo bestelako esparruan
besteak baino dezente atzerago doanean.
Esku hartzeko programa bat egin baino lehen, oinarri modura, haurra esparru
bakoitzean noraino garaturik dagoen ikusi beharko dugu, kontu handiz. Horrela,
batzuek Benetako Garapen-Zona (BGZ) deitu dutena zehaztu ahal izango dugu.
Garapen-profil hori dela medio, gero, indarra bereziki haurraren garapenaren zein
alderditan egin eta zein jarduera-mota sustatu behar ditugun ere jakingo dugu.
Aurrerago esango dugunez, haur itsua atzeratuen dabilen esparruak dira interesik
handiena dutenak.*

* Reynell-Zinkin mailaketa (1986) (0 eta 5 urte bitarteko haurrentzat) eta
Leonhardt mailaketa (1992) (0 eta 2 urte bitarteko haurrentzat) oso baliabide
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Horrenbestez, esku hartzeko programa bat egin baino lehenago, haurraren
garapena (osasuneko datuak ere barne direla, jakina) eta etxean zein giro duen
aztertu behar da, tentuz: gurasoek zein sentimendu dituzten haurrarekiko, eta zer
pentsatzen duten haren jokaera eta ezaugarriez. Esku-hartze hori planifikatzeko,
era berean, inguruari eta harremanei erreparatu beharko diegu (umea haur txiki bat
bada, etxe barrukoak izango dira batez ere), garatzen laguntzen ez dion ezer baldin
badago, zer den bereizteko. Horretarako, denboran atzera egin beharko dugu familiaren historian datu-aztarka, gurasoek beren haurra itsua zela nola jakin zuten, zer
egin zuten, nola erreakzionatu zuten, beren haurrarekiko zein jarrera duten eta abar
jakiteko. Datu horiek garrantzitsuak dira, gero gurasoen jarreratik zerbait aldatzeko
premiarik baldin badago zer egin jakiteko, dela haurra bazterturik edo babestuegi
dutelako, dela errealitatea onartu nahi ezean dabiltzalako, dela errua beren buruei
egozten dietelako, edo dela itoaldi batean bizi direlako. Gurasoen eta haurraren artean harremaneko erlazio on bat lortu nahi badugu, jarrera horiek denak txarrerako
besterik ez dira.
Autore askok argi erakutsi dutenez —eta profesionalek ere badakite—, esku
hartzeko programa bat egin baino lehen, nahitaezkoa da gurasoek behar bezain
ondo jakitea haur itsuak nola garatzen diren, litekeena baita beren haurrari buruz
makina bat ideia, sinesmen eta jarrera oker edukitzea; preseski, horietako gehienak
atzean uzteko aukera izango baitugu horrela. Gogoan izan handicap gabeko haurrez
denok dakigun hori dakitela gurasoek, eta, hortaz, ez dutela haur itsuen berezitasunei buruzko informaziorik. Seme-alaba itsuen gurasoak hasiberri hutsak dira
halako haurrekin moldatu behar horretan, eta, ziurrenik, seme-alaba itsua dutela
jakin zutenekoa erabat gainditu gabe izango dute oraindik. Litekeena da informaziorik ez izate horrek edo informazio zuzenik ez izate horrek, alde batetik, gurasoak
seme-alaben erreakzioak gaizki ulertzera eramatea, edo haien jokaera batzuei
gorrarena egitera; eta beste alde batetik, gurasoen artean jokaera okerrak ernaraztea.
Hortaz, gurasoek seme-alaben jokaera eta erreakzioekiko duten sentiberatasun hori
heztea izango da haur itsuekin lan egiteko edozein programaren lehen egitekoa,
seme-alabek zer nahi duten zuzen jakiteko gai izatea eginkizun ezinbestekoa eta
lehen mailakoa da eta, hainbat eta hainbat autorek argi azpimarratu dutenez
(Fraiberg, 1971; Adelson eta Fraiberg, 1974; Rowland, 1984; Urwin, 1984;
Sostek, 1991; Pérez Pereira eta Castro, 1994, 1995).
Informazio nahikorik ez izate horrek, hain justu, seme-alabak gobernatzeko
halako ezintasun-sentimendu edo gauza ez diren uste moduko bat ernaraz dezake
gurasoen artean. Schlesinger-ek (1987) adierazi duenez, «haurren beharrak eta
garapen-urratsak ez ezagutzeak guraso izatearen gaitasun hori makaldu egiten du
askotan» (17. or.). Esku hartzeko edozein programaren lehen helburua, hortaz, hori
izan behar da: gurasoen artean gaitasun- eta abilezia-sentimenduak piztea.
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Gainera —eta hau lehenago ere esana dugu—, hasieratik esku hartzeko
programek, haurrak hazten jakiteko praktikak, harremanetarako erlazio-bideak eta
gurasoek heziketaren bidez haurren garapena indartzeko zer egin dezaketen proposatzen badute, ezinbesteko oinarria izango da seme-alaba horien premiak eta
garapena ezagutzea .
Esku-hartzearen oinarrizko helburua, hain zuzen ere, haurrak dagoeneko
iritsia duen garapena aurrerago eramatea da, eta bitartekoa edo baliabidea, berriz,
haurrek gurasoekin eta/edo hezitzaileekin egiteko moduko jarduerak programatzea
izango da (beren kasa egiteko modukorik ez, oraindik). Rosa, Huertas eta Blanco-k
(1993) Sustaturiko Akziorako Ingurua (SAI) deitu dutena da hori. SAI horrek
bitartekarien (gurasoen eta hezitzaileen) lanerako nahikoa toki eskainiko digu, eta
bitartekari horiek, gero, aldamio-lana egingo dute, haurrak garatzen jarrai dezan,
Hurbileko Garapen-Zonak (HGZ) sortzeaz bat. Bitartekarien laguntza hori gabe,
ziurrenik, haur itsuak ez lirateke Hurbileko Garapen-Zonarik izatera iritsiko, edo
askoz nekezago eta polikiago osatuko lirateke.
Baina gurasoen eta hezitzaileen esku-hartze hori eraginkorra izango bada,
ezinbestekoa da haurra zein garapen-mailatara iritsia den jakitea (BGZ), eta
aintzakotzat hartu dugun HGZ —hau da, hezitzailearen edo gurasoen iritziz, laguntzen badiote, haurrak zer egin dezakeen (ez, ordea, bere kabuz)— egokia izatea. Horra hor, beste behin ere, zein garrantzizkoa den gurasoei nahikoa informazio
ematea seme-alaben ezaugarriei eta hurbileko garapen-aukerei buruz, jarrera eta
sinesmen okerrak zuzendu egin behar baitira, haurraren garapen-biderako oztopo
bilaka daitezen baino lehenago.
Haurrekin denbora gehien ematen dutenak gurasoak direnez, zein harreman
berezia duten kontuan izanik, guraso horiei seme-alabekin zein jokaera-eredu
erabili behar duten azaltzeko gai izan behar da espezialista —ezinbestekoa da—,
edo, nahiago bada, seme-alabekin aldian-aldian egiteko jarduera-programa zehatzak emateko gai izan behar da. Aldi berean, haurraren garapena gurasoekin batera
aztertzeko ardura izan behar du, Sustaturiko Akziorako Ingurua (SAI) eta lortu
beharreko hurrengo helburuak doitzeko.
Jakina, horrek esan nahi du ezen, halako haurrei hasiera-hasieratik laguntzeko,
espezialistek haur itsuen garapenari buruzko aholkuak ematen abilak izan behar
dutela, eta ondo ezagutu behar dutela gai hori guztia. Itxura denez, diziplina bat
baino gehiago erabiltzea eta gurasoekin harremanetan sarri-sarri egotea oinarrizko
kontuak dira esku hartzeko programek arrakasta izango badute. Olson-ek (1987)
ere halaxe esan zuen, haur itsuekin hasieratik lanean hasteko programa batzuk
aztertu ondoren: «Gauza jakin batzuetan haurraren garapenarekin eta osasunarekin
zerikusia duten beste profesional batzuekin batera lan eginez gero» (321. or.),
arrakasta izateko aukera gehiago dituzte gurasoek eta hezitzaileek.
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4. HAUR ITSUEK NON DITUZTEN GARATZEKO ZAILTASUN
HANDIAGOAK.
Nahiz eta —arrazoiak hasieran ere azaldu ditugu— haur itsu guztiek ez duten
garapen-bide berbera egiten (Pérez Pereira eta Castro, 1994; Warren, 1994),
esparru batzuetan —hori ikus daiteke, behintzat— besteetan baino neke eta atzera
geratzeko arrisku handiagoak izaten dituzte, eta, jakina, esparru horiei arreta
berezia eskaini beharko diegu, ezertan lagundu nahi badiegu.
23.1. koadroan, haur itsuek zailtasunik handienak izaten dituzten esparruetako batzuk daude azaldurik. Horra zuzendurik egon beharko du, batez ere, gure
laguntzak. Hemen, haur itsuen garapen psikologikoaren alderdirik garrantzitsuenak
azaletik azaltzeko aukera besterik ez dago —argi dago zergatik—.
Garapen psikomotorra nahikoa ukiturik geratzen da, oro har, ikusmenik ez
izatera (ikus Fraiberg, 1977; Pérez Pereira eta Castro, 1994; Warren, 1994). Kanpoko mundurako bidean zuzen ibiltzen jakitea eta mugitzeko gaitasuna, objektuak
eta ingurua arakatzeko erabiltzea (gauzen bila ibiltzea, eskuak koordinatzea gauza
horiek erabiltzeko eta ikertzeko, eta abar) da, haur itsuentzat, gauzarik edo esparrurik zailenetako bat, behin eta berriz adierazi digutenez. Batere ikusten ez duten
haurrek ez dute inolako aukerarik ikusmena eta ikusten duten horri esku artean
heltzeko gaitasuna koordinatzeko, eta horrek mugatu besterik ez ditu egiten, oso
mugatu ere, bai objektuak esploratzeko, bai esploratzen dituzten gauza horietaz ezer
ikasteko, eta baita zer edo zer egiten dutenean ezer horrek inguru fisikoan dituen
ondorioen berri izateko ere. Zoritxarrez, entzumenaren eta eskuen arteko koordinazioa lortzea ez da batere erraza (adibidez: gauza jakin batek soinua egiten du eta
eskuak hara zuzentzen ditugu, hari heldu nahian), entzumenaren bidez ezer ezagutzera iristeak lan handiagoa eskatzen baitu, ikusten ez diren gauza horiek luzaroagoan egon behar dutenez bere horretan. Belarriak ematen digun informazioa, gainera, ez da begien eta eskuen arteko koordinazioak ematen duena bezain aberatsa.
Mugimendua garatzeko orduan itsuak okerren zertan ibiltzen diren azaltzeko,
beren kasa mugitzen hasteko orduan izaten dituzten arazoak azpimarratu zituen
Selma Fraiberg-ek (1977). Andre horrek dioenez, haur itsuek inguruan ez dute gertakari edo gauza kilikagarririk ikusten, eta, horregatik, esate baterako, kilika horren
faltan, askoz ere beranduago hasiko dira hara eta hona mugitu nahian, halako gauza
bitxi horietara iritsi beharrez. Lauoinka, adibidez —eta hauek dira ondoriorik nabarmenenak—, hasi ere nekez hasiko dira haur itsuak, eta oinez, berriz, ez bigarren
urtea bete baino lehenago; hain zuzen, itsuek orekan egoteko dituzten zailtasunak
ere hortxe ditugu. Horiek ere badute zerikusirik borondatezko mugimendu berantiar
horrekin (Pérez Pereira eta Castro, 1994).

Hizkuntza

– Imitatzeko eta errepikatzeko joera (ekolalia).
– Bokatibo gehiegi.
– Hizkuntza ez darabilte
testuinguruak agindu
bezala (egozentrikoa).
– Kanpoko gauza eta
gertakariez jardutea.
– Aditz-pertsona eta
izenordeak gaizki erabiltzea (haur batzuek besterik ez).
– Hizketan ari direla, gaiari eusteko joera handiegirik ez.
– Hizketan ari direla,
lekuz kanpoko adierazpideak eta jokaerak
darabiltzate.

Gizartea eta
norbera
– Gizartetik at geratzeko
arriskua.
– Estereotipiak.
– Autonomia: bakarrik
edaten edo jaten jakitea,
bere burua txukuntzea,
janztea, inora joatea...
– Norberaren gorputzaren
eta buruaren irudia.
– Gizartean gertatzen diren hainbat egoera ezagutzea.
– Eskolako lagunekiko harremanak.
– Gizarteko arauak

Gizartearekiko
harremanak
– Geldiegi egotea.
– Irribarrea eta hotsak bere
kasa darabiltza, ezerekin
lotu gabe.
– Helduen erreakzioei,
ekintzei eta adierazpenei
ez die antzik hartzen.
– Erantzuteko gaitasun gutxi.
– Elkarrekiko arreta.
– Nekez lortzen dute harremanetako ziklorik,
ohiko jolas sozialik eta
formatorik (erregularitatea eta aurrea hartzea).
– Betiko komunikazio-keinurik ez da ageri: zer
edo zer eskaintzea, eskatzea, hatzaz erakustea...

Kognitiboa

– Objektuak hortxe dirau.
– Zentzuetako eta mugitzeko gaitasuneko beste
zantzu batzuk: kausalitatea, ingurua/helburua
erlazioa.
– Espazioa irudikatzea.
– Gauzak ezagutzea, erabiltzen jakitea eta ezaugarriak bereiztea.
– Gauzen arteko harremanak (bata bestearen barruan, ondoan...).
– Ingurua esploratzea.
– Gizartea ezagutzea.
– Kontserbazioa eta beste
operazio logiko batzuk.

Garapen
psikomotorra

– Mugitzeko gaitasuna,
orokorrean.
– Kanpoko girora zabaltzen asmatzea.
– Gauzak atzeman eta
esku artean hartzea.
– Eskuak koordinatzea.
– Entzumena-eskuak koordinatzea.
– Lau hankatan ibiltzea.
– Ibiltzea.
– Oreka.
– Bere kasa hasitako
mugimendua.
– Espazioan mugitzea, eta
inguruan batetik bestera
ibiltzea.

23.1. koadroa. Haur itsuek non dituzten garatzeko zailtasun handiagoak
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Ibiltzen beranduago ikasten dutenez, eta noranahiko ibilerarik ere ez dutenez
—itsuak kontu handia eduki behar du beti—, muga handiak izaten dituzte inguruan
mugitzeko eta hara-hona ibiltzeko. Horra hor, hain zuzen ere, itsuei beste era
berezi batean irakatsi beharreko gauzetako bat, alegia, mugimendu-autonomia
garatzen eta ingurua esploratzen; inguru hurbil-hurbila lehenengo (gela, etxea...),
eta geroz eta urrunago gero (eraikina, auzoa...).
Garapen kognitiboa dela eta, adimen sentsoriomotoreari dagozkion gauza
guztietan, haur itsua nahiko atzerago ibiliko da (garapen kognitiboa hobeto
azaldurik nahi baduzue, ikus: Ochaita, 1993; Pérez Pereira eta Castro, 1994;
Warren, 1994). Bizitzaren lehen bi urteetan ikasten diren hainbat zantzu praktiko
(hala nola kausalitatea, inguruaren eta helburuaren arteko harremana, objektuaren
iraunkortasuna, eta beste batzuk), haur itsu batek askoz beranduago ikasiko ditu,
begiek ematen diguten informazioak ezinbesteko lana betetzen baitu halakoetan.
Haur itsuei oso zaila gertatzen zaie objektu bat arakatzea eta haren ezaugarriez
jabetzea, objektuen arteko erlazio fisikoez jabetzea (objektu mugikor batek beste
bat aurrera bultzatzen duenean, konparazio baterako, edo soinekoa altzari bateko
izkinan trabaturik geratzen zaigunean, edo manta bati tiraka egin eta gaineko
objektu bat nola mugitzen den), eta baita bere ekintzek objektuetan zer-nolako
eragina izaten duten antzematea ere. Atzeratze horren adibide zehatz bat
aurreraxeago ikusiko dugu, 23.3. taulako datuei begiratu bat ematen diegunean.
Denboran zertxobait aitzinago jada, objektuen arteko harremana ulertzea ere gaitza
gertatuko zaie (zer zeren ondoan, ala barruan, ala gainean... dagoen).
Era berean, baina maila praktikoago batean, haur itsuei besteei baino zailagoa
egiten zaie eguneroko gauzak zertarako diren ikastea. Kontuan izan ezazue, begiek
ematen diguten informaziorik ez izatera, ezin dutela besteei begira ezer ikasi, eta,
hortaz, beste era berariazko batean irakatsi beharko zaizkiela kontu horiek.
Espazioa ezagutzeko eta buruan espazio horren irudi bat egiteko gaitasuna ere
oso murrizturik geratuko da ikusmenik ez badugu, eta baita —gaitasun horri loturik
baitago— inguru-miaketan ibiltzeko ahalmena ere. Operazio logiko jakin batzuk
barneratzeko orduan ere izango du eraginik, nahiz eta eragozpen horiek mintzamenak konpon ditzakeen (Ochaita, 1993).
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Ikusmenik ezak gogor astinduko duen beste esparru bat, jendearekiko lehen
harremanena eta hizkuntza baino lehenagoko estreinako komunikazio-bideak
zabaldu beharrarena izango da (ikus Pérez Pereira eta Castro, 1994 eta 1995;
Warren, 1994).
Hirugarren hilabete aldera, ondo ikusten duten haurrak eta amak dagoeneko
hasiak dira aurpegi bidezko lehen interakzioetan edo txandakako lehen interakzioedo jokabide-zikloetan —hala deitu baitzaie— parte hartzen (Schaffer, 1989, 1996).
Lehen harreman horietan, begiradak, irribarreak, hots batzuk eta gorputzaren
mugimendu zenbait trukatzen dituzte, eredu bati jarraiki eta txandaka. Baina haurra
itsua bada, adin horretan ez da horrelako jokamolde sozialik agertuko, eta beste
bide batzuk —beste era batekoak— zabaldu beharko ditugu, halakorik gertatzen
bada (Pérez Pereira eta Castro, 1995). Jokabide adierazgarri horien bidez lehen
harreman sozialei ekiteko oztopoetako batzuk, haurrak berak dakartza, itsua izanik,
jokabideak ere halakoxeak izango dituelako; baina beste batzuek, ordea, amarekin
dute zerikusia, ama batzuk ez baitira beren haurtxoen jokaera —jokaera bitxia,
gero— ulertzeko gai. Eta halaxe da: ama aurrez aurre dutenean eta ernarazi nahian
hasten zaienean, haur itsuen erantzunak oso bitxiak izaten dira. Kontu-kontari
hasten bazaio, hiru hilabeteko haur itsu batek ez du irribarrerik egingo, nahiz eta
ondo ikusten duten haurrek hori egin; haur itsuak ez du hotsik aterako, eta ez da
poz-pozik gorputzari astinduka hasiko; aitzitik, geldi-geldirik egoteko joera izaten
dute, batere mugitu gabe, eta ezertxo ere adierazi gabe. Eta, oker egon arren, amak
uste izango du haurrak ez diola erantzun nahi, edo bost axola zaiola berekin
harremanik baduen edo ez. Baina ez da hala: haur itsua, horrela, arreta handiagoa
jarri nahian eta harremanezko ernagarri horiek hobeto atzeman nahian dabil. Beste
alde batetik, amak zer egiten duen edo zein aurpegiera jartzen duen jakin gabe, ezin
inolako erantzunik eman, eta, jakina, ezer adierazteko gauza ez den jokabide hori
geroz eta sakonagoa da amaren irudirako; eta atsekaberako, gainera. Beste alde
batetik, haurraren irribarre eta hotsek ez dute amak egiten duenarekin zerikusirik.
Horrek guztiak halako koadro orokor bat osatzen du, zeinetan haur itsuak ez baitu
harremanerako zirikaldiei erantzuteko gaitasun handiegirik. Amak eta etxekoak zer
egin ez dakitela ibiltzen dira, gogo onak zapuztuz doaz, eta, azkenean, harremanetarako nahikoa ernarazi gabe edo behar bezala ernarazi gabe geratzen dira haurrak.
Zertxobait beranduago, elkarrekiko arreta-egoeretan ere ezingo dute parte
hartu haur itsuek, nahiz eta horiek hain garrantzizkoak izan komunikazioari ekiteko
eta besteok zer nahi dugun igartzen ikasteko. Eta egunero egin beharreko gauzetan
sortzen diren interakzio-egoeretan (bainua hartzea, janztea, otorduak...), edo
lehenengo jolasetan ere (nik hau eman eta zuk hartu, kuku...) antzera ibiliko dira;
eta gogoan izan, jolas horietan zein erraz ezar daitekeen halako erregularitate bat,
zein toki ona betetzen duen aurrea hartzeko gaitasunak, eta zein erraz iragartzeko
modukoak diren txandakako jokabideak. Begien mende egon gabe bestelako
biderik aurkitzen ez badugu (ukimena, gorputza mugitzea, hotsak), arazo asko
edukiko dituzte egoera eta jolas horietan parte hartzeko.
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Baina haur itsuen jokaerak badu bestelako ezaugarri berezirik ere: komunikatzeko lehenengo jokabideak agertzen direnean (9-12 hilabeterekin), ez dituzte
betiko komunikazio-keinuak erabiltzen, hala nola zer edo zer eskaintzea, eskatzea
edo hatzaz erakustea. Ama eta hurbileko senitartekoek —beste behin ere— asmoak
azaltzeko eta elkarrekin komunikatzeko beste bide batzuk irakasteko gai izan behar
dute.
Lehen harremanak egiteko orduan jira-bueltaka ageri diren arazo horiek guztiak arriskugarriak dira, gerta baitaiteke haur itsua gizartetik isolatuta eta bakartuta
geratzea, edo, aldi berean, haren garapen pertsonala kolokan egotea. Gurasoen, senitartekoen eta adituen lana da, lehenago ere esan dugunez, haurra gizartetik at geratzen ez uztea. Eta, horretarako, beste bide batzuk irakatsi behar dizkiote atxikimendu ona lortzeko eta jendearekin harremanak izateko, haur autisten moduan joka
ez dezaten, halakorik ere gerta bai baitaiteke, zoritxarrez, haur itsu batzuen artean.
Haur itsuen beste jokabide deigarrietako bat estereotipiak ditugu, deigarri
izateaz gainera, jendearekiko harremanetarako kaltegarriak izan daitezkeenak:
besteak beste, balantzaka ibiltzea, biraka ibiltzea, tikak, begietan hazka ibiltzea edo
gauza batzuk ahoan miazka ibiltzea behin eta berriz. Haur batzuek nahiko maiz
egiten dituzte gauza horiek, eta, uste denez, harremanetarako nahikoa bultzadarik
ez dutelako edo bultzada hori behar bezalakoa ez delako agertzen dira (nork bere
burua ernarazteko bada, batez ere), edo, bestela, aztoraldiren batek eraginiko
halako mugitu behar batek sortuko ditu.
Haur itsuek besteei begira ezer ikasteko halako mugak izanik, norberaren
autonomia dakarten abilezia batzuk beranduago ikasiko dituzte (bakarrik edan eta
jatea, nork bere burua txukuntzea, janztea, batetik bestera joatea...), eta beste
entrenamendu handiago bat beharko dute hartarako berariaz.
Beste autore batzuek, berriz, haur itsuek beren gorputzaren —eta, hortaz,
beren buruen— irudi bat osatzeko dituzten oztopoak ekarri dituzte aditzera (Fraiberg, 1977; Bigelow, 1995). Horrek, gerora, nortasuna garatzeko orduan ere izango
du zeresana. Baina, nork bere burua eraikitzeko lan horretan, besteek gurekin
duten jokabidea nola hautematen dugun ere kontuan hartzekoa da. Ez ikustearen
eragina, gizartea ulertzeko erara eta gizarteko hainbat egoera bereizteko eta ezagutzeko gaitasunera ere iristen da. Horrek guztiak ondorio txarrak ekarriko dizkio
haur itsuari, bai eskolako lagunekin ondo konpontzeko, bai eskolan ondo moldatzeko eta egokitzeko. Azkenik, gizarteko arauak ikastea ere zailagoa gertatuko zaio.
Nahiz eta mintzamena ez den haur itsuak okerren ibiltzen diren esparruetakoa
(Pérez Pereira eta Castro, 1994 eta prentsan), gauza batzuetan itsuen hizkerari arreta
handixeagoa eskaini beharko diogu, oker erabil ez dezaten. Esate baterako, beste
batzuek esan berri dutena imitatzeko joera izaten dute gehiegitan; beren hizkera
ere errepikatzen dute; eta esaldi eginak eta formula estereotipatuak erabiltzeko
joera izaten dute. Imintzio, errepikapen eta errutina horiek baliteke tresna onak
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izatea haurrak hizkuntza azter dezan eta hizkuntza horren alderdi formalak eta
funtzionalak barnera ditzan (Pérez Pereira, 1994), baina kontua da, ez dutela
horrelakorik ez gehiegi ez alferrik erabili behar.
Haur itsuen hizkeraren beste ezaugarri harrigarri bat bokatiboen erabilera da,
maizegi erabiltzen baitituzte, estereotipaturik ia (amari edo beste edonori deitzeko).
Haurrak erabilgarria izango du, beharbada, nor hori hor dagoen ala ez eta justu
zein tokitan dagoen jakiteko aukera emango baitio (Pérez Pereira eta Castro, 1994;
Castro eta Pérez Pereira, 1996), baina helburu horiek betetzeko, badago beste
baliabide arruntagorik.
Azterlan batzuetan esan denez, haur itsuen hizkuntza egozentrikoegia da
(beren ekintza, desio eta asmoetan gehiegi oinarritua), eta kanpoko errealitatea
azaldu eta komentatzeko joera txikiegia du (beste inork egindakoa azaltzea, egiten
den horrekin zerikusirik ez duten objektuak azaltzea, kanpoko gertakariak eta abar
azaltzea) (Dunlea, 1989). Haur itsuak —hau ere esan izan da— oso berandu hasten
omen dira izenorde pertsonalak erabiltzen, eta, hasten direnean, hainbat eta hainbat
akats egiten omen dituzte atzekoz aurrera erabiliz (ni erabiltzea zu-ren ordez, eta
kontrakoa; edo nire zure-ren lekuan) (Fraiberg, 1977; Dunlea, 1989). Nahiz eta
haur guztiek ez dituzten ezaugarri horiek betetzen (Pérez Pereira eta Castro,
prentsan), eta, hortaz, ez duten haur itsuen hizkera tipikoaren halako deskripzio bat
egiteko balio, baliteke —egia da— haur itsu batzuek akats horiek egitea: izenorde
pertsonala nahastea eta hizkuntza oso egozentrikoki erabiltzea. Izenorde
pertsonalak eta izenorde nahiz adjektibo posesiboak atzekoz aurrera erabiltzeaz
gainera, haur itsu batzuek aditz-pertsona ere gaizki darabilte, adibidez: bigarren
pertsona erabiltzea beren buruez ari direnean (inbertsioa) (adibide bat: ez duzu
jolasean ibili nahi esatea, ez dut jolasean ibili nahi esan beharrean).
Baliteke haur itsu batzuek hizkuntzaren halako erabilera arraro batzuk
edukitzea, eta, erabilera horiek direla medio, elkarrizketak etenik edo aurrera segi
ezinik uztea. Baliteke, esate baterako, halako batean, esaldi egin edo estereotipatu
bat botatzea guztiz lekuz kanpo, edo hantxe aurre-aurrean duen baten bati deika
edo haren galdezka hastea. Haur horiek, azkenik, eskolara joateko adina betea dutenean, hizketarako kaltegarriak diren aurpegiera edo imintzioak erabiltzen dituzte
batzuetan, hala nola, hizketan ari direla lurrera begira egotea berba-lagunaren
aurpegira begiratu beharrean, eta abar.
Hemen ezin dugu —argi dago— haurrari garatzen laguntzeko edo halako
jokaera moldagaitzik hartzen ez uzteko zer egin behar den zehatz-mehatz aztertu,
baina badira lan batzuk, gaztelaniaz argitaraturik, oso lagungarriak gerta daitezkeenak gure laguntza planifikatzeko edo egin beharreko lan eta ariketak pausoz pauso
nola egin planifikatzeko (Bardisa, Eguren, Fresnillo eta Muro, 1988; Leonhardt,
1992; Pérez Pereira eta Castro, 1994).
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5. HASIERATIK ESKU HARTZEKO PROGRAMEN ERAGINA
ETA FAMILIAREN ZEREGINA
White, Taylor eta Moss-ek (1992), esku hartzeko programetan gurasoek ere
hasieratik parte hartuz gero lortuko ditugun onurak aztertu zituztenean, azkenean
ondorio modura ikusi zuten ez dagoela saiakerazko batere diseinurik aldagai hori
(gurasoek parte hartu dute/ez dute parte hartu) behar bezala kontrolatuko duenik,
eta, horregatik, ezin daitekeela garbi esan esku hartzeko programak eraginkorragoak izango direnik gurasoek ere parte hartuz gero. Baina White-k eta laguntzaileek (1992) ez zuten haur itsuekin hasieratik lanean hasteko programarik batere
aztertu.
Zoritxarrez, ez da azterlan askorik egin hasieratik esku hartzeko programek
haur itsuen garapenerako zein ondorio dakarten jakiteko, eta ezin ziur-antzean jakin
zenbateraino diren eraginkorrak. Baina ez harritu; izan ere, programa horietako
gehienak haur-kopuru txiki batez baliaturik egin dira, eta ondorioak ezin ditugu
orokortzat hartu, haur itsuak era askotakoak baititugu, eta laginak ez baitira ezer
askoren adierazgarri. Programa horiek, gainera, ez dute denek jomuga bera, ez
dute berdin irauten, eta helburuak ere desberdinak dituzte. Beste alde batetik, esku
hartzeko edozein programaren ondorioez jabetu ahal izateko, kontrol-talde bat
eduki behar dugu. Oso baldintza garrantzitsua da, baina, arrazoi etikoak direla
medio, gehienetan ez da horrelako talderik egon: ustez esku hartzeko programak
ondorio onak ekarri behar baditu, nola utziko dugu, nahita, haur-talde bat halako
programa batetik kanpora! Onartezina da! Gainera, kontrolak ondo ikusten duten
haurrekin ere egin beharko lirateke, ez itsuekin bakarrik. Horregatik guztiagatik,
eta baita beste arrazoi batzuengatik ere, zatika eta, gehienetan, zeharka baino ez
dakigu hasieratik esku hartzeko programak zenbateraino diren baliagarriak.
Programa askotan bi ebaluaketa baino ez dira egin: bat, esku hartzen hasi
aurretik, eta, bestea, amaitu eta gero (betiko moduan: bata hasieran / bestea
amaieran); bestalde, emaitzak ez dira programatik kanpoko edo bestelako programa bateko beste haur-talde batzuekin konparatu (berdin dio itsuak diren edo ez
diren). Hala ere, dirudienez, halako programei esker, umeek, oro har, dezenteko
aurrerakada egiten dute garapen-bidean.
Olson-ek (1987) haur itsuei laguntzeko programa bat baino gehiago aztertu
du, eta baita zein ondorio eman zituzten ere. 23.2. koadroan dituzu emaitzetako
batzuk, ume itsu batzuen artean haurtzaro-hasieran eginiko programa batzuetan
aurkiturikoak direnak.
Ikusiko duzunez, umeei laguntzeko programa horien artetik, hirurek —denek,
alegia— oso garrantzi handia eman zioten gurasoen aholku- eta gidaritza-lanari.
Emaitzak onak dira hiruretan ere, nahiz eta —hauxe falta— gero ez zuten saio bat
ere egin umeek garatzen nola jarraitu zuten ebaluatzeko.

Emaitzak
Laguntza jaso zuen
taldeak kontroleko
haur itsuenak baino
emaitza hobeak lortu zituen, baina
ondo ikusten zuten
haurrenak baino
txarragoak.

Estereotipiek behera egin zuten kasu
guztietan, garapen
psikomotorrak
aurrera egin zuen
argi, ahozko komunikazioak hobera
egin zuen nabarmen, eta baita guraso eta seme-alaben
arteko harremanek
ere.

Ondo ikusten zuten
haurren puntuetatik
itsuenetik baino
hurbilago ibili
ziren.

Neurriak
Gesell eta Amatruda-ren testeko eta
Bayley-ren eskaletako item batzuk.

Garapen psikomotorreko Brunet-Lezine-ren eskala,
eta Fraiberg-en
ikerketako froga
batzuk; azterketa
neurologiko eta begi-azterketa batzuk
ere egin ziren.

Jokaerak filmatu,
ondo ikusten dutenenekin konparatu,
eta puntuazioa
eman

Diseinua
Laguntza eman eta
gero, konparazioak
egin: ondo ikusten
duten haurrekin, eta
Norris-ek eta beste
batzuek azterturiko
haur-talde itsu batekin (1957).

Laguntza eman
baino lehenago eta
gero (aurretesta, eta
atzetesta).

Aurrera egin ahala
eginiko iruzkinak,
testaren aurretik eta
ondoren: atxikimendua, gauzekiko
jarrera, mugitzeko
gaitasun fina eta
zakarra, hizkuntza,
eta beren buruaz
nahiz besteez duten
kontzeptua.

Haurrak
Hamar haur,
erabateko itsuak,
baina beste arazorik gabeak, 1 eta 8
hilabete artekoak. 2
urte bete arte egin
zitzaien jarraipena.

Behar baino lehenago jaiotako 8
haur, fibroplasia
erretrolaterala zutenak, 8 hilabete eta
2 urte bitartekoak.

10 haur, itsuak,
baina beste arazorik gabe, ez zentzuen aldetik, ez
mugitzeko, eta ezta
neurologikorik ere.

Gurasoak
Hasieran, zer gertatzen zen ikusi, eta,
gero, haurrarekin
interakzioan aritu,
baina gidaturik.

Gurasoekin lan
egiten zuten zuzenean, baina haien
jarrera psikologikoki azaltzeko
ahaleginik egin
gabe. Haurrek
beren hazkundeeta garapen-bidean
zuzenean parte har
zezatela lortu nahi
zen.

Gurasoei aholku-laguntza eman
zitzaien, seme-alabekiko harremanei
buruz.

Tokia
Hilean bi aldiz
etxera bisitan,
eta, bi urte bete
arte, hilean
behin filmazio bat.

Urtebetez, astean
behin ordubeteko
bisita bat. Saio bakoitzeko diagnostikoa eta emaitzak
talde osoak aztertzen zituen, eta,
gero, emaniko
urratsen berri eta
jarraitu beharreko
estrategiaren berri
ematen zuen.

Hilean bi bider
haurraren etxera
joaten ziren. Jaio
zenetik hirugarren
urtea amaitu arte: 9
bisita.

Helburua

Gurasoekin harremanetan ari
delarik, entzumena
eta eskua koordinatzea.

Garapen psikomotorra eta emozioena
bultzatzea, eta
emozioetako arazoei aurrea hartzea
edo bideratzea.

Haurrekiko harreman horietan, gurasoei nondik jo
erakustea.

Egilea

M Adelson eta
Fraiberg (1974)

Bregani, Ceppellini, Cerabalini,
Contini, Damasceli,
Livingstone, Premoli eta Roca
(1981)

Fraiberg
(1977)

23.2. koadroa. Ume itsuei haurtzaro-hasieran laguntzeko hiru esku hartzeko programa. Azterketa
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Haur itsuei garatzen hasiera-hasieratik laguntzeak dakartzan ondorioen
adibide modura, bi koadro ditugu. Koadro horietan, alde batetik, lagundu diegun
haurrak nola garatu diren daukagu; beste alde batetik, laguntzarik jaso ez duten
beste haur batzuen garapena; eta, azkenik, ondo ikusten duten haurrak dauzkagu.
23.3. taulan, garapen psikomotorrarekin zerikusia duten helburu batzuk hartu, eta
haur batzuek eta besteek noiz lortzen dituzten konparatu dugu. 23.4. taulan, berriz,
hor objektu bat badela jabetzeko gaitasuna konparatu da batzuen eta besteen
artean.
Ageri denez, Fraiberg-ek (1977) zuzenduriko programen barruan egon ziren
haurrek —aipatutako bi gaitasun horiez ari gara— laguntzarik jaso ez zuten haur
itsuek baino askoz hobeto garatu ziren, eta ondo ikusten duten haurren batez-bestekora hurbildu ziren.
Hortaz, ondorio behin betikoegirik atera ezin dugun arren (White et al.,
1992), datu horiek hortxe daude, eta haur itsuei hasieratik laguntzen hasteko
programak martxan jartzeko gogoa piztu behar ligukete, hori bai, aipatu ditugun
ezaugarri horietatik urrundu gabe: gurasoen aholku-lanaren inguruan antolatu
behar dira; oinarri modura, haurraren garapena behar bezain ondo ebaluatu
beharko da; haurrak dagoeneko egin dezakeen horretatik urrats bat aurrerago
dauden jarduerak proposatu behar dira; eta, aldian behin, hainbat diziplinaren
ikuspuntua hartu, eta programa nola doan ikusi beharko da, badaezpada, zer edo
zer doitu behar bada ere.
Ikus daitekeenez, gure laguntzak arrakastarik izango badu, ezinbestekoa da
haurraren etxean ere esku-hartzea, hau da, gurasoei aholku-laguntza ematea,
seme-alabekin zein jarduera egin zehatz-mehatz adieraztea, eta haurrak nola
garatzen diren jarraitzen laguntzea gertu-gertutik. Gerora, adinean koskortuago
daudenean, handicap bat duten seme-alabak eskolan ondo integratzea nahi badugu,
nahitaezkoa izango da gurasoek zer espero duten ere kontuan hartzea, eta haiek ere
parte hartu behar dutela gogoan izatea, Odom-ek et al.-ek (1996) adierazi dutenez,
testuinguru-ikuspegi batetik.
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23.3. taula. Garapen psikomotrizaren konparaketa: laguntza jaso duten haur itsuak, jaso ez
dutenak, eta ondo ikusten duten haurrak.*
Itsuak**
Jokaera

Lagundurik

Ondo ikusten dutenak

Laguntza gabe

Eserita, buruari 5” eusten dio

–***

–

2

Eserita, buruari 30” eusten dio

–

–

3

Segundo batzuetan bere kasa eseri da

6,75

12

8

Buelta eman du

7,25

12

7

Bere kasa esertzen da, balantza
handiegirik gabe

8,00

12

9

10,75

18

11

18

12

11,00

23

10

Esku eta belaun gainean bere buruari
eusteko gai da

9,25

–

10

Ahuspez dagoela, besaurre gainean
sendo jartzea

8,75

–

4

Bere kasa eseri da

11,00

–

10

Altzariei heldurik, bere kasa jarri da tente

13,00

17

11

Urrats batzuk egin ditu oinez, bere kasa

15,25

30

13

Gela alderik alde pasatu du oinez

19,25

36

15

Lau hankatan ibili da

13,25

–

11

Eskutik helduta, urrats batzuk eman ditu
Altzariei helduta, urrats batzuk eman ditu
Tente jarri da, bere kasa

–

Kubo bat esku batetik bestera darabil

9

–

6

Ahurrekin zer edo zeri heltzeko gai da

9

–

6

Esku bakoitzean kubo bana hartu du

–

–

8

Gauza bat ukitu eta haren bila ekin dio

7

–

–

Gauza bat entzun eta haren bila ekin dio

9

–

–

* Pérez Pereira, M. eta Castro-ren (1994, 42. or.) lanetik hartu eta egokitu dugu.
** Haur itsuen garapen psikomotorra neurtzeko, bi neurri erabili dira: 1) ezkerretara, Adelson eta
Fraiberg-ek (1974) eta Fraiberg-ek (1968, 1977) azterturiko taldearen batez besteko adina (laguntza-programa baten barruan egon ziren, eta inor behar baino lehenago jaio ote zen ere kontuan harturik
eta zuzendurik dago); eta 2) eskuinetara, Norris et al.-ek azterturiko (1957) haurren (ez zuten
laguntzarik jaso) %75ek zein adinetan lortu zuen gauza horietako bakoitza egitea (ez da kontuan
hartu inor behar baino lehenago jaio ote zen). Ikusten duten haurren kasurako, 12 hilabete
bitarterako, Hellbrügge et al.-ek emandako arauak erabili ditugu (1980); eta 12. hilabetetik aurrerako,
berriz, Gassier-ek (1983) eta Secadas-ek (1988) emandakoak.
*** Haurrek abilezia hau azterlana hasi baino lehenagotik zuten.
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23.4. taula. Objektuaren iraunkortasuna: ondo ikusten duen haurrak, laguntza-programa
batean dauden haur itsuak, eta laguntzarik gabeko haur itsuak
Azterlana

Piaget, 1937*

Haurrak

Ondo ikusten
duten 3 haur

III. estadioa
IV. estadioa
V. estadioa

48
812
1.218

Fraiberg, 1977

Bigelow, 1986

Programa
barruko 10 itsu

Programa
kanpoko 5 itsu

68
9,00
>10

20,50
20,75
22,60

Rogers
eta Puchalski,
1988

11 itsu + gaizki
ikusten duten 9 haur
(programarik
gabekoak)

* Haurrek estadio horretara zein adinetan iristen diren adierazi da zutabe honetan.

161,7
19,00
202,2

24. Esku-hartze psikopedagogikoa
familiaren baitan
Ignasi Vila

1. SARRERA
Gero eta arreta handiagoaz aztertzen da gure herrialdean familia helburu duen
esku-hartze pedagogikoa. Hainbat arrazoi daude horretarako. Lehendabizi, giza garapenaren gaineko ikusmira ekologikoak psikologia ebolutiboan izan duen eraginaren ondorioz, argiago ikusten da familiaren hezkuntza-praktikak hobetu beharra,
haurrak gizarteratzearren eta nortasunak banakatzeko asmoz. Bigarren, Mendebaldeko familiaren ezaugarriak, bizimoduak eta motak gero eta sakabanatuagoak
direnez, familien hezkuntza-gaitasuna bultzatu behar da, gizartearen laguntza gero
eta eskasagoa baita zeregin hori burutzeko. Hirugarren, arrisku biologikoko ezaugarri pertsonalak dituzten seme-alaben familiei lagundu egin behar zaie hezkuntza-lanetan. Azkenik, gure gizarteetan “laugarren mundua” deritzona ugaltzea, eta horrekin batera agertzen diren pobrezia eta bazterkeria, gizarte-arriskuko bultzagarriak
izan dira inguru horietan hazten diren haurrentzat; horregatik, ume horiek eta beren
familiak helburu duten programak premiazkoak bihurtu dira gizartearentzat.
Kapitulu honetan gure herrialdeko esku-hartze nagusiak aztertuko ditugu;
zehazkiago, familia helburu duten esku-hartze psikopedagogiko nagusi horien
ezaugarriak eta erak aztertuko ditugu*.
Zenbait azpiataletan banatu dugu azterketa. Lehenengoan, gurasoak prestatzeko programak deiturikoen jatorria, tipologia, ezaugarriak eta eraginkortasuna
erakutsiko ditugu. Hurrengo bi azpiataletan esku-hartzearen bi modu azalduko
ditugu berariaz. Lehenengoan, haur-garapena hobetzea eta haurren bizitokiko
gizataldearen hezkuntza-gaitasunak garatzea helburu duten programak azalduko
ditugu komunitateko ikuspegitik. Bigarrenean, hezkuntza-trebetasunak hobetzea
nahi duten gurasoentzako programak aurkeztuko ditugu. Azkenik, arrisku

* Jakinaren gainean, kapitulu honetan esku-hartzearen arlo oso garrantzitsu bat alde batera utzi
dugu, familiaren eta eskolaren arteko erlazioei dagokiena hain zuzen, esku-hartze hori berariaz
aztertzen baita 16. kapituluan.

486

Familia eta giza garapena

biologikoko ezaugarri pertsonalak dituzten familietan egiten den esku-hartzearen
inguruko xehetasunak ikusiko ditugu.
2. GURASOENTZAKO PRESTAKUNTZA-PROGRAMAK
Zer da gurasoen prestakuntza? Labur esanik, «gurasoek borondatez ikasten dituzten ereduak eta moldeak izatea, gero seme-alaben portaera onak sustatzeko eta
txarrak baztertzeko» (Vila, 1997). Ildo horretatik, Lamb eta Lamb-en (1978) lanean
esaten denez, prestakuntza hori saiakera formala da gurasoen hezkuntza-kontzientzia pizteko, eta beren seme-alabak zaintzen eta hezten ikasten joateko.
Gurasoak prestatzeko programak familian parte hartzeko beste era batzuetatik
bereizten dira, hala nola gurasoen gidatik, familia-asistentziatik edo familia-terapiatik. Pourtois-ek (1984) hurrengo ezaugarri hauek ikusten dizkio parte-hartzeko era honi:
1. Gurasoentzako prestakuntzan sarturiko programak gizatalde jakin baten
familia guztiei dagozkie, beste esku hartzeko era batzuk ez bezala, zeinak
familia bakan batzuen arazo zehatzak konpontzeko baitira.
2. Gurasoen prestakuntza-programetan ez da aztertzen gizabanakoen sufrimendu edo ondoezarekin zerikusia duen gairik, baizik eta familien hezkuntza-praktikaren ingurukoak.
3. Hezteko eta hazteko moldeak hobetzea da gurasoen prestakuntza-programen helburua; xedea, beraz, komunitateko pertsona guztien hezkuntza-gaitasunak eta hezkuntza-trebetasunak garatzea da. Hau da, lehen ere esan
dugun bezala, esku-hartze kolektiboko tankerako programak dira, ez dira
arduratzen familien banakako lanez; nahiz eta, haien ondorioz, familien
banakako praktikak aldatzea espero izan.
4. Gurasoen prestakuntza-programak aurreikuspen motako esku-hartze psikopedagogikoak dira, hazkuntzaren barruan hezkuntzak duen eginkizuna
azpimarratzen dutenetakoak. Esku-hartzearen ikuspegi hau ez da ikuspegi
klinikoa bezalakoa, azken horrek pertsonen —edo gurasoen— alderdi psikologikoen tratamendua azpimarratzen baitu.
2.1. Gurasoentzako prestakuntza-programen jatorria eta ezaugarriak
Gure herrialdean, orain arte, gurasoak prestatzea gurasoen eskolen ardura
izan da soilean. Horien sorrera irakasleengan berengan bilatu behar dugu; izan ere,
haien ustez, haurrek hainbat gauza ikasten dituzte etxean; hortaz, gurasoek seme-alabei irakasten badiete, gurasoak ere ikasleak izan daitezke, “umeei irakasten
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ikasteko”. Gainera, horrekin batera bazegoen beste uste bat ere: gurasoek seme-alabei hobeto irakasten badiete, eskola-porrota izateko arriskua txikiagoa izango da.
Gauzak horrela, hirurogeita hamarreko hamarkadaren erditik aurrera, hainbat
ikastetxetan eta udaletan gurasoentzako jarduerak antolatu izan dira, gurasoei
haurren garapenaren berri emateko (lengoaia bezalako gaitasunen garapenari
buruzkoak, arrazoitzeko gaitasunari buruzkoak, etab.). Gainera, drogak, sexualitatea eta abar nola tratatu ere jakinarazten zaie. Gurasoen eskolak, beraz,
borondatez joateko zentroak dira, non gurasoek haurren garapenari buruzko
ezaguerak eta hazteko jarraibideak ikasten baitituzte eskuarki irakasleengandik.
Hamarkada honetan nabarmen ugaldu dira familien hezkuntza-praktikak
hobetzeko programak. Hortaz, gizarte-zerbitzuetatik, hezkuntza-zerbitzuetatik, eta
baita osasun-zerbitzuetatik ere, oso modu desberdinak garatu dira haurren eta beren familien hezkuntza-beharrizanak betetzeko. Horrela, gurasoen eskolak ez dira
dagoeneko familiek esku hartzeko mota bakarra. Hala eta guztiz ere, programa
horietako asko ez dira ezagunak, berri-berriak direlako eta zabalkunde txikia izan
dutelako.
Programa berri horien funtsetako bat hauxe da: haurra zenbat eta txikiagoa
izan, orduan eta eraginkorragoa da esku-hartzea bere familian; ordea, gurasoen
eskolak ikastetxeetako hezkuntzarekin lotuak sortu zirenez, ez doaz ildo beretik.
Bestela esanda, ziurtzat jotzen da gizarteratzeko eta nortasuna banakatzeko pauso
garrantzitsuak ematen direla bizitzaren lehenengo urteetan; horregatik, garrantzi
handikoa da haurrek adin horretan hezkuntza egokia jasotzea familian bertan.
Horregatik, berrikuntza-programak garatu dira haur-hezkuntzaren arloan, familien
hezkuntza-gaitasuna sendotzeko. Programa horiek ez dira oinarritzen bakarrik
informazio-transmisioan, baizik eta, horrez gain, familiek eta maisuek baterako
jarduerak egitean, betiere familien hezkuntza-trebetasunak erabiltzea eta trebetasun
berriak hartzea izanik helburua.
Halaber, gurasoentzat baino ez diren programak abian jarri dira, eta ez dira
mugatu haurren hezkuntza eta garapenari buruzko informazioa ematera; horrez gain,
esku hartzeko ereduetatik abiatzen dira, helburu jakinekin, garapen-psikologian eta
hezkuntza-psikologian oinarrituz. Horren adibidea honako programa hau da:
Programa de Enriquecimiento Experiencial para Padres (Máiquez, 1997); izan
ere, konstruktibismotik abiaturik familiaren hezkuntza-praktikak aldatzea bilatzen
du, teoria inplizituak esplizitatuz (Rodrigo, Capote eta Máiquez, 1996); eta,
ondorioz, kognizio konkretuak eta kokaturiko ekintza aldatzea ere bilatzen du.
Gurasoak prestatzeko programak Espainian ugaldu ez ezik, beste herrialde
batzuetan ere —bereziki Estatu Batuetan— oso eragin handikoak izan dira. Hasiera batean, gure herrialderako esan duguna izan ezik, horrelako programak loturik zeuden konpentsaziozko pedagogiarekin eta familietan trebetasunak sustatzeko
asmoarekin, halako moldez non baliabide gutxieneko familien seme-alabak eta
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gainerakoak baldintza beretan joaten baitziren ikastetxera. Osperik handiena daukan
programa Head Start izenekoa da. Hirurogeita hamarreko hamarkadan garatu zen,
eta bere helburua konpentsazioa da; halatan umeek eta gurasoek jardueren bidez
hartzen zuten parte, eta kultura-maila eskaseko familien umeek eskolan zituzten
eragozpenak bertan mahairatzen eta aztertzen ziren.
Hasieran programa horiek umeari begira prestatu ziren, eta hainbat praktika
egitean zeutzan, hala nola trebetasun akademikoak eta nortasunaren ingurukoak
(autoestimua eta autokonfiantza) garatzea. Praktika horiek umeek burutzen zituzten,
gurasoen aurrean eta monitoreen gidaritzapean. Jarduera horiek berariazko tokietan edo umeen etxeetan egiten ziren.
Umeari —eta ez hainbeste familiari— begira prestaturiko programa horien
ebaluazioa egitean, agerian geratu zen ezen senideek umearekin batera parte
hartzen zutenean askoz atarramendu hobeak lortzen zirela. Hori dela eta,
garrantzitsua da familia osotasun gisa ikustea. Horrekin zerikusia izan zuen, noski,
familiaren ikuskera sistemikoak (ikus 1. kapitulua), zeina, ikuspegi klinikotik eta
zehatzago familia-terapiatik datorren arren, lagungarria izan zen honelako arazoak
beste era batera bideratzeko.
Izan ere, gure herrialdean laurogeita hamarreko hamarkadan hasitako programak hein handi batean ikuskera berri horren araberakoak dira, Cataldo-k (1991)
dioenez. Halatan, oraingo programetan gutxiago begiratzen zaio zuzenean haurren
garapenari eta gehiago familiaren hezkuntza-praktikak hobetzeari.
2.2. Gurasoak prestatzeko programen tipologia
Gurasoak prestatzeko programen tipologia finkatzea oso lan zaila da gure
herrialdean; izan ere, lehen ikusi dugunez, programa asko berriak dira, eta argiro
sailkatzen laguntzen duen ikuspegi historikorik ez daukagu. Gainera, programen
ezaugarriak mota askotarikoak dira: programaren formatoa, helburuak, edukiak,
erabiltzen diren baliabideak, gizarte-eragina, programazio-maila, eraginpeko
esparrua, eta abar. Hori dela eta, oso zaila da sailkapena egitea. Hala eta guztiz ere,
hiru ezaugarri kontuan hartuz (gizarte-eragina, programazio-maila eta familien eta
umeen esku-hartzea), tipologia bat egiten saiatuko gara.
1. Gurasoen prestakuntza orokorreko programak
Programa orokorrak dira eta, beraz, parte hartu nahi duten familia guztiei
daude irekita. Helburua, eskuarki, umeen garapen eta zaintzari buruzko argibideak
ematea da, eta programazio-maila nahiko txikia izaten da.
Sail horretan sar daitezke, esate baterako, gurasoen eskolak eta aldizkariak
edo liburuxkak, administrazioak argitaratzen dituenak, haurren garapenaren
hainbat alderdi eta umeekiko jokabideak erakusten dituztenak.
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2. Gurasoentzako heziketa-programak
Gurasoei hezkuntzako praktika eta trebetasun jakin batzuk hobetzen laguntzen duten edukiak irakasteko programak dira. Mugatuagoak dira prestakuntza
orokorrekoak baino, eta edukiak ondo zehaztuak eta segidakoak dituzte. Oro har,
programa horien jardueren ezaugarri asko irakaste- eta ikaste-prozesuetan dauden
berberak dira.
Prestakuntza orokorreko programetan ez bezala, heziketa-programek haur-garapenaren zenbait alderdi hartzen dute helburu, eta, beraz, programa batzuetan
haurren elikadura edo osasun-gaiak hartzen dira. Beste programa batzuetan
komunikazio-trebetasunak lantzen dira, gurasoen eta umeen arteko harremanak
estutzearren; edo gurasoei irakasten diete nola jokatu behar duten seme-alaben
eskarien aurrean, eta nola ezarri behar diren mugak eta arauak.
Sail honetan arrisku biologikoko ezaugarriak dituzten umeen familientzako
programak ere sar daitezke. Horien bitartez irakasten zaie nola jokatu seme-alaben
garapena suspertzeko.
Heziketa-programetan programazio-joera handiagoa da prestakuntza
orokorreko programetan baino, eta esku-hartzea gurasoena besterik ez da.
3. Umeen hezkuntza-prozesuan familien eta hezitzaileen esku-hartze handiagoa
lortzeko programak
Programa horien bidez, gurasoen eta hezitzaileen esku-hartze bateratua
bilatzen da haurren hezkuntzan. Eskola-hezkuntzaren esparruan egiten dira —batez
ere haur-hezkuntzan, baina baita lehen hezkuntzan ere— eta eskolaren proiektuaren
atalak izaten dira.
Eskuarki, programa horien xedea familiak eta hezitzaileak hezkuntza-proiektu
beraren partaide sentiaraztea da, umeak eskola eta familiaren arteko lokarria ikus
dezan. Askotarikoak daude: zenbaitetan familiak, maisuak eta umeak elkarrekin
aritzen dira eskolako materialak egiten, edo tailerrak egiten (sukaldaritza, musika,
antzerkia...); beste programa batzuetan dei egiten zaie senideei eskolara etortzeko,
bertako jarduerak, umeen eta irakasleen jokamoldeak eta abar ikusteko aukera izan
dezaten.
Programazio-maila eskola bakoitzaren ikasketa-proiektuaren gorabeheran
dago. Halatan, zenbait eskolatan horrelako jarduerak ikasturtean zehar daude
programaturik —adibidez, elkarrekiko tailerrak astean behin—; beste batzuetan,
ordea, hiruhilabetean behin jai bat baino ez dute programatzen familiekin batera.
4. Haurren gaitasunak eta familien hezkuntza-trebetasunak garatzeko zerbitzuak
Horrelako zerbitzuak komunitate jakin bateko familientzakoak dira, eta beren
xedea umeen garapena laguntza da, batetik, eta, bestetik, zaintzen dituzten helduen
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hezkuntza-trebetasunak hobetzea. Zerbitzu horien programazio-maila nahiko
handia da, eta komunitate osora hedatzen dira.
Zerbitzu hauek berariazko toki batean egin ohi dira, familiek, hezitzaileek eta
umeek batera egin ditzaten gauzak. Antolamendua modu askotarikoa izan daiteke;
esate baterako, zerbitzu batzuetan umeen hezkuntza-beharrizanak egunero betetzen
dituzte, eta gurasoenak astean behin edo bitan; beste batzuetan, ordea, umea beti
egongo da senideren batekin.
Desberdinak dira, halaber, jarduerak burutzeko moduari dagokionez. Zenbaitetan, lan egiteko modua familiako hezkuntza-praktika informalen antzerakoa
da; beste batzuetan, gurasoen prestakuntza-programak garatzen dira, beste jarduera
informalago batzuk tartekatuz.
2.3. Gurasoen prestakuntza-programen eraginkortasuna
«Neurri batean, programen emaitza fede-kontua da. Orokorrean, batetik, sen
ona, lanbide-irizpidea eta gurasoen lekukotasuna, eta, bestetik, garaian garaiko
ikerketaren eta gizarte-politikaren ondorioak bat datozenean, nahikoa izaten da
hori parte-hartzaileei sinetsarazteko, egiten diren ahaleginek merezi dutela»
(Cataldo, 1991: 36). Esandakoagatik ikus daiteke badaudela zailtasunak gurasoen
prestakuntza-programak ebaluatzean; izan ere, batzuetan, oso zaila da jakitea
antzemandako hobekuntzak programen ondoriozkoak diren edo familiaren edo
haurren bizitzan eragina duten beste aldagai batzuen ondoriozkoak diren.
Dauden zailtasunak eta guzti, zenbait ebaluazio egin dira programa hauen
ondorioak neurtzeko, bai hazteko ohiturei dagokienez, bai haurraren garapenean
luzarorako dituen ondorioei buruz. Hartara, alderatu egiten dira emaitzak, batetik
programetan parte hartu duten gurasoen seme-alabenak eta, bestetik, parte hartu ez
duten gurasoen seme-alabenak.
Egindako ebaluazioetan ikusten denez, gurasoek programan parte hartzen
duten artean, seme-alabenganako estimulazioa areagotu egiten da, eta elkarrekiko
harremanak hobetu egiten dira. Hala ere, ondorio horiek aienatu egiten dira denboraren poderioz, familiek berek programaren jarduerak diseinatzen eta prestatzen
parte hartu ez badute.
Haurraren garapenari bagagozkio, gurasoek programetan esku-hartzearen ondorioak positiboagoak izaten dira haurrak txikiak direnean, koskortzen direnean baino.
Abantaila horiek onuragarriak dira haurren bizitza-kalitaterako, eta halaber on
egiten diete gurasoei eta eskolari, Cataldo-ren (1991) ustez. Zehazkiago esanda,
gurasoak seguruago sentitzen dira, konfiantza handiagoa hartzen dute “gurasoak
izateko lana” deritzon horretaz arduratzean, eta eskolaren eta familien arteko harremanak hobetu eta eskola-porrota gutxitu egiten da.
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3. KOMUNITATEA, FAMILIA ETA HEZKUNTZA-ZERBITZUAK
Atal honetan komunitate jakin bateko familien hezkuntza-praktikak hobetzeko
zerbitzuak izango ditugu aztergai. Azken urteotan nabarmen ugaldu dira horrelako
zerbitzuak, zeren eta, lehen esan dugunez, esku-hartzearen eragina handiagoa baita
umearen bizitzaren lehen urteetan egiten denean. Hiru urtetik beherako ume asko
familiaren baitan gizarteratu eta banakatzen da. Hori garrantzi handiagokoa da
gizarte-arriskuko umeen kasuan.
Gure gizartean desoreka asko daude; hori dela eta, gero eta familia gehiago
bizi dira baztertze-egoeran, eta hortik ateratzea —arrazoi asko dela eta— oso zaila
izaten da. Egia esan, baztertze-egoeran bizi izandako familia anitzetan orduko
hezkuntza-praktikak errepikatzen dituzte seme-alabekin, haietako asko desegokiak
izan arren, hori baita ezagutzen duten jokabide bakarra. Horrelako gertakariak bizi
izan dituzten haurrei gizarte-arriskukoak direla esaten zaie, eta horren inguruan
programa bereziak egiten dira, umeak familiakoan ez bezalako hezkuntza-esparruetan parte hartzeko helburua dutenak; eta, gainera, horien bidez laguntza eskaintzen zaie gurasoei, hezkuntza-zereginak hobeto egin ditzaten.
3.1. Komunitate-psikologia eta esku-hartze psikopedagogikoa
Musitu-k (1996) adierazi duenez, berrogeita hamarreko hamarkadatik hona,
eta osasun mentalaren arloan, mugimendu bat hasi zen, zeinaren arabera xedea
pertsonarengandik familiarengana aldatu behar baitzen. Horren ildotik, ez zen
hainbeste aztertu behar banakoaren alderdi intrapsikikoa, atalkide den erlazio-sistema baizik. Mugimendu horretatik parte hartzeko era berriak sortu dira (klinikoa, psikosoziala...), eta ondorioak ere izan ditu, bai hezkuntzan, baita esku-hartze
psikopedagogikoan ere.
Zehazkiago, Martín eta Solé-k (1990) eskola-testuinguruko esku-hartze
psikopedagogikoaren eredua arian-arian nola ari den aldatzen erakusten dute. Izan
ere, lehen, banako ikasleen zailtasunak aztertu eta birgaitzeko ekintzak burutzen
ziren; gero, ordea, joera dago aldagai guztiak hartu eta hezkuntza-prozesuan
eragiteko, osotasunean, aurreikusteko funtzioa betez. Bigarren ikusmira horretatik,
autoreek diotenez, ikusmira sistemikoa oso baliagarria izaten da.
Coll-ek (1980) psikopedagogia eta eskola-psikologia bereizten ditu. Lehenengoa hezkuntza-psikologiaren lanbide-eremura mugatzen da, bigarrena eskolako edo
heziketako psikologiara. Bestela esanda, esku-hartze psikopedagogikoak, zentzu
zabalean, hezkuntza-sistema soila baino eremu zabalagoak bereganatzen ditu
—hezkuntza-praktikak egiten direneko eremu guztiak—. Horrexegatik errebindikatzen da familiaren esku-hartze psikopedagogikoa. Martín eta Solé-ren (1990)
eztabaidaren arabera, esku-hartze horrek aurreikuste-funtzioa bete behar du, familiaren hezkuntza-praktikak hobetuz.
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Horren ildotik, komunitate-psikologiari eusten dioten alderdi batzuk oso
garrantzitsuak dira familiaren baitako esku-hartze psikopedagogikorako, batez ere
komunitatean familientzat eta haien seme-alabentzat eskaintzen diren hezkuntza-zerbitzuen diseinurako —helburuak, edukiak, antolamendua... —.
3.1.1. Zer da komunitate-psikologia?
Hombrados-ek (1996: 69) dioenez, komunitate-psikologiak «tratamenduari
baino gehiago aurrezaintzari begiratzen dio, eta gaitasun-defizita ezabatu baino
gehiago gaitasuna sendotzea bilatzen du, pertsona eta ingurunea elkarren eragileak
izan daitezen». Definizio horretan psikologia-mota horren ezaugarri nagusiak ikus
daitezke.
Lehendabizi, ekologiaren ikuspuntua gehitzen da giza jarrera ulertzeko. Bronfenbrenner-ek (1987) garapenaren psikologian egin zuen bezala, gizarte-psikologo
batzuek Kurt Lewin-en (1935) formula berenganatzen dute. Horren arabera,
portaera (behavior) pertsona (person) eta ingurunearen (environment) gorabeheran
dago {B = f(P, E)}. Ikuspuntu horretatik, ezin da giza portaera ulertu, ez badira
kontuan hartzen gizarte eta ingurugiroko faktoreak, eta, batez ere, parte hartzen dituen gizarte-sistema eta sareak. Gizarte-psikologo horiek bat datoz Bronfenbrenner-en giza garapenaren ikuspegi ekologikoarekin ideia honetan: ezin da
gizakia ulertu, bere inguruko mikrosistemak eta haien arteko harremanak kontuan
hartzen ez badira. Gainera, esku-hartze psikosozialaren ikuspegitik, komunitate-psikologiaren arabera, esku-hartzea gizarte-sistemen esparruan gauzatu behar da,
pertsonei eskaintzen zaizkien psikologia-baliabideak ahalbait gehien aprobetxatzeko.
Bigarren, komunitate-psikologiak gizarte-arazoen konponbidean jartzen du
koska, ez gizabanakoen arazoetan. Bestela esanda, eta aurreko puntuaren ondorioz,
gizabanakoen arazoak ezin dira konpondu, haren ustez, gizarte-arazoetatik at;
hortxe baitaude pertsonaren desoreken jatorri nagusiak. Gizarte-aldaketaren ideia,
beraz, ikuspegi honetatik egiten den edozein esku-hartzetan aurkituko da.
Hirugarren, gizarte-aldaketa loturik dago parte hartzen den komunitateko
baliabideen garapenarekin. Dauden baliabideak sustatu behar dira, proiektu
kolektibo baten alde ekiteko; eta, aldi berean, baliabide berriak sortu behar dira,
komunitateko baliabideez betetzen ez diren beharrizanak betetzeko. Horren haritik,
esku hartzeko proiektuen zutabeetako bat aurrezaintza edo prebentzioa da.
Dena dela, komunitate-psikologia mugarritzen duen ezaugarri gehiago ere
badira, hala nola ikuspegi metodologikoa, diziplina aplikatuaren izaera (hezkuntza-psikologiaren antzera), eta abar. Baina, familien hezkuntza-beharrizana komunitatetik nola bideratzen den jakiteko, aipaturiko hiru puntuak dira nagusiak.
Esku-hartze psikopedagogikoak ikuspuntu ekologikoa hartzen badu, horrek
esan nahi du, ezin dela haurren garapena ulertu —esku-hartzearen azken hel-
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burua— haurraren inguruneak kontuan hartzen ez badira. Beraz, esku-hartzearen
xedea ez da haurra bera izango, bere inguruko erlazio-sistemak baizik. Horregatik,
komunitatean dauden hezkuntza-zerbitzuen garapenak haurren zein familien hezkuntza-beharrizanak betetzearen aldera joko du, psikologia-baliabideak hobetzeko,
eta haurren bizitza-kalitate hobea ziurtatzeko.
3.1.2. Gizarte-laguntza zer den
Gizarte-aldaketak sartzea eta psikologia-baliabideak hobetzea loturik dago
gizarte-laguntza eta autolaguntza nozioekin. Kontzeptu biak komunitate-psikologiak mugarritu zituen esku-hartzearen esparruan, eta garrantzi handikoak dira
haur eta familientzako hezkuntza-zerbitzuetan.
Gizarte-laguntza ondokoa da: laguntzarako berariaz prestatu ez diren pertsonen arteko baliabide-trukeak —hau da, profesionalak ez direnen artekoak—.
Behinola, truke horiek oso ugariak ziren ahaideen artean, eta hainbat komunitatetan belaunaldiz belaunaldi eta ahoz aho transmititu dira haurrak hazteko hezkuntza-praktika familiarrak. Hala eta guztiz ere, gaur egungo gune-familiek, askoz
gizarte-laguntza gutxiago daukate guraso-lana betetzean, batez ere hiri handietan.
Horregatik, sarri-askotan, hezkuntza-zerbitzu horien helburuetako bat familien
gizarte-sareak hobetzea da, hezkuntza-funtzioa betetzeko behar diren baliabide eta
laguntzak hurbilago izan ditzaten.
Ildo horretan, esku-hartzearen helburuetariko bat benetako gizarte-laguntza
eta antzemandako gizarte-laguntza bereiztea da. Bereizketa hori komunitate-psikologian ere egiten da. Jendeak sare bateko partaide direla, eta horrek beharrizanak eta betebeharrak dakartzala antzematen ez badu, oso zaila da gizarte-laguntza
elkartrukeetan benetan gauzatzea.
Profesionalek gizarte-laguntza areagotzeko erabili dituzten estrategiak asko
izan dira, eta loturik daude autolaguntza kontzeptuarekin. Hortaz, antzeko arazoak
dituztenak bildu, eta lagun-taldeak osatzen dira, autolaguntzarako edo elkarri
laguntzeko. Edo, guri dagokigunez, komunitate jakin batean dauden gizarte-sareak
aldatu, berregituratu edo hobetzeko esku-hartzeak garatzen dira.
Komunitateko esku-hartzeak komunitatea garatzeko hartu duen estrategietako
bat, familian esku-hartzea izan da, abiapuntua seme-alaben heziketarako duen
interesa izanik. Alderdi hori garrantzitsua da, zeren askotan —baina, batez ere
baztertze-egoeretan— familiek seme-alaben heziketan interesik ez dutela uste
dugu. Hori ez da zuzena, zeren, egoera narriatuenetan ere, gurasoek arretaz
entzuten baitituzte seme-alaben gizarteratze eta bakantzeari buruzko berriak. Esan
beharra dago gurasoen jarrerak batzuetan ez datozela bat gure iritziekin, baina
edonola ere onuragarritzat jo behar ditugula seme-alaben heziketarako. Horregatik,
behin gurasoen interes hori onartu ondoren, hezkuntza-zerbitzu eta programa batzuk garatu dira zenbait helbururi begira. Lehendabizi, haurren garapena hobetzea;
bigarren, familien hezkuntza-praktikak lantzea; eta hirugarren, pertsonek eta
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komunitateak hezteko dituzten baliabideekiko autoestimua eta konfiantza areagotzea. Agi denez, parte hartzeko programa hauen xedea komunitatean gizarte-aldaketak sartzea da, gizarte horrentzat onuragarri izango diren aldaketak, eta, gainera,
aurrezaintzarako balio izango dutenak. Eskuarki programa horietan —haurraren
osoko garapenaren kontzeptzioa jakinda— osasunarekin loturiko alderdiak jasotzen
dira.
3.2. Haurrentzako eta beren familientzako hezkuntza-zerbitzuak
Artikuluan zehar azaldu dugunez, seme-alaba txikiak dauzkaten familietan
esku-hartze psikopedagogikoa eginez gero, esku-hartze hori eraginkorragoa da
adinez nagusi diren seme-alabak dauzkatenetan egiten dena baino. Halaber, zenbaitetan, baliabide gutxiko familien kasuetan, esan dugunez, oso garrantzitsua da
esku-hartzea familien hezkuntza-praktikak hobetzeko eta aldatzeko, eta seme-alabei familienak ez bezalako garabideak eskaintzeko.
Ezaguna da gizarte-arriskuko egoeran hazitako umeek arazo gehiago dituztela
(gizarte-desdoikuntzak, eskola-porrota, eta abar), nahiz eta txikitan eskola-proiektuetan parte izanak izan. Gainera, askok ezin dute eskola-proiektu horietan
parte hartu, bizitzaren lehenengo hiru urteak igaro arte, haur-hezkuntzako ziklo
horretan dagoen urritasuna dela eta. Arrazoi bi horiengatik —0-3 zikloan postu
publikorik ez izatea, eta gizarte-arriskuko egoeretako haurren garapena ziurtatzeko
eraginkortasun eskasa*—, asmo berriak bultzatu dira, haur horien eta beren
familien hezkuntza-beharrizanak betetzearren.
Gero eta indar handiagoa hartzen ari da udaletan umeentzako zerbitzu berriak
antolatzea; zehazkiago, aurrezaintza-izaerako hezkuntza-zerbitzuak antolatzea,
familietan aldaketak sartzearren, eta umeei familiarena ez bezalako garabidea
eskaintzearren.
Eraturiko zerbitzuak** filosofia berri horren arabera eratu dira. Batetik, zerbitzu horien bidez hezkuntza ematen zaie umeei, baina, bestetik, komunitatearen
esparruan kokatzen dira zerbitzuak, eta, beraz, horien eragina, ez da bakarrik
umeengan sumatzen, baizik eta haurraren familian eta ingurunean ere bai.
Zerbitzu horiek hainbat itxura har ditzakete, baina antzeko ikusmoldeak dauzkate denek. Horrela, umeenganako eta beren familienganako hezkuntza-ekintza
zuzena proposatzeaz gain, seme-alabak dituzten pertsonentzako gizarte-laguntza
* Horregatik, azken urteotan familia/eskola harremanak azpimarratu dira. Gure herrialdean, ume
gehienak eskolaurrera joaten dira hiru urtetik aurrera. Haur-hezkuntza kalitatezkoa bada,
familia/eskola harreman estuak jarri behar dira ezinbestez; izan ere, horiei esker, batetik, umeen
hezkuntza-beharrizanak hobeto ezagutu eta bete ahal izango dira eskolan eta, bestetik, familien
hezkuntza-praktikak hobetu ahal izango dira.
** Ez dago hemen lekurik zerbitzu nagusien berri zehatza emateko, baina xehetasun gehiago nahi
duenak lan hauetara jo dezake Vila (1997a, 1997b).
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—gehienetan emakumeentzakoa— aldatu nahi da, ahal den neurrian, eta, bestalde,
autoestimua eta norberaren gaitasunetan duen konfiantza ere sustatu nahi dira.
Gehienetan, zerbitzu horiek familiak umeekin batera joateko antolaturik
daude, eta jarduerak hezkuntzaren ingurukoak dira. Gauzak horrela, zenbaitetan
hezitzaileek zaintzen dituzte umeak, familiak ondoko gelaren batean bestelako
jardueretan aritzen diren bitartean; beste batzuetan, hezitzaileak, haurrak eta
familiak elkarrekin aritzen dira.
Familiekin egiten den lana ere askotarikoa izan daiteke. Hori horrela, oso
antolaturiko jardueretan har dezakete parte, eskolatze-programa direlakoetan
alegia, eta, era berean, antolamendu gutxiagoko jardueretan ere jardun dezakete,
elkarri laguntzeko taldeetan egiten direnen antzekoetan. Nolanahi ere, jarduera
edonolakoa izanda ere, helburua beti da haurren garapena eta zaintza.
Azkenik, zerbitzu horiek berariazko beste programa batzuekin elkartzen dira;
izan ere, badira programa batzuk gizarte-arriskuko familien hezkuntza-beharrizanak betetzeko, hala nola guraso bakarreko zenbait familia —adibidez, ama nerabeak—, Europatik kanpoko etorkinen familiak, eta abar. Horrelakoetan, antolamendua iruzkindu dugunaren antzekoa da, baina helburuak zehatzagoak izaten
dira, eta, gainera, programa horiekin batera beste jarduera batzuk ere egiten dira,
prestakuntzako eta lan-munduratzeko jarduerak.
3.3. Haur eta familientzako hezkuntza-zerbitzuen ondorio eta emaitzak
Programa hauen ebaluazioetan ikus daitekeenez, ondorio onak ekarri dituzte,
bai aurrezaintzaren ikuspuntutik, bai erkidegoa osatzen duten pertsonen garapen
osoaren aldetik —oraingo honetan, haur txikiak eta beren familiak—. Egindako
ebaluazioetan programa horien ondorioak neurtu nahi izan dira, helburuak
erreferentziatzat harturik; beraz, ez da haur-garapenaren neurririk hartu ohi, ezta
antzekorik ere, baizik eta gizarte-egiturak aldatzeko saioak aztertzen dira, parte-hartzaileek gizarte-laguntzari buruz duten iritzia, seme-alabekiko jokabideak
zenbateraino aldatu diren, partaidetza eta maiztasuna neurtzen dira, haurrari
behatzen zaio eskolara joaten hasten denean, eta abar. Ondoren, ebaluazio horien
ezaugarri nagusiak azalduko ditugu laburbildurik:
1. Horrelako zerbitzuetan parte hartzen duten amek hezkuntza-itxaropenak
betetzen dituen tokia aurkitzen dute. Seme-alabak harremanetan jartzen dira
beste ume batzuekin, ikasten dute, etxean edo parkean egiterik ez duten
gauzak hor egin ditzakete... Toki horretan ez dute zertan bereizi beren
seme-alabengandik, baizik eta bertan egon daitezke haiek jolasean, margolaritzan edo plastilinarekin aritzen diren artean. Era berean, amek beren
gizarte-esparruan egiterik ez dituzten harremanak han egin ditzakete, eta
amaren aldetik dituzten esperientziak beste ama batzuekin truka ditzakete.
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2. Amek oso ondo baloratzen dute hezitzaileen lana, lehen baino hobeto ulertzen baitituzte beren seme-alaben nortasunak. Izan ere, beste interes eta bitxitasun batzuk aurkitzen dituzte, eta zerbitzu horien bidez “behatoki”
aparta dute, etxe barruan ikusten ez diren portaerak han ikusteko.
3. Amen hezkuntza-eginkizuna indartu egiten da, eta horretaz konturatzen
dira. Zehazkiago, bi gauza estimatzen dituzte: ikuspuntuak beste pertsona
heldu batzuekin alderatu ahal izatea, eta haurraren zaintza eta garapenari
buruzko argibide berriak eskueran izatea.
4. Amak gustura daude, zerbitzuak gizarteratzen laguntzen duelako. Izan ere,
hiri handietan familiek haurrak zaintzeko jasotzen duten gizarte-laguntza
oso txikia da. Horregatik, horrelako zerbitzuetara joatean, lagun berriak,
harreman berriak eta, azken finean, gizarte-laguntza handiagoa dauzkatela
iruditzen zaie.
Alderdi horiek eragina dute familien hezkuntza-trebetasunean eta haurren
zaintzan. Izan ere, gurasoek jasotzen duten informazioari esker, eta hartzen duten
segurtasuna dela eta, gero eta trebetasun hobeak dituzte, eta horrek ondorio onak
dakarzkio hazteko moldeei.
4. GURASOENTZAKO PRESTAKUNTZA OROKORREKO PROGRAMAK
Programa horien erabiltzailea edozein biztanle izan daiteke, eta helburua funtsean
prebentiboa da. Programak ez dira mugatzen guraso-mota bakar batera, baizik eta
edozein adinetako umeen familiak hartzen dituzte —esate baterako, aurreko
atalean azaldu ditugun zerbitzuen erabiltzaileak 0 eta 3 urte bitarteko umeen gurasoak dira—. Horregatik, aurreko idatz-zatian iruzkindutako zerbitzuetan agertzen
diren gaiak baino gehiago dira. Horrela, badaude umea izan behar duten familientzako programak, eskola-lanekin zerikusia duten programak (besteak beste, irakurketa eta idazketa lantzearekin zerikusia dutenak), sexualitatea garatzearen
inguruko programak, edo familiek drogei buruz duten jarreraren ingurukoak.
Hala eta guztiz ere, zalantza gehien sortzen duten adin-taldeak ume txikiak eta
nerabeak dira. Batik bat bi garai horietan dituzte gurasoek zalantzak, segurtasunik
ezak eta laguntza-beharrak. Gainera, Palacios-ek (1996) adierazi duenez, bi aldi
egoki dira zenbait arrazoirengatik. Nerabezaroa oso aldi erabakigarria da jarrerak,
ideiak eta sinesteak finkatzeko, eta bizitzaren lehenengo urteak sentiberatasun
bereziko aldia dira norberaren sinesteez eta hezkuntza-praktikez gogoeta egiteko.
Drescher-ek (1996), ANAR* telefonora egindako deiak abiapuntu harturik,
gurasoen eta seme-alaben arteko arazoak aztertu ditu, eta ikusi ahal izan duenez,
* “Gure telefonoa” izenekoa ANAR fundazioaren proiektua da, 18 urte arterainoko umeak eta
nerabeak lagundu, orientatu eta babesteko. Laguntza telefono bidez baino ez da ematen.
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dei gehienak 13 eta 18 urte bitarteko gazteek egiten dituzte; halaber, gurasoen
kontsulta gehienak seme-alaba nerabeei buruzkoak izaten dira, eta baita haiekin
portatzeko erari buruzkoak ere. Bestela esanda, bizitzaren lehenengo urteez gain,
nerabezaroa garai aproposa da parte hartzeko, zeren eta aldi horretan familiaren
harreman onak kaltetu baitaitezke, gurasoen eta seme-alaben arteko tratuan sentiberatasunik ez badago.
4.1. Gurasoentzako eskolak
Bigarren idatz-zatian iruzkindu dugunez, gurasoen eskolek, zentzu zabalean,
gurasoen prestakuntzarako programen zati handi bat bereganatzen dute. Ez ditugu
berriro azalduko ezaugarriak; ostera, eskolak gauzatzeko eta garatzeko irizpideak
emango ditugu.
Ezer baino lehen esan behar da, gurasoen eskola gutxi —zentzu hertsian—
geratzen direla. Gurasoentzako jarduera anitz dago, ordea; horra hor, solasaldiak,
eztabaidak, hitzaldiak... Sarritan zabalkunde-jarduerak dira, haurren garapen eta
hezkuntzari buruzkoak; batzuetan jarraipena dute zikloen bidez, eta beste batzuetan guraso-talde baten ardura jakin baten ondorio zehatza baino ez dira.
Ildo horretatik, gure ustez, bi oinarrizko irizpide eduki behar dira kontuan
garatze eta gauzatzearen aldetik:
1. Sarri-askotan, familiekin egiten diren informazio-solasaldiek ez dute jarraipenik, eta komenigarria izango litzateke argibideekin batera materialen bat, banaka erabiltzekoa, ematea; bai iruzkindutako gaiei buruz sakontzeko, bai jokamolde argi eta zehatzak proposatzeko. Uste izatekoa da, horrelako jardueretara
doazen pertsonak borondatez doazela, eta interes berezia dutela gai jakinetan.
Horregatik, uste izatekoa da, halaber, jarduera amaitu eta gero, interesa ez dela
amaituko, eta, beraz, gerora ere eragin dezakegula beste material batzuen bidez.
Gainera, zenbaitetan —esate baterako, APAk eta eskolak antolaturiko jarduerak
badira—, talde-lana ere egin daiteke; izan ere, behin materiala irakurri ondoren,
gai bati buruzko mahai-inguruak eta sakontze-jarduerak proposa daitezke.
2. Informazioa emateko erabiltzen den hizkerak egokia eta ulerterraza izan behar
du. Batzuetan, teknizismoz jositako hizkera erabiltzen da, eta familiek ezin dute
ulertu hizlariaren nondik-norakoa. Horregatik, jarduerak informazio-eskualdatzeari buruzkoak badira ere, parte hartzekoak ere behar dute izan; beraz,
informazioa prozesatzeko, eztabaidarako eta elkarrizketarako bide errazak
eskaini behar dira, familienganaino hobeki heltzeko.
Atal honetan gurasoen esperientziak gehitzeko programa (“Programa de
enriquecimiento experiencial para padres” Máiquez, 1997; Máiquez, Capote eta
Rodrigo, prentsan) sar daiteke. Programa hori Tenerifeko zenbait herritan garatu
zen, eta La Lagunako Unibertsitateko Eboluzio Psikologia eta Hezkuntza Sailetik
koordinatu zen. Beste programetan ez bezala, zeinetan ez baitago garbi zein den
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esku-hartzearen helburu zehatza, honetan hezkuntza-zerbitzuetan erabiltzen diren
esku hartzeko ereduen antzekoak erabiltzen dira —taldeburua bitartekari gisa,
partaideen ideia-trukaketa, eta abar—, eta helburua gurasoen sineste batzuk aldatzea da, kognizioko alderdi batzuei eta kokapeneko edo testuinguruko jarduerari
dagokienez.
Programa honek modulu batzuk ditu, familien eta beren hezkuntza-betebeharren teoria inplizituen alderdi nagusiei buruzkoak direnak (hazkuntza-moldeak,
eguneroko zereginen antolamendua, gizarte-trebetasunen garapena, eta abar).
Modulu bakoitzak bere helburuak eta esku hartzeko metodologia dauzka, oso ondo
zehaztuak, eta hainbat saiotan jarraitzen direnak.
Programaren ebaluazioan ikus daitekeenez, aldaketak gertatzen dira epe
laburrera, esate baterako, hezkuntza-praktika autoritarioei ukoa, edo garapen-pautak hobeto ezagutzea; baina autoreek esaten dutenez (Máiquez, 1997), ondoriorik garrantzitsuenak epe luzera agertuko dira, esku hartzeko mota horrek irauten
badu behintzat.
4.2. Mundura Sortu izeneko programa
Programa hori Sevillako Unibertsitateko Garapen- eta Hezkuntza-Psikologia
Sailak eta Andaluziako Juntako Osasun Zerbitzuak antolatu dute, eta programa
horren bidez argi eta garbi ikusten da nola erabil daitekeen informazioa gurasoen
prestakuntza orokorreko programa garatzeko.
Programa ikerlan batzuen ondorioa da; izan ere, haurren garapen eta hezkuntzarekin zerikusia duten familien sineste, ideia eta itxaropenei buruzko ikerlanen
ondorioz egin zen programa, familiei gurasoen eginkizuna gauzatzeko argibideak
eta baliabideak eskaintzeko (Palacios, 1987a; Palacios et al., 1987).
Programaren barruan aldizkari-sorta dago, eta dohainik ematen zaizkie amei
osasun-zentrora doazenean, haurdunaldiaren kontrol-saioetara doazenean edo, geroago, jaio berriaren kontrol pediatrikoak egitera doazenean (aldizkari bakoitzean
aldi jakin bat aztertzen da, osasun-zentroko saioekin bat datorrena). Aldizkariak
gaika sailkatzen dira, haurraren zaintza fisikoari buruzko argibideak emanez
—elikadura, loa, higienea, osasuna...—, eta haurraren osoko garapenarekin duen
erlazioa hobetzeko argibideak emanez —hizkuntza, mugikortasuna, arrazoitzea,
eta abar—. Aldizkarietan, orobat, aholku praktikoak eta zenbait esapide zaharren
edo herri-sineskeren kritika agertzen dira; eta beste elementu batzuk ere azpimarratzen dira arautik kanpo dauden familiekiko (guraso bakarreko familiak...)
Aldizkariaren edukiak osasun-zentroetan eztabaidatzen dira familiekin, eta,
honekin, helburu bikoitza lortzen ahalegintzen da: gurasoak jakinaren gainean
jartzeko beste baliabide bat izatea, eta gurasoen hezkuntza-praktikak hobeak izatea
lortzea.
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Palacios et al.-ek (1995: 12) esaten dutenez, programa-mota honen bidez
«gurasoen asebetetze-maila jasotzen da, gizonezkoen esku-hartzea areagotzen da,
guraso izateko gizarte-laguntza jasotzen ari direla hobeto konturatzen dira, jokamolde jakin batzuk aldatu egiten dira, eta gurasoek beren buruez duten pertzepzioa
hobetzen da».
Ebaluazioaren beste xehetasun interesgarri bat ondokoa da: zenbat eta
gehiago eztabaidatu familiek osasun-zentroan, orduan eta ondorio hobeak ematen
ditu programak. Aldizkaria besterik gabe banatzen bada, eta horren inguruan
inolako eztabaidarik egiten ez bada, ondorio txikiagoak lortzen dira, emakume
haurdunen artean eztabaidatzen bada baino, edo haurra duela gutxi izan dutenekin
edo osasun-zentroko profesionalen batekin eztabaidatzen bada baino.
Azken batean, Mundura Sortu programak ondo erakusten digu nola balia
daitekeen Administrazioa garapen-psikologiaren eta hezkuntza-psikologiaren
ezaguerez, familien hezkuntza-trebetasunak lantzeko eta hezkuntza-ohiturak
aldatzeko, haurren zaintza eta garapenari buruz dituzten sinesteak eta ideiak alde
batera utzita.
5. ARRISKU BIOLOGIKOKO BALDINTZA PERTSONALAK DITUZTEN
SEME-ALABEN FAMILIETAN EGITEN DEN ESKU-HARTZEA
Arrisku biologikoko* baldintza pertsonalak dituzten seme-alaben familiek
berariazko beharrizanak dituzte; izan ere, seme-alaba minusbaliaturen bat jaiotzeak
emoziozko asaldura dakarkie. Seme-alabak izan ditzakeen bilakaeraren eta garapenaren inguruan, familiak itxaropenak eta jarrerak egiten ditu (Giné, 1996). Ildo horretatik, batetik, haurtxoak erantzuteko gaitasun gutxiago baldin badauka, gurasoen
jarrerak eta itxaropenak horren eraginpean gera daitezke. Eta espero zitezkeenak
baino murritzagoak baldin badira, estimulazio gutxiago sortuko dute, eta, azken
batean, aukera gutxiago haurtxoaren garapenerako.
Horrelako kasuetan, gurasoek seme-alabaren mugez emozionalki jabetzea
funtsezkoa da, esku-hartzeak aurrera egin nahi badu. Hona hemen Giné-k (1996)
ematen dituen irizpide orokorrak:
1. Giné-ren (1994) ustez, seme-alaba minusbaliatuak dituzten familietan gurasoak estrategia gutxiagoz baliatzen dira komunikaziorako, gainerako familietan baino. Giné-ren (1996) arabera, seme-alaba minusbaliatuak dituzten
familien itxaropenen gorabeheran dago portaera hori, eta, beraz, familiaren

* Aurreko hiru kapituluetan, esku hartzeko jarraibideak eman dira, berariazko beharrizanei
dagokienez. Kapitulu honetan, ordea, soilik hartuko ditugu kontuan arrisku biologikoko baldintza
pertsonalak dituzten seme-alaben familiak.
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esku-hartzearen alderdi nagusietariko bat seme-alaben gaitasunekiko
sentiberatasuna areagotzea da.
2. Giné-k (1996) dioenez, ume minusbaliatuak eguneroko etxeko lanetan
gehiago parte hartzera bultzatu beharko lirateke. Haren proposamena Rogoff-en (1993) zenbait ideiatan oinarritzen da, eta haurraren esku-hartzea
sustatu behar dela dio, bai zaintza fisikoari dagozkion arloetan —higienea,
elikadura, loa, eta abar—, bai etxearen antolamenduari dagozkion arloetan
—etxeko lanak, jolasak, joan-etorriak, eta abar—, helburua honako hau
izanik: gurasoek zereginen kontrola arian-arian eskualdatzea umeari, eta,
hartara, behar diren trebetasunak irakastea.
3. Giné-k (1996) aipatzen duen beste alderdi bat, familiaren jarrerak eta balioak
garatzea da, diferentzia hobeto onar dezaten. Ez da bakarrik seme-alaba
atzeratua daukatela onartzea, baizik eta, izaki gisa, eskubideen jabe den
aldetik defendatzea; hots, gizarteratzeko eskubidea, beste umeekiko harremanak izateko eskubidea... Alderdi hori oso garrantzitsua da, eta diferentzia eta ez-gaitasuna emozionalki onartzearekin loturik dago.
4. Azkenik, Giné-k (1996) lehen aipaturiko gaiak azpimarratzen ditu. Zehazkiago, familien aditu-ezaguera ezin da kontrajarri hezkuntza-ezaguerarekin; beraz, ezagutza oinarritzat hartzen duten esku-hartzeak interes
txikikoak dira seme-alabekiko jarrera eta itxaropen positiboak garatzeko.
6. ONDORIOAK
Kapitulu honetan, familian esku hartzeko gure herrialdean dauden eredurik arruntenak eta horien azpian dagoen ikuspuntu psikologikoa aurkeztu ditugu. Hortaz,
bai giza garapenari buruzko planteamendu ekologikoak, bai komunitate-psikologiaren eta bai hezkuntza-psikologiaren kontzepzio aplikatuak, horiek dira gaur
egun dauden programa eta zerbitzu askoren erreferentzia garbiak. Sinestuta gaude
geroko batean esku hartzeko modu horiek ugalduko direla gure artean, zeren eta
haurren arazo askok aurrezaintzako tratamendua behar baitute. Eta aurrezaintza
hori emateko zerbitzuak —osasun, gizarte eta hezkuntzakoak— koordinatu egin
behar dira, haurren eta beren familien beharrizanak aldi berean betetzeko.
Gure herrialdean familian esku hartzeko aukerak hastapenetan daude; dena
dela, horrek ez du esan nahi oraingo programak eta zerbitzuak kalitatezkoak ez
direnik. Aitzitik, gogoeta sakonak egiten ari dira zenbait beharrizan —batez ere
baliabide urriko egoeretan— nola bete jakiteko; horren ondorioz, esku hartzeko
eredu berriak sortu dira, eta segur aski luze gabe emaitzak emango dituzte.
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