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Nerabezaroa garai zaila da. Haurtzaroaren eta helduaroaren arteko trantsizio
aldia da, zeinean nerabearen zeregin nagusia bere identitatea bilatu eta autonomia
lortzea baita. Hori erdiesteko, nerabeek guraso figuretatik aldentzen hasi behar
dute, baina hori ez da lan erraza; izan ere, dagoeneko ez dira umeak, baina
oraindik ez dira helduak, eta ez dute hori lortzeko nahikoa heldutasunik. Hortaz,
nerabeak barne gatazka bizi du, oraindik gurasoekiko duen mendekotasun
handiaren eta independentzia nahi eta beharraren artean. Barne borroka hori
askotan eztabaida eta liskarren bidez adierazten da, batez ere gurasoekin,
nerabeentzat hainbeste behar duten baina alde batera utzi nahi duten zutabea
baitira, aldi berean segurtasun eta arbuio iturria.
Halatan, seme edo alaba nerabe batekin bizitzea ez da erraza izaten. Ordura
arte esaneko umeak izandakoak bat-batean suhar eta bihurriak dira. Lehen
inolako arazorik sortzen ez zuten kontuak, hala nola telefono edo ordenagailuaren
erabilera, ikasketak, etxera iristeko ordutegiak, jantziak, dirua edo etxeko lan
txikiak (ohea egitea eta logela txukuntzea) liskar edo gatazka handien sorburu
bihurtzen dira.
Jarrera aldaketa horrek sarritan nahasi egiten ditu gurasoak, ez baitakite oso
ondo nola egin aurre seme-alabekiko gatazka etengabeei. Lehen erabiltzen
zituzten estrategiek dagoeneko ez dute funtzionatzen eta eboluzioaren une
berriari egokitu beharra dute, arau zurrunak aldatu eta muga malguagoak
negoziatu eta adostu. Horrek ziurgabetasuna sentiarazten die gurasoei, eta
logikoa da. Izan ere, benetan korapilatsua da nerabearen gainean kontrola eta
agintea izaten jarraitzea eta aldi berean konfiantza eta erantzukizun maila gero
eta handiagoak ematea.
Eskuliburu hau Udalaren Familia Bitartekaritzarako Programara datozen gurasoen
kezkak eta sentipenak aintzat hartuta landu da. Gasteizko Udalak familiei
laguntzeko sortu zuen programa, 2001ean, Haurtzaro eta Senitarte Zerbitzuaren
bitartez. Seme-alabak duela gutxi nerabezaroan sartu edo etapa horretan aurrera
doazen seme-alabak dituzten gurasoei laguntzeko tresna erabilgarri eta erraza
izan nahi du eskuliburuak.

NERABEZAROA
2 Nerabeak hezteari BURUZKO HAUSNARKETAK
A/ Funtsezkoa da aita eta ama hezteko moduan ados egotea.
B/ Heziketa haurtzaroan hasten da.
C/ Funtzionatzen duenari eutsi, funtzionatzen ez duena aldatu.
D/ Goraipamena erregai ahaltsua da ekintzaren motorrarentzat.
E/ Ez dezagun gehiegi erabili “alderantzizko psikologia”.
F/ Komunikazioa.
G/ Elkarrekin ondo pasatzea.
H/ Mugak, agintea, zigorrak... heziketaren
“alde ezatseginari” buruzko gogoetak.
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1
NERABEZAROA

FA M I L I A B I TA R T E K A R I T Z A B E L A U N A L D I E N A R T E K O G ATA Z K E TA N

S

eme-alabak izatea emakume eta gizonek har dezaketen erabaki
garrantzitsuena da ziur aski. Ez da erraza, gurasoek bizitza osorako
hartzen duten erantzukizuna baita. Hurrengo orrietan seme-alaben
heziketarekin zein gurasoen eta seme-alaben arteko harreman eta
komunikazioarekin lotutako alderdiak aztertuko ditugu. Hain zuzen ere,
gurasoak gehien kezkatzen dituen etapa hartuko dugu aintzat: nerabezaroa.
Badakigu nerabe bakoitza, familia bakoitza mundu ezberdina dela, eta
aholku orokorrek ez dutela balio, baina onartu beharra dago, halaber,
nerabeen guraso askok kezka eta zalantza berak partekatzen dituztela,
eta antzeko erabakiak hartu behar dituztela seme-alabei dagokienez.
Agiri hau zailtasunei buruz hausnartzen lagungarri izatea nahiko genuke,
baina baita seme-alaba nerabeei hazten eta heltzen laguntzeak dakartzan
une onei buruz hausnartzeko ere, horrelakorik ere bai baitago, eta asko.
Nerabezaroa iristen denean gure seme-alabak ez ditugula ezagutzen
ematen du. Duela lau egun lagundu, adoretu eta kontsolatu behar genuen
umea bere erabakiak hartzen dituen norbait bilakatu da: etxetik atera eta
ez dakigu zertan edo norekin dabilen, orduak ematen ditu telefonoz edo
ordenagailuz berriketan. Ez du kasurik egiten eta egiten diogun ohartarazpen
oro arbuiatzen du. Nerabeak ez dira umeak. Helduak ere ez dira, badakite,
baina halakotzat har ditzagun nahi dute. Izan ere, , “ume” deitzea da
gehien mintzen dituena, irainik handiena haientzat. Nerabea nerabea da,
eta ezin dio nerabe izateari utzi. Ez gaitezen larritu, nerabezaroak gauza
onak eta atsegingarriak ditu, eta gurasoen zeregina horiek bilatzea da.
Ideia hori era zehatz, baikor eta itxaropentsuan islatzen du Álvaro
Cunqueirok (1981ean zendutako idazle galiziarra) Tesoros y otras Magias
liburuan jasotako kontaketa honetan:
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“Bazen
behin
Penabranca izeneko leku
batean altxor bat zegoela
zekien gizon bat. Lekua
aurkitzen ez zuelarik, golde-lur
bat erosi eta eskrituran
Penabranca izena jarri zion, eta
guztiei eskatzen zien leku hari
Penabranca deitzeko. Urte batzuk
igaro ondoren, guztien buruetan
Penabranca izena iltzatuta zegoenean eta
inork ez zionean bestela deitzen, hara joan eta altxor bat aurkitu
zuen. Alegia, berak bazekien bezala, Penabrancan zegoen Penabrancako
altxorra”.
Zentzugabea eman dezake, baina hala izan zen. Altxorra guk dagoela
uste dugun lekuan dago. Alderantzikatzen badugu argiago ikusten dugu
ideia. Altxor bat dagoenik uste ez badugu, ez dugu bilatuko eta, beraz,
ez dugu aurkituko. Egongo ez balitz bezala da. Erabil dezagun argudio
bera guraso gisa aldetik ditugun jarrerekin.
Gure seme-alabengan altxor bat ezkutuan dagoela uste badugu, han
bilatu eta bertan aurkitzen dugu, ziur. Bilatzea da gurasoon zeregina.
Istorioa zerbait aurki dezakegulako jarrera baikorrean dago oinarrituta.
Hor zerbait ona dagoela uste badugu, azkenean agertzea lortuko dugu.
Badakigu, jakin ere, nerabezaroan arazoak sortzen direla batzuetan. Hitz
egingo dugu horietaz, baina ziur gaude nerabe orok baduela zerbait ona
bere baitan. Batzuetan ilargiaren alde iluna bezain ezkutuan egoten da,
baina egon badago, eta gure lana agertzen laguntzea da. Ezkutuan
dagoena azaleratzea. Nerabe bakoitzarengan gutxienez ezaugarri on bat
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aurkitzeko gauza ez bagara, arazoa behatzailearengan dago gaztearengan
baino gehiago.
“Nerabezaro” hitzak berak guraso askori kezka handia sortu arren, nahitaez
"arazoekin" lotuta balego bezala, errealitatea bestelakoa da, eta gazte
gehienek arazo handirik gabe igarotzen dute nerabezaroa. Esaerak dioen
bezala, “lehoia ez da esaten duten bezain basatia”.
Ezin ditugu alde batera utzi gurasoen eta seme-alaba nerabeen artean
liskarrak sortzen diren uneak. Arazoen agerpenak, familia barruko ez
ulertzeak, eztabaidek, haserreek... aurpegia aldarazten diete helduei.
Kezka, zalantzak, behin eta berriro gai berei buruz gogoeta egitea, guraso
askorentzat gauza ezagunak dira. Ideia bera dute etengabe buruan: “zer
egin dugu gaizki familiaren egoera hainbeste gaiztotzeko?”; izan ere,
seme-alabengatik egindako ahaleginek eta hartutako lanek ez dutela
ezertarako balio izan dirudi. Seme-alabentzat ez direla garrantzizkoak
ematen du, areago, aurrez aurre daudenean “enbarazu” egiten dietela.
Eta antza denez beste etxeetan ez dago arazorik, besteek hobeto hezten
jakin dute. Baina ez gaitezen engaina, ez dago guraso perfekturik.
Eta hori gutxi balitz, esan beharra dugu gurasoek eta seme-alaba nerabeek
ez dituztela gatazkak berdin bizi. Oro har esan daiteke familia arazoek
gehiago kezkatzen dituztela helduak seme-alabak baino. Beraz, gurasoek
okerrago jasango dituzte arazoak, luzaroago izango dituzte buruan.
Nerabeek badute bestelako kezkarik, lagunekin beste gai batzuez hitz
egiten dute eta ez dute burua nekatzen. Bitartean, aitak eta amak ezin
dute burutik kendu semearekin edo alabarekin izandako azken eztabaida.
Alabaina, izan dezagun itxaropen apur bat eta ideia baikorren bat horri
dagokionez. Beti izan da gurasoen eta seme-alaben arteko arazorik, eta
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denborarekin aldatuz joan da
kontzeptua, hori ulertzeko modua.
Duela urte gutxira arte, familia
disfuntzioaren sintomatzat jotzen zen,
zerbait ez zebilen ondo seme-alabekin
arazoak zituzten familietan. Ondorioz,
gurasoek zalantzan jartzen zuten beren
hezibidea. Gaur egun ideiak aldatu
egin dira, eta egiaztatu da -gurasoen
ernegaziorako- belaunaldien artean
nolabaiteko gatazka maila
egoteak egokitze funtzioa duela
seme-alaba nerabeen
garapenean eta familiaren
funtzionamendu orokorrean
(konponbide egokiak bilatzen direnean behintzat). Horixe da gazteek
arazoak konpontzen ikasteko modua. Belaunaldien arteko auziek iritzi
ezberdintasunak hobeto jasateko bide ematen diete senitartekoei eta
batez ere nerabeei harremanari eutsiz gatazkak konpontzeko trebetasunak
ikasten laguntzen diete.
Ildo horretatik, familiaren egonkortasuna garrantzitsua bada, inoiz baino
garrantzitsuagoa da senitartekoetako bat nerabea denean. Nerabeak
faltan izan ditzakeen oreka emozionala, neurritasuna eta egonkortasuna
familiarengandik jaso behar ditu, ezin baitzaizkio etorri ez lagunengandik
ez bera bezalakoengandik, haiek prozesu bera igarotzen ari direlarik bera
bezain egoera ezegonkorrean daudelako.
Nerabezaroa pertsona guztien garapen eta hazkundean gertatzen den
fenomeno bio-psiko-soziologikoa da. Duela urte batzuk “lokaldi” zeritzon
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haurtzaroa bukatu eta helduaroa iragartzen hasten zen une horri. Bilakaera
maila guztietan gertatzen da:
• Aldaketa fisikoak, gorputzaren garapena (pubertaro deritzon
fenomeno biologikoa), zeinean hainbat aldaketa gertatzen baitira
gorputzean, sexu heltzea barne.
• Aldaketa fisikoek, zeinetan hainbat hormonak zerikusia baitute,
sentsazio, emozio eta sentipen berriak agerrarazten dituzte, bizitasun
eta aldakortasun handikoak.
• Gorputzeko aldaketekin batera zenbait aldaketa psikiko gertatzen
dira, eta horien artean nabarmengarriena adimenaren garapen
kualitatiboa da.
• Aldaketak berdinekiko harremanetan. Adiskidetasuna, lagunen
garrantzia orain arte ez bezala bizi dute. Umeen arteko
adiskidetasunaren xedea jarduna da, jolasa. Nerabezaroan garrantzi
handiagoa dute nortasun kidetasunek. Lehenengo maitemintze
eta bikoteak agertzen dira.
Aldaketa horien guztien ondorioz, mundua, beren mundua, hots, inguratzen
dituen oro, beste modu batean antzematen dute: familia harremanak,
lagunak, ikastetxea... bai eta gai zehatzagoak ere, hala nola gauez irtetea,
arauak, aste-saria, jantziak, etab.
Hori hain denbora laburrean gertatzen da non gurasoek beren semealabak ez dituztela ezagutzen uste baitute. Gazteentzat ere ez da garai
erraza: jadanik ez dira umeak, aurretik egiten zutena beste batzuen kontua
iruditzen zaie eta gogoratze hutsarekin lotsatu egiten dira. Gurasoek,
ordea, ez dute ulertzen egiten dutena, edo egin nahi dutena, eta batzuetan
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arbuiatu ere egiten dute. Hortxe sortzen da talka gazteen eta gurasoen
artean, haiek azkar joan nahi baitute, eta besteek, berriz, zenbait gauza
polikiago egin ditzaten saiatzen baitira.
Gainera, ez dugu ahaztu behar pertsonaren garapena taldean egiten den
garaia dela nerabezaroa. Berdinen taldeak oso eragin handia du garai
horretan. Izan ere, lagunek garrantzi handia hartzen dute nerabeen bizitzan.
Lagunen iritziek, haien onarpen, epai eta aholkuek berebiziko garrantzia
dute. Pentsatzekoa da batzuek garrantzia hartzen badute besteek galdu
egin beharko dutela. Hori gertatzen da gurasoekin. Esaten dutena jadanik
ez da beti aintzat hartzen. Familiako helduen iritzi, aholku eta nahiek
seme-alabek eta haien lagunek dituztenekin lehiatu behar dute.
Ulertzekoa da gurasoentzat nerabezaroa egonarri, neurritasun eta
komunikazio proba izatea. Baina badu alde onik ere: arazoei aurre egiteko
modu berriak irakasten ditu, mundua ulertzeko era berriak, musika, ohitura
eta dibertitzeko modu berriak, azken batean, bizitza ulertzeko beste modu
bat. Hori nerabezaroaren alde ona da.
Gurasook urrun ikusten dugu geure nerabezaroa, gure seme-alabena
baino begi hobeez. Orain egiten dutena guk egiten genuena baino larriagoa
iruditzen zaigu, oraingo gizartearen arriskuak gure gaztaroan zeudenak
baino handiagoak direla; ororen gainetik, etengabeko zalantza hau dugu:
“prest ote daude ... egiteko?”. Gurasoek seme-alabak babesteko egiten
dituzten ahaleginak baino ez dira pentsamendu horiek. Seme-alabek
“bizikletan ibiltzen jakin gabe motorrez ibili nahi dutela” uste dute helduek.
Baina hori arriskutsua da, gehiegizko protekzionismoak nerabeei autonomia
lortzea eragozten baitie, eta haien heltze prozesua geldiarazten. Ezinezkoa
da arduratsuak izatea, erabakiak hartzea eta ez okertzea.
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Ideia berera itzultzen gara: gu helduagoak ginen, hobeto genekien zer
nahi genuen, gehiago eta hobeto pentsatzen genuen, jakina,
arduratsuagoak ginen eta, aldi berean, gauza gutxiago genuen eta, zer
esanik ez, helduekin gizalege eta begirune handiagoz jokatzen genuen.
Alegia, zoragarriak eta xarmagarriak ginen. Hori ez da egia, oroitzapena
baizik, eta oroimena hautakorra da: iraganetik ona gogoratzen dugu, eta
negatiboa ahanzteko joera dugu. Areago, nahi gabe bada ere, gertatutakoa
aldatu eta “arrosa” kolorez margotzen dugu.
Kontuan izan dezagun nerabezarora iristean semeak edo alabak beren
identitate pertsonala osatzen jarraitzen dutela. Identitate terminoak izaerari
egiten dio aipamen, gaztea gainerako neska-mutilengandik bereizten
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duena, bakarra eta errepikaezin egiten duena da, eta horrek pozgarria
izan beharko luke gurasoentzat. Den bezalakoa izanda nola sentitzen
den, hots, autoestimua, oso lotuta dago identitatearen garapenarekin.
Besteen iritziak eragin handia du identitate pertsonalaren osaeran.
Batzuetan kontrakoa eman arren, nerabeek besteen onarpenaren behar
handia dute, baita gurasoen onarpenarena ere, beretzat garrantzitsuak
diren pertsonek ezagutu eta aintzat har ditzaten behar dute. Ezagutza
eta onarpen horrek ziurtatzen du norberaren kontzeptu positiboa,
autoestimu on eta orekatua izatea. Beraz, ez da inola ere gaztea irrigarri
utzi behar. Gaitzespen eta kritika pertsonalak oso ezatseginak eta mingarriak
dira, batez ere jendaurrean egiten badira, eta erresumindu egiten dituzte
gazteak.
Nerabeak helduen munduan sartzera behartuta daude, nerabezaroa
trebatze garaia da. Baina helduen mundua beldurgarria da. Aldaketa
fisikoak, itxura, aurkezpen-txartela dira, eta gizartea oso zorrotza eta
estua da horrekin. Epaitua -eta arbuiatua- izateari diote beldur gehien
nerabeek. Itxura fisikoarekin ez dago jolasterik. Norberaren edo besteren
itxaropenak ez betetzea tragedia bihurtzen da.
Batzuetan kontrakoa dirudien arren, nerabezaroa gogoetara oso emandako
garaia da, nerabeek beren gelan beren baitan bildurik igarotzen dute
denbora gehiena, gainerako senitartekoengandik bakarturik, “ohean
musika entzuten etzanda”, gurasoen etsipenerako. Intimitatea behar dute.
Une horietan, egonarri mugagabea izan eta hitz egin nahi dutenean bertan
egotea izan daiteke estrategia on bat. Aditu batzuek diote nerabezaroan
energia gastu itzela dagoela, gorputzaren aldaketak direla kausa, eta
orduak etzanda ematen dituzten gazteak desenkusatzen dituzte, indarra
berreskuratu behar dutela argudiatuz.
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Ez dezagun ahantz nerabezaroan gertatzen den emozio nahasketa,
emozio ugari dago eta horiek sentitzeko intentsitateak norekin bizi garen
gogorarazten digu. Haserrekortasuna, eta hura baino maila altuagoan
dagoena, agresibitatea, agertzen dira, baina baita tristura eta malenkonia
ere, eta haren kontrakoak, gehiegizko poza, umeen baikortasuna, eta
izendatu nahi ditugun gainerakoak. Nerabea emozio batetik bestera azkar
igaro daiteke, gurasoen harridurarako. Hori guztia haztearen eta heltzearen
zati da, entrenamendu pertsonalaren zatia.
Heltzea autonomia eta independentziarekin lotuta dago, eta pertsonak
ahalmenak zein mailatan aurkitu eta lortzen dituen adierazten du, hazte
prozesuan horiek erabiltzeko eta horiekin moldatzeko zenbateko gaitasuna
duen.
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2
Nerabeak hezteari

BURUZKO
HAUSNARKETAK

FA M I L I A B I TA R T E K A R I T Z A B E L A U N A L D I E N A R T E K O G ATA Z K E TA N

Hona hemen seme-alabak hezi eta hazteko lanari buruzko gogoeta
batzuk: era autonomoan moldatzerik izan dezaten lagundu eta prestatzeaz,
gizalegezko balioak sustatzeaz, autoestimu ziur eta nortasun sendoak
bultzatzeaz, eta gurasoak izatea erabakitzen dugunean gizon-emakumeek
gure gain hartzen ditugun zeregin ugariez.
Askotan gurasoak saminez kexatzen dira "heztea oso zaila” delako, batez
ere arazoak sortzen direnean, eta hori ulergarria da. Baina ez gaitezen
engaina, heztea ez da hain zaila. Guraso gehienek zuzen hezten dituzte
seme-alabak, eta gogo onez. Lan luzea eta nekagarria da, baina ez zaila.
Heztea adreiluz betetako kamioi bat garabirik gabe hustea bezalakoa da,
ez da zaila, baina ahalegin eta neke handia eskatzen du. Nolabaiteko
arinkeriaz bada ere, gogora dezagun lehenago umeak izan direla, eta
aurretik haurtxoak. Nerabeak direnean ez dugu amaitu, oraindik ordu
asko “haiekin egoten” jarraitu behar dugu. “Gutxi baino kalitate onekoak”
delakoa borondate oneko aitzakia besterik ez da, eta arazo bakarra du:
gezur biribila dela. Ordu asko sartu behar dira, batzuk kalitatekoak, beste
batzuk aspergarriak, baina den-denak seme-alabekin harremanetan.
Lotura emozionalak, familia baten kideak elkartzen dituzten sentipenak,
familia baten eta ez besteren parte garela sentiarazten diguna, elkarrekin
egonez eraikitzen dira. Horretan, berez, zerikusi gutxi du famili liburuak.
Genealogiak geologiak besteko zerikusia du parte izatearen sentipenekin.
Hezteko garaian elkarrekin egotearen beharra hartzen dugu abiapuntutzat,
gauzak elkarrekin egitea, telebista elkarrekin ikustea bezain jarduera
pasiboa bada ere (beti izaten da hizpiderik). Hobe da senideen artean
ikusi nahi dugun kateaz eztabaidatzea, eta telebistaren aurrean aginte
gorena -hots, nork duen teleagintea- edukitzeaz, seme-alabak beste gela
batean eta beste telebista baten aurrean egotea eta zer ikusten ari diren
ez jakitea baino.
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Era guztietako jarduerak behar dira: batzuk atseginagoak eta
erakargarriagoak, aisialdian egitekoak, beste batzuk esker txarrekoagoak,
baina beharrezkoak hala ere, ikastea, etxeko lanak egitea edo garbitzea,
esaterako. Baina beti elkarrekin, baita nerabezaroan seme-alabek
gurasoengandik aldentzeko joera dutenean ere, haien garapen
indibidualerako onuragarria eta beharrezkoa baita, eta haien heltze eta
autonomizatze prozesuaren zatia. Familiartean egoteko une batzuk bilatu
behar dira beti. Adibidez, aisialdia antolatzean, asteburuetako otorduak
baliatu daitezke edo igande goizetan elkarrekin zerbait egiteko ohitura
izan (Gasteizko neguko eguraldi gogorrak aukera ematen duenean)...
Gure seme-alabak osasuntsu haztea da gurasoon zeregina, arduratsuak
eta sentimendu onekoak izan daitezen. Horretarako ziur eta garrantzitsu
sentitzen diren ingurua eskaini behar diegu. Horrek esan nahi du entzun,
babestu, balioetsi, onartu eta maite ditugula sentitu behar dutela.
Ondoren, gure ustez familiaren barruan gazteen
heziketan mesedegarri izan daitezkeen
irizpide batzuk azalduko ditugu. Ideiak
zehazten hasi aurretik, gogorarazi
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behar da jardutean ongi ala gaizki joka daitekeela, eta egiten dena egitea
bezain garrantzitsua dela nola egiten dugun aintzat hartzea. Horri
dagokionez, J.L. Pedreira Massa haur psikiatraren ustez seme-alaben
heziketak hiru ardatz izan behar ditu:
• Koherentzia: geure buruari aurka ez egitea, beti irizpide bera izatea.
• Irmotasuna: baiezkoa baiezkoa da, eta ezezkoa, ezezkoa.
• Jarraitutasuna: etengabe koherentea eta sendoa izan behar da.
Behin baino gehiagotan esan dugu nerabe gehienek ez dutela arazorik
ematen, elkarbizitza guztietan sortzen diren ohiko iritzi ezberdintasunak
kenduta; beraz, gurasoek ezer gutxi aldatu beharko dute hezteko moduan.
Hala ere, gogoeta egin nahi dugu alderdi garrantzitsu batzuei buruz:

A/ Funtsezkoa da aita eta ama hezteko moduan ados
egotea.
Nahi baino gehiagotan, aita eta ama ez datoz bat seme-alabak hezteko
garaian, areago, kontrako iritziak dituzte. Zorroztasuna, zigorrak, zeregin
batzuen garrantzia eta seme-alabek beren gain hartu beharreko ardurak
direla eta desadostasunik sortuz gero, gazteek saihetsetik irteteko baliatzen
dute hori, inori jaramonik egin gabe, eta bi gurasoak etsitzea lortuko dute.
Askotan aita eta amen ideia onek elkar baliogabetzen dute, eta
eraginkortasuna galtzen, kontraesankorrak direlako. Izan ere, heziketak
gurasoak neurri handi batean bat etortzea eskatzen du. Askotan erabakiak
bat-batean hartu behar dira eta elkarri galdetu gabe, eta horrek
desadostasunak agerrarazten ditu. Hori gertatzen denean funtsezkoa da
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nerabea aurrean ez dagoela hitz egitea, eta haren aurrean beti ahalik eta
adostasun handiena erakustea.

B/ Heziketa haurtzaroan hasten da.
Gauza jakina da, baina gogora dezagun heziketa umea jaiotzean hasten
dela, eta haurtzaroan egindakoaren fruituak jasotzen direla askotan
nerabezaroan, batez ere kantitatearen aldetik. Jon Sobrino misiolariak
dioen bezala, “on den guztia behetik hasten da”.

C/ Funtzionatzen duenari eutsi, funtzionatzen ez duena
aldatu.
Adibideak gehiegizko irudi lezake, baina “ telebista hondatuta dagoenean
eramaten dugu konpontzera, ez ondo funtzionatzen duenean”. Joka
dezagun antzera seme-alabekin: haiekin gauzek nahiko ondo funtzionatzen
dutenean, jarrai dezagun gauza bera egiten.
Batzuetan nerabeek gaitzetsi eta arbuiatzen ditugun portaerak, jarrerak,
ideiak... dituzte, urteetan irakatsi diegun ororen kontrakoak. Horrelakoetan,
uste dugu semeak edo alabak ezin zuela gehiago atsekabetzen gaituenik
egin, eta azalpenak eskatzean isiltasun erabatekoaz erantzuten digu, edo
hain erantzun bakan, bitxi eta okerra ematen digu non iruditzen baitzaigu
jakin gabe ezkutuko kamerak erabiltzen dituen saioa batean ari garela
parte hartzen. Bada, kasu horietan ere ez dezagun etsi, har dezagun
arnasa eta jarrai dezagun hizketan, gure seme-alabekiko komunikazioari
eusten eta, ahal bada, gure bizilagunak gehiegi kezkatuko ez dituen tonu
eta bolumenaz.
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D/ Goraipamena erregai ahaltsua da ekintzaren
motorrarentzat.
Gogora dezagun motor eta motibazio hitzek erro etimologiko bera dutela,
sustrai beretik datozela. Motibazioa abiarazteko motorra da, erronkak,
ahaleginak, jarduerak... aurrera eramateko pizgarria, hala nola ikasi, kirola
egin edo etxeko lanen batez arduratzea. Izan ere, motibatuta egoteak
“zerbait egiteko gogoa izatea” esan nahi du. Goraipamenak, laudorioak,
nerabeen motibazioa sustatzen du, ahaleginari luzaroago eutsi diezaioten.

E/ Ez dezagun gehiegi erabili “alderantzizko psikologia”.
Orokortze oro bidegabekeria iturria da eta askotan gurasoek esan nahi
dutena “alderantziz” esateko joera dute (dugu?), gure seme edo alabaren
kontzientzia kitzikatzeko asmoz, haren buru-ustea zirikatzeko esaten
dugunaren kontrakoa egin dezan, hau da, benetan nahi duguna egin
dezan. “Bai, zuk segi horrela, ikasi gabe, etorkizunean dena ondo aterako
zaizu-eta” bezalako esaldiak dira, hain hitz originalak entzutean gaztea
ordura arte sekula ezagutu gabeko gogoz ikasten hasiko delakoan, goi
agerkunde baten eraginez. Gogora dezagun atsotitz zahar hau:

HITZA EZTIAGO, ERAGINA HANDIAGO
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F/ Komunikazioa.
Seme-alabak hezteak baikortasuna eskatzen du. Egoera batzuek gainditu
egiten dituzte gurasoak. Oso zaila dela uste izaten dugu. Baina kontrakoa
pentsatu nahi dugu, esana baitugu heztea ez zaigula zaila iruditzen, oso
nekagarria baizik. Maitasuna, pazientzia, denbora eta aditasuna nahikoa
izaten dira.
Gaurko bizimoduan denbora gutxi dugu, nerabeek zein helduek faltan
dugun ondare urria da. Betebeharrak, jarduerak eta ardurak direla eta
guztiok ordu asko eman behar izaten dugu etxetik kanpo, horregatik nahi
baino abagune gutxiago dago familiarteko komunikaziorako.
Seme-alabekin hitz egitea, gogaitu gabe, baina egunero bertan egonik,
eguneroko zereginen, gustuko dituzten eta kezkatzen dituzten gauzen
jakitun, hezteko aukera ona dela dirudi. Gatazka egoeretan ere, arazoak
sortzen direnean, merezi ez dutelako uste sendoa badugu ere, ezin dugu
seme-alaba nerabeekiko komunikazioa “hautsi”. Arrazoia sinplea da,
heziketan nork hezi eta nor hezi behar dira, eta paper horiek aurretik
banatuta daude, baina beti komunikazioaren bidez gauzatu behar da
heziketa, komunikatzen ez badugu hezi beharreko neraberik ez balego
bezala baita.
Batzuetan nerabea bera da gurasoekin edo bizikideekin hitz egin nahi ez
duena, horretarako ahaleginak errefusatu egiten ditu, gurasoek mintzatzeko
egiten dituzten proposamenek nahigabetu egiten dituela dirudi. Pazientzia,
nerabezaroa gogoetetara emandako garaia da, nerabeak bere kontuetan
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pentsatzen du, denbora behar du, aurkituko
dugu hitz egiteko gertuago dagoen unerik,
umore hobez dagoenean, esaterako.
Hala ere, nerabeen heziketaren
erantzukizun osoa ez da gurasoena.
Heziketa bi noranzkoa da, eta
nerabeek ere zerbait jarri behar dute
beren aldetik. Batzuetan, gurasoek
ez dute seme-alabekin
komunikatzeko modurik
aurkitzen, eta beren buruari
egozten diote errua. Ez
da bidezkoa, ezin dugu
ahaztu borondatea eta
erantzukizuna duten
pertsonak hezten ari
g a re l a , b e r a z , h e z
ditzagun utzi behar
digute. Bi alde daude, eta
beharrezkoa da biek parte
hartzea: helduek hezteko
asmoa izan behar dute, eta
nerabeek besteei hezten uzteko
borondatea.
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G/ Elkarrekin ondo pasatzea.
Badakigu zaila dela nerabeekin jarduerak aurrera eramatea edo etxetik
kanpo denbora ematea. Jendaurrean gurasoekin agertzea irain izugarritzat
jo dezake nerabeak eta purrustada ezatsegin batez erantzun horretarako
gonbitari. Baina beti dago interesatzen zaien eta hain gogor arbuiatzen
ez duten zerbait, bilatu eta horretaz baliatzea da kontua.
Dena dela, gurasook ez dugu mindu behar seme-alaben arbuioa dela
eta. Hazteko eta harreman helduago batez itzultzeko gugandik urrundu
behar dutela ulertu behar dugu.

H/ Mugak, agintea, zigorrak... heziketaren “alde
ezatseginari” buruzko gogoetak.
Guztiok nahiago dugu saritzea eta goraipatzea zuzendu, errieta egin eta
zigortzea baino, baina hezteak mugak jartzea ere eskatzen du, jokamoldeak
aldaraztea eta aginte irizpideak erabiltzea. Beti ez da horrela, ordea,
gizarte permisibo batean bizi gara, eta umeei eskubideak bai, irakasten
dizkiegu, baina, zenbaitetan, betebeharrak ahaztu egiten ditugu. Denak
erlatiboa dirudi, baina heziketaren oinarriei eutsiko dieten balio batzuk pertsonalak zein sozialak- behar ditugu.
Gure seme-alabak zoriontsuak izan daitezen nahi dugu, arazorik izan ez
dezaten, baina horretarako osagaietako bat beren buruen eta ahalmenen
pertzepzio ona eraikitzea da. Autoestimu positibo ospetsuak, automespretxu negatiboaren aldean, arazoei aurre egin eta horiek konpontzeko
gauza izatea dakar berekin, eta horretarako frustrazioa jasateko gauza
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izan behar da (dena ez da lehenbizikoan ateratzen). Frustrazioak onartu
eta horiei aurre egiteak nortasun ziurragoa eta orekatuagoa osatzen du.
Baina frustrazioaren bidez hezten saiatu gabe egin behar da hori, dena
bere neurrian. Entsalada batekin alderatuz, frustrazioa ozpina litzateke:
hori ezin da entsaladaren osagai nagusia izan, baina ezinbestekoa da
prestatzeko. Gurasook lortzen laguntzeko erarik errazena EZETZA erabiltzea
da. Beldurrik gabe, gehiegikeriarik gabe... EZETZ esan dezagun.
Gurasoen irizpideek nerabeen bulkada eta desioak baino indartsuagoak,
sendoagoak izan behar dute. Horri dagokionez, etxeko arauak -erregelak,
mugak eta ohiturak- funtsezkoak dira, gazteei ziurtasuna, konfiantza eta
erantzukizuna ematen baitiete.
Onartu nahi ala ez, arau eta mugarik ezak ez du emaitza onik ematen
heziketan. “Askatasun” gehiegizkoak, “anomia” -arau eza- gisa ulertuta,
angustia sorrarazten die gazte askori eta, erantzun gisa, identitate
monolitiko eta zurrunak bilatzera jotzen dute, erlijioan, politikan edo
gizartean.
Ezin dugu dena onartu, ezta dena eman ere. Dena ez da onargarria,
erlatibismo amaigabea, ulermen mugagabea, ezin dira onartu semealabak hezteko garaian. Zigorrak, konpentsatzeko eta ordaintzeko badira,
beharrezkoak dira. Dena den, ez da komeni zigorra gehiegi erabiltzea,
ezin da ohikoegia izan, ezta luzaro iraun ere. Beti portaerak zigortuko
ditugu, eta hala azalduko diegu seme-alabei, ez izaerak, are gutxiago
pertsonak. Baina bada kontuan hartu beharreko ezaugarri bat: zigorrak
funtzionatzeko, ezartzen duen pertsonak garrantzitsua izan behar du
zigortuarentzat. Garrantzia galtzen dugunean, edo nerabea gurekin
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suminduta edo haserre dagoenean, ongi pentsatu behar dugu zigorra
erabiltzea.
Seme-alabak geroan gizon eta emakume arrakastatsuak izateko presta
daitezen nahi dugu gurasook. Nerabeek, berriz, nerabe arrakastatsuak
izan nahi dute, eta orain. Helduok nerabeek baina denbora ikuspegi
zabalagoa dugu, orain hartzen dituzten erabakiek geroan izango duten
garrantziaz konturatzen gara. Haien prestakuntzak kezkatzen gaitu,
ezagun ditugu lan munduak eta bizitzak berak dituzten eskakizun eta
zailtasunak. Nerabeek beste ikuspuntu bat dute, berehalakoa interesatzen
zaie, etorkizunarekiko baikorrak dira, agian esperientzia txikia dutelako.
Uste dute etorkizuna eskuzabala izango dela haiekin, eta iritsiko dela.
Behingoz, orain nabarmendu behar dute.
Batzuetan, arazoak ditugunean, behin eta berriro konponbide berarekin
saiatzen gara, funtzionatzen ez badu ere. Zuzentzeko neurri bat hartzen
dugu, eta nahi ditugun emaitzak lortzen ez ditugunean, indar handiagoz
saiatzen gara. Bitartekaritza taldean uste dugu ez dela estrategia egokia.
Zerbaitek funtzionatzen ez duenean, arazoa konpontzeko beste modurik
ez ote dagoen pentsatu beharko dugu beharbada. “Funtzionatzen ez
duena ez da errepikatzen, funtzionatzen duena ez da ukitzen” esan ohi
dugu.
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Azken batean, gurasook gure seme-alabak autonomoak izan daitezen
lortu nahi dugu, egokitu zaien gizarteak eskatuko dizkien ardurak aurrera
eramateko eta bizitzaren arlo ezberdinetan moldatzeko gauza izan daitezen.
Laburbilduz, gure seme-alaben heziketaren azken helburua gurasook
ezinbestekoak ez izatea da.
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H

itz egin, hitz egin eta hitz egin. Batzuetan ez dutela merezi uste badugu
ere, edo haien portaera dela kausa minduta edo desengainatuta egon
arren, ez dezagun seme-alaba nerabeekiko komunikazioa eten. Nerabeek
huts egiteko “eskubidea” dute (izan ere, saihestezina da huts egitea).
Heziketa mintzatuz gauzatzen da, komunikazioa galtzen badugu, hezteko
ahalmena galtzen dugu. Hona hemen elkarrizketa prestatzeko jarraibide
batzuk:
• Bila itzazu hitz egiteko une eta leku egokiak.
• Itxaron ezazu guztiak hitz egiteko prest egon arte.
• Erabil itzazu modu eta tonu egokiak.
• Zehatz itzazue ahalik eta gehien akordioak.
• Akordioak betetzen ez badira, era egokian eskatu azalpenak.
Goraipatu, laudatu. Egin dugunaren onespena, gure gaitasun, ahalegin
edo jokabideena: besteengandik horrelakoak hartzeak beste ezerk baino
gehiago pozten gaitu. Gure seme-alabengan gauza onak antzeman behar
ditugu gero hain atseginak ez diren alderdiak alda ditzaten eskatu ahal
izateko.
“Garrantzitsuak”, maitatuak sentiaraz ditzagun. Errieta egin diezaiekegu,
jokabide jakin batzuengatik erantzuki egin, beste bide batetik eraman
ditzakegu, baina bakarrik axola zaizkigula jakinez gero. Gogora dezagun
zigorrak funtzionatuko badu zigorra jartzen duenak garrantzitsua izan
behar duela haientzat.
Eman diezaiegun beren bizitzen gaineko erantzukizuna. “Erantzukizun”
hori “babestua” izango da askotan. Nerabeek beren ekintzen erantzukizuna
dutela dakitenean, gehiegi kontrolatzen dituztela sentitzen dutenean baino
hobeto ibiltzen dira. Gauzak ondo egiteko gai direla erakutsi nahi dute.
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Hez ditzagun balioetan. Zahar kutsua izan dezake, baina eskatzen
dizkiegun portaeretako asko erantzukizuna, begirunea, elkartasuna,
ahalegina... bezalako balioekin daude loturik. Gainera, informazio ezberdinak
jasotzen dituztenez, eta denak ez baitira ez benetakoak ez zuzenak, haien
espiritu kritikoa garatuko dugu, beren burua
“defendatu” eta eragin negatiboei aurre egin
diezaieten.
Aisialdia zain dezagun. Nerabezaroaren
ezaugarrietako bat akzioa denez, kultura, kirol
edo aisialdi talde antolatu eta positiboetan
parte hartzera bultza ditzagun.
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Nerabeek gurasoak malguak izatea behar dute. Askotan, gurasook semealabekiko harremanetan dugun malgutasun txikiak edo malgutasun ezak
sustatzen ditu familia gatazkak, sorrarazten ez baditu ere.

29

4
NERABEEKIN

FUNTZIONATZEN
EZ DUENA

FA M I L I A B I TA R T E K A R I T Z A B E L A U N A L D I E N A R T E K O G ATA Z K E TA N

S

enitartekoen harremanak gaiztotzen dituzten sesioak, mehatxuak,
haserreak... Batzuetan, zerbait lortzeko edo portaera bat zuzentzeko
hainbesteko presioa egin behar dugu, hain handia da mehatxuaren edo
zigorraren intentsitatea, ezen ez nerabea ez gurasoak ez baitira gustura
geratzen. Beraz:
• Ez erabili modu txarrik.
• Ez gogor hitz egin.
• Ez erabili zigorra gehiegitan.
• Ez eztabaidatu haserre zaudenean.
• Ez egotzi beti besteari errua.
• Ez aipatu beti bestearen alde txarrak, esaiozu gauza batzuk ongi
egiten dituela.
Aldez aurretik ordaindu edo saritu. Opariek, aldatzeko “aginduaren” truke
emandako sariek, hitz onak lortzen dituzte, ilusioa eragiten duten
gurasoengan, baina, miraririk gertatu ezean, ez dituzte nerabeak aldatzen.
Ilusioaren atzetik desengainua dator. Helduek engainatu dituztelako
sentipena dute. Ordainak ondo daude baldin eta egindako ahaleginari
egokitzen bazaizkio eta lorpenaren ondoren ematen badira.
Aurrekoarekin lotuta, “eroskeria” edo “zerbait egiteari uzteagatik ordaintzea”
dugu. Hori eginez gero galduta gaude. Izan ere, zerbait lortu nahi dutenean
zerbait gaizki egitea eta beren betekizun guztiei “prezioa jartzea” nahikoa
dutela pentsarazten diegu neska-mutilei. Gure etxea merkatu bat bihurtuko
dugu.
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“Amore ematea”, jokabide larriekin
ulerkorregiak izatea. Dena ez da
negoziagarri, jokabide guztiak ezin
dira erlatibizatu. Batzuetan gaizki
egindakoaren berri eman beharko
zaio, eta jokabide okerra
konpentsatzeko zer egin beharko
duen adierazi.
Haren erantzukizunak gure gain
hartzea, esaterako, "ikastetxera
eraman", "haren ordez ikasi". Une
batean nerabeak ikasi behar du
bere betebeharrak eta ardurak
berak burutu behar dituela, eta
guk gure gain hartzen ditugun
bitartean ez ditu beteko (gainera,
horrela hura ez dela egiteko gauza
sinesten dugu, eta hari
sinetsarazten).
Dena dakigula uste izatea.
Nerabezarotik igaro garenez,
nerabe guztiak berdinak direlako
uste okerra izan dezakegu, guk
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haien adinean sentitzen eta pentsatzen genuen
bezala sentitzen eta pentsatzen dutela haiek ere.
Ez dago ezer okerragorik, inor ez da berdina.
Hori kontuan hartzen ez badugu, ondorio
okerrak aterako ditugu.
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Familia bitartekaritza seme-alaba nerabeekiko familia arazoak
konpontzeko prozedura bat da, akordioen bidez eta adituen
(bitartekarien) laguntzarekin.
Bitartekaritza prozesuaren bidez, senitartekoek arazoen kontrolaren
gaineko gaitasuna berreskuratzen dute. Seme-alaba nerabeekin
dituzten harreman arazoek, arauek, eztabaidek eta abarrek gainditzen
dituztela edo harremanek hartu duten joeraz kezkatuta daudenean,
gurasoek Familia Bitartekaritzarako Programara jo dezakete.
Familia Bitartekaritzarako Programa Gasteizko Udaleko Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuaren mende dago. Hiriari zerbitzu emateko programa
da, zeinaren bidez familiak bitartekariekin elkartzen baitira elkarbizitza
arazoez hitz egin eta irtenbidea bilatzen saiatzeko. Ezaugarri hauek
ditu:
1. Isilpeko gunea da. Familia Bitartekaritzarako Programaren barruan
hitz egiten eta gertatzen den guztia programaren barruan geratzen
da. Bitartekariek erabateko isiltasuna gordetzen dute haiekin biltzen
diren familiei eragiten dieten gai orotan.
2. Doako programa da. Hirian egoitza duten familien eskura jarritako
baliabidea da, haien askotariko beharrizan eta ezaugarriak barne hartu
nahi dituena, eskatzen duten familientzat inolako kosturik gabe.
3. Familia Bitartekaritzarako Programak gehienez 10 saio irauten du.
Horrek ez du esan nahi bilera kopuru hori beteko denik. “Ahalik eta
bilera gutxien, baina beharrezkoak diren beste” da programaren araua.
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Ezarritako helburua -senitartekoei familia gaitasuna berreskuratzen
laguntzea- ahalik eta denbora gutxienean lortzen ahalegintzen gara,
bitartekaritza albait labur eta eraginkorrena eginez.
4. Familia Bitartekaritzarako Programaren ezaugarriek hitz egiteko
“une eta leku bat libre uzteko” aukera ematen dute, arazoez, heziketaz,
arauez, mugez... hitz egiteko, baina baita erantzukizunaz, konpromisoaz,
ahalmenez, balioez... eta familia kezkatzen duen eta haiek aipatu nahi
duten guztiaz. Bilerek ordubete eta laurden irauten dute, astean behin,
beraz, denbora nahikoa dago behar den guztiaz mintzatzeko.
5. Baikortasuna garatzeko lekua da. Bitartekari lanbideak, baita guraso
lanbideak ere, baikortasuna eskatzen du. Horrek kasurik etsigarrienetan
ere gauzak hobetu daitezkeela uste izatera garamatza, eta familiarentzat
irtenbide positiboak bilatzen lagundu eta inplikatzea eskatzen digu.
Bilerak arazoez hitz egin eta irtenbideak bilatzera bideratzen dira.
6.Bilerak bi bitartekari bertan
daudela egiten dira; une jakin
batean familia kezkatzen
duen guztiaz lasai eta
patxadaz hitz egiten
laguntzeko daude haiek.
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Askotan, senitartekoen arteko komunikazioa zaila denean, lagungarria
da beste batzuen aurrean (bitartekariak) aritzea.
7. Familia Bitartekaritzarako Programan arau gutxi dago, baina bat
funtsezkoa da: begirunea. Besteari entzuteko konpromisoa, besteak
ulertzen saiatuz, funtsezkoa da familia akordioak bilatu ahal izateko;
horrek ez du esan nahi seme-alaben arrazoibide eta azalpenekin ados
egon behar denik, edo haiek onartu eta partekatu behar direnik.
8. Familia Bitartekaritza ez da terapia mota bat. Beraz, ez da
diagnostikorik egiten, ezta familiari buruzko interpretaziorik ere.
Senitartekoek berek erabakitzen dute zertaz hitz egin eta zertaz ez.
Familia Bitartekaritzan ez dugu ezkutuko arazorik bilatzen, eta ez gara
apurtuta ez dagoena konpontzen saiatzen. Familia mintzatu nahi den
hartaz baino ez da mintzatzen.
9. Akordioak lortzeko negoziaketa erabiltzen da, baina senitartekoek
negoziatu nahi dutena baino ez da negoziatzen. Senitarteko guztiek
negoziatu nahi ez dutenaz ez da akordiorik lotzen. Negoziazioak mugak
ditu:
Familia kideekiko begirunea ez da negoziatzen. Begiruneak ez du
preziorik, hortaz, ezin da negoziatu. Hala ere, beharrezkoa denean,
gogorarazi egiten da.
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Sari edo ordain garesti edo neurri gabekorik ere ez da negoziatzen,
ez da onartzen. Inork ezin du espero bitartekaritzara etorrita ordenagailu
berria, motorra edo azken MP-3 modeloa lortzea. Norberaren
erantzukizun eta zereginei buruzko konpromisoak bilatzen dira, beraz,
ordainak horien araberakoak izango dira, ez apartekoak.
10. Familia Bitartekaritzarako Programa lankidetza metodoa da.
Bitartekariek familiarekin elkarlanean dihardute, baina haiek ere
elkarlanean jardun dezaten behar dute, harremanak hobetzeko
ezarritako helburuak lortze aldera.
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Gure iritziz, familia bitartekaritza prozedura ezin hobea da nerabeei
elkarbizitza gorabeherak eta familia gatazkak elkarrizketaren bidez gainditzen
irakasteko.
Aldi berean, aitaren eta amaren ondoan maila berean esertzean, nerabeak
lasaiago entzuten ditu gurasoek beren jarrerak aldezteko dituzten arrazoiak.
Seme-alabekiko eztabaidetan, aditasuna (entzutea) da lehen kaltetua.
Familia bitartekaritzak entzuten laguntzen du. Horixe da familia
bitartekaritzaren helburu nagusietako bat: senitartekoek elkarri entzun
diezaieten bideratzea.
Gazteek haiei dagozkien egitekoak beren gain har dezaten bilatzen du
familia bitartekaritzak. Eskubideak ezagut ditzaten, baina baita betebeharrak
ere, horietaz arduratu eta aurrera eraman ditzaten. Dena ez da gurasoei
eskuzabaltasunez amore eman dezaten eskatzea, haiek ere ahalmenak
eta gurasoei eskaini eta interesatu ahal zaizkien gauzak badituztela jakin
behar dute. Familia bizikidetzan jarrera aktiboak hartzen laguntzea da
asmoa.
Familia arazoak ikuspuntu berri batetik, ikuspuntu ezberdin eta baikorrago
batetik ulertzea. Arazo batetik hurbilegi gaudenean, horrek itsutu egiten
gaitu, eta ez digu ulertzeko eta konpontzeko beste modurik ikusten uzten.
Familia bitartekaritzak bitartekarien laguntzarekin egoerari beste ikuspuntu
batetik begiratzea ahalbidetzen du, distantzia pixka bat hartzea egoera
beste modu batez ikusteko. Gatazka “eraso pertsonal” gisa ulertu beharrean
gatazka bere horretan ikustera igarotzea, familia harremanak berreskuratuz:
“ez gaude elkarrekin ados baina elkar maite dugu”.
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Irtenbide berriak bilatzea. Saiatutako irtenbideak agian ez dira ilogiko edo
negatiboak, baina ez dute funtzionatu, beraz, beste batzuk bilatu behar
dira, beharbada ez hobeak, baina familiari egoera horretan baliagarriago
zaizkionak.
Familia gatazkek gutxitan dute zerikusia gurasoen nortasunarekin. Badirudi
lotuago daudela nerabeek gurasoengandik aldendu behar izatearekin.
Beren bizitza izan nahi badute, beren kabuz erabaki eta erantzukizunak
beren gain hartu behar dituzte, eta horretarako gurasoengandik urrundu
behar dute. Horrek aldaketak eragiten ditu senitartekoen harremanetan
eta aldaketek batzuetan tirabirak sortzen dituzte. Gurasoek, asmo onenak
izan arren, ezin dute nerabeen bizitza bizi, ezta haien ordez erabaki ere.
Familia Bitartekaritzan gazteek gurasoengandik -ez haien kontraindependizatzen jakin dezaten saiatzen gara.
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