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Z uri, “nerabe” deritzoten horri:
Eskuliburu honetan ez dizugu arau eta mugarik ezarri nahi, Familia Bitartekaritzarako
Programara etorri diren zure adineko beste neska-mutil batzuek bizi izan dutena
islatu beste asmorik ez dugu. Zer gertatzen zaien kontatu nahi dizugu, nola lortu
duten etxean -gurasoekin, anai-arrebekin, aitaren edo amaren bikotekideekin,
edo haiekin guztieki- zituzten elkarbizitza arazoak eta tirabirak konpontzea, leihoak
irekiz, edo ateak, nahiago duzun bezala!
Badakigu zu besteak ez bezalakoa zarela, zure ideiak, etnia, herrialdea, arraza,
sexua, adina, kultura... zure “mundua” direla medio. Pertsona oro “mundu” bat
da, eta zu areago. Baina badakigu halaber zuri eta zure lagunei askotan gauza
berak gertatzen zaizkizuela, batzuetan antzera sentitzen duzuela eta antzeko
gauzek kezkatzen zaituztetela gurasoekin etxe barruan zein kanpoan dituzuen
harremanei dagokienez. Horregatik ziur gaude bat egingo duzula askotan hemen
irakurtzen duzunarekin.
Seme-alaba nerabeek gurasoekin edo haiekin egunero bizi direnekin dituzten
gatazkei aurrea hartu eta haiek konpontzeko informazioa, kontzeptuak, tresnak
eta ideia praktikoak eskaini nahi ditu eskuliburu honek. Azken batean, zuek
hobeto sentitzea eta sortzen diren ezadostasunak eta arazoak elkarrizketa eta
negoziazioaren bidez konpondu ahal izatea da helburua. Hartara etxeko elkarbizitza
askoz errazagoa izango da.
Pazientzia pixka bat izan dezazun espero dugu, eskuliburua irakurri eta zure
eguneroko arazoei aurre egiteko baliagarri izan dakizun. Zuretzat zer den
interesgarri edo erabilgarriena (eta zer ez) jakin nahi genuke, beraz, anima zaitez
eta azal iezaguzu zure iritzia, posta helbide hauetakoren batean:
infanciayfamilia@vitoria-gasteiz.org
mediacionfamiliar@vitoria-gasteiz.org
Gasteizko Udalak, Gizartegintza Saileko Haurtzaro eta Familia Zerbitzuaren
bitartez, eskerrak ematen dizkizu zure denbora eskaini, eskuliburu hau irakurtzeko
pazientzia hartu eta zure iritzia emateagatik.
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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

Nerabezaroak haurtzaroaren bukaera eta helduaroaren atarikoa markatzen
ditu pertsonen garapenean. Aldaketa, autonomia eta hazkuntza garaia
da. Zure erantzukizunez salbuesteko nahiko txikia ez eta nahi duzun
guztia erabakitzeko nahiko heldua ez zaren garai hau ez da erraza. Hala
ere, datozen urteetan zure bizitzari eragingo dioten erabakiak hartu
beharko dituzu: “ikasketak serio hartu behar ditut?”, “zer ikasiko dut?”,
“zein itxura eraman nahi dut?”, eta beste asko, munduaren aurrean,
besteen aurrean agerraraziko zaituzten erabakiak, nor zaren esanez.
Erronka horixe duzu aurrean, zeure buruari eta besteei erakustea pertsona
autonomoa izateko gauza zarela, zeure kabuz moldatu ahal zarela,
erabakiak hartu eta horien ondorioak eta erantzukizunak zeure gain
hartzeko gauza zarela, iritzi propioak dituzula eta horiek defendatzeko
gauza zarela, sentipenak dituzula, zer nahi duzun badakizula, zeure kabuz
pentsatzen duzula. Lehengo mendekotasunaren ordez independentzia
dago orain, sentipen eta sentsazio berriak sortzen dira, eta aurre egin
beharreko erronka berriak. Horretaz guztiaz hitz egingo dugu, baina
istorio argigarri batekin hasi nahi dugu:
Herri txiki batean bi aizkolari bizi omen ziren. Biak azkarrak eta iaioak ziren
aizkorarekin. Bakoitzak bestea baino hobea zela uste zuen. Egun batean
bietatik zein zen hobea eztabaidan aritu ziren eta, jakina, azkenean erronka
jo zioten elkarri.
Jarritako baldintzak sinpleak ziren. Bakoitza basoaren alde batera joango
zen bakarrik; alkateak herriko kanpaiari eragiten zionean, zuhaitzak ebakitzen
hasi eta sei ordu arituko ziren horretan jarraian, alkateak berriro kanpaiari
eragin eta lehiaketa amaitutzat eman arte. Orduan herritarrek osatutako
epaimahaiak ebakitako zuhaitzak neurtu eta irabazlea nor zen erabakiko
zuen.
Egun seinalatua heldu zenean bi aizkolariak basora joan ziren, aizkora
onenak hartuta. Alkateak kanpaia jo zuen. Bi lehiakideak indarrez eta
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erabakitasunez hasi ziren zuhaitzak ebakitzen.
Ez zuten elkar ikusten, baina bakoitzak
bestearen aizkorakaden hots lehorra
entzuten zuen, sast!, sast! erritmikoa.
Tarte luze batez atsedenik gabe ebaki
zuten, baina 55 minutura zerbait
harrigarria gertatu zen: bigarren
aizkolariaren aizkora ez zen entzuten.
-“Nekatua da”, pentsatu zuen lehen
aizkolariak, eta gogorrago ekin zion,
litekeena bada.
Baina 5 minuturen buruan berriro
entzun zen bigarren aizkolariaren aizkora.
Eta denbora batez bi aizkoren hotsa
entzun zen, erritmikoa, indartsua, ahaltsua,
sast!, sast!
55 minutu igaro ondoren bigarren aizkolariaren aizkora
isildu egin zen berriro. Eta 5 minuturen buruan ekin zion
atzera enborrak ebakitzeari, aizkoraren zaratak, sast!,
sast!, adierazten zuenaren arabera. Norgehiagokak iraun
zuen bitartean berdin jarraitu zuten, alkateak bukaera
adierazteko kanpaia jo zuen arte.
Herritarren epaimahaia, zuzen ospeko gizon-emakumeek osatua,
aizkolariengana hurbildu zen ebakitako egurra neurtzera.
Epaia iritsi bitartean, aizkolariak zain egon ziren, izerditan, urduri. Tira,
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lehen aizkolaria lasaiago zegoen, ziur baitzegoen berak irabazi zuela. Izan
ere,sei orduetan ez zion ebakitzeari utz eta etsaiak, aldiz, ordu bakoitzeko
bost minutuko atsedenaldia hartzeko gelditu behar izan zuen. Edo hori
uste zuen berak.
Horregatik, ezusteko izugarria hartu zuen aizkolari bakoitzak
ebakitako egurra neurtu ondoren epaimahaiak, zalantzarik
gabe, bigarren aizkolaria garailetzat jo zuenean.
-“Ezinezkoa da”, harritu zen lehen aizkolaria,
“nola liteke zuk irabaztea, nik ebakitzeari utzi
ez eta zu orduko bost minutuz gelditzen
bazinen?”
-“Egia, ni orduko bost minutuz gelditzen
nintzen, aizkora zorrozteko”, izan zen
bigarren aizkolariaren erantzun biribila.
Istorioa sinplea da, baina zenbait ideia
eman diezaguke “aizkora” zorroztu”
kendu eta “pentsatu” jartzen badugu.
Nerabea zara, ez aizkolaria. Zure lana
ez da enborrak ebakitzea, baina bai
pentsatzea, eta ondo egitea. Ohartuko
zinen zure adinean asko eta biziki
sentitzen dela, kontua sentipenak
pentsamendu egoki pixka batez
"konpentsatzea" da.
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Haztearen ondorioa da dena, aldaketa fisiko handiko garai bat ari zara
igarotzen, sentsazio eta interes berriak dituzu. Orain arte interesatzen
zitzaizuna ume txikien kontua iruditzen zaizu, eta egia da gainera, gaur
egun bestelako gauzek erakartzen zaituzte, baina baliteke zure inguruko
helduek ez ulertzea. Gero eta irizpide propio gehiago dituzu. Esan bezala,
haztearen ondorioa da, baina hazteak “talka konstruktiboa” eragin dezan
saiatu behar duzu. Ez duzu gurasoen kontra hazi behar, haiekin batera
baizik. Uste duzun baino gauza gehiago irakats diezazukete. Argi dago
zu baino gehiago bizi izan direla eta esperientzia handiagoa dutela.
Gainera, zuk ere bizitza ulertzeko eta erabakiei zein arazoei aurre egiteko
beste modu batzuk erakuts diezazkiekezu. Horri deritzogu “eraikitzea”.
Gutxinaka helduen munduan sartzen joango zara. Kontua ez da gustuko
duzun ala ez. Ez dago beste erremediorik, nerabe izateari utzi eta heldua
izango zara. Sinesteak lanak eman arren, zure gurasoak ere izan ziren
nerabeak, bai eta aiton-amonak ere.
Lagunak garrantzitsuak dira, nerabezaroa taldean bizi izaten da. Zure
harreman esparrua handitu egiten da, lagunekin batera hitz egin, partekatu
eta jardungo duzu, haiek zu ezagutu,
onartu eta estimatuko zaituzte; hori
dela eta, besteen iritzia eta nahiak
kontuan hartu beharko dituzu,
negoziatzen ikasi: horri
“sozializazioa” deritzogu. Azken
batean, gizartean bizitzen
ikastea. Baina ez ikasi
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zure gurasoengandik aparte bizitzen, ez ahaztu etxean gainerako senideekin
bizi zarela.
Jokamolde ezberdinak izango dituzu, eta hainbat arlotan zer egin eta
norekin erabaki beharko duzu, bai aisialdiari dagokionez, bai portaera
afektiboei dagokienez (intimitatea, bikotea, sexu harremanak...). Orain
arte ezagutu gabeko sentsazio eta emozioak agertuko dira eta helduen
mundura hurbilduko zaituzte. Hasieran, nahasmendua sor diezazukete,
mesfidatiago eta haserrekorrago egon zaitezke eta familiako sesioen iturri
bihurtu. Zure lagun taldeak garrantzia hartu arren saiatu gurasoek gal ez
dezaten.
Talde batzuk konstruktiboak dira, osasuntsuak; beste batzuk, ordea,
destruktiboak eta arazotsuak. Hartu behar duzun lehen erabakietako bat
da hori, norekin partekatu nahi duzun nerabezaroa. Ondo aukeratzea da
une honetan duzun lan nagusietako bat.
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2
ADIMENA

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

Nerabezaroaren ezaugarri nagusietako bat adimenaren garapen
kualitatiboa da. Adimena funtsezkoa da eguneroko bizitzako zailtasunei
aurre egiteko; hala ere, aitortu beharra dago ikertzaileak ez direla ados
jartzen adimena deskribatzerakoan. Definizio zabalduenetako baten
arabera, “arazoak ebazteko ahalmena" da. Haztea, independente eta
autonomoagoa izatea, arazoei arrakastaz aurre egitea denez, horiek
gainditzeko adimena erabil dezazun eskatzen dizugu.
Ohar bat, jakinaren gainean jarri nahi zaitugu. Adimen kantitatea, adimen
gutxi edo asko izatea, ez da dena. Areago, ahalmenaren erdia da hori.
Adimen ona izatea ez dago gaizki, nahikoa laguntzen du, baina beste
zatia falta da, zer egiten duzun adimen horretaz. Adimen handia izan
dezakezu baina oso gaizki erabili. Orduan adimenak ez du balio arazoak
gainditzeko, handiagotzeko baizik. Pentsa ezazu pixka batean: ziur
ezagutzen dituzula adimen handia izanik gaizki erabiltzen duten neskamutilak.
Bada adimena gaizki erabili eta horretaz konturatzen ez denik ere. Uretara
erori eta itotzear egon zen tximinoaren ipuina gogorarazten dute.
Esperientzia hain gogorra eta ezatsegina izan zenez, bizitza beste animalia
batzuk uretatik erreskatatzen ematea erabaki zuen, eta halatan urteetan
arrainak ibaitik ateratzen jardun zuen, itota hil ez zitezen. Pentsatzea,
adimena ongi erabiltzea, garrantzitsua da.
Baina zer esan nahi du adimena ongi erabiltzeak? Oso erraza da, eta oso
zaila aldi berean. Ondo aukeratzea da, hartu behar dituzun erabakiak
ondo pentsatzea. Desenkusa errazen bidez “konbentzitzen” ez uztea,
gezurretako aitzakiez zeure burua ez engainatzea, eta helmuga
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garrantzitsuak jartzea, aurkitzen dituzun arazoak eta zailtasunak gainditzen
ausartzea. Adimena adorez erabiltzea, erabaki ausartak hartzea, horiek
burutzen saiatua izatea eta ahalegintzea duzu zeregin nagusia bizi duzun
une honetan. Ikus dezagun zertan diren aipatu ditugun ausardia eta
konstantzia.
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KONTUZ
pentsamendu iruzurtiekin! Gure hutsegiteak justifikatzeko erabiltzen
ditugun pentsamenduak dira. Hainbat eratakoak dira. Batzuek,
zerbait negatiboren erantzukizuna norberaren kanpoan jartzen
dute: “azterketa oso zaila zelako suspenditu dut”; beste batzuetan,
xehetasun batetik ondorio orokorra ateratzen da: “matematika
irakaslearekin eztabaidan aritu naiz, eskolan begitan hartu naute”;
badira erabaki adimentsuak geroko uzten dituztenak: “bihar hasiko
naiz”; baita beste pertsona batzuen xehetasun batengatik haien
asmoei buruzko iritziak ondorioztatzen dituztenak ere: "ez didate
goizeko ordu biak arte geratzen uzten, bizitza izorratu nahi didate";
neurriz kanpoko beharrak ezartzen dituztenak ahaztu gabe: “edo
onena naiz futbolean edo ez du jokatzea merezi”, eta abar.
Guztiek bi ezaugarri hauek partekatzen dituzte: lehenengoa, faltsuak
direla (baina zenbaitetan, kritikatu gabe onartzen ditugunean,
benetakoak balira bezala jokatzen dugu); bigarrena, zeure jokaeraren
gaineko erantzukizuna kentzen dizutela. Eta erantzukizuna oinarri
hartuta bakarrik egin ditzakezu gauzak hobeto. Azken ideia bat
pentsamendu faltsu horiei buruz, mendean har ditzazun:
1. Identifikatu + 2. Kritikatu + 3. Pentsamendu benetako eta
positiboez ordeztu
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3
AUSARDIA
(eta lagun izan behar
duen konstantzia)

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

Emozio eta jokabide baten artean, nerabe batek sentitzen duenaren
eta egiten duenaren artean, bada zerbait, egoera jakin batean batzuk era
batera eta besteak guztiz kontrara jokatzera daramatzan elementua:
aukeratzeko askatasuna da tarteko osagai hori. Garrantzitsua da aske
izatea, baina ausardiaz. Egia esan, guztiok izan behar genuke "aske eta
ausartak".
Bestela animaliek bezala jokatuko genuke: orein batek ezinbestean oreinek
bezala jokatu behar du, zarata bat entzuten duenean lasterka hasten da,
Gorbeiako oreina izan edo beste leku batekoa izan. Pertsonok, berriz,
era ezberdinetan jokatzen dugu beldurtzen gaituen egoera batean, amore
ematea erabaki dezakegu, edo borrokatzea hura gainditzeko. Bizitzako
une zailetan, ikasketetan, edo gurasoekin arazorik baduzu, gainditzen
saiatzeko proposatzen dizugu.
Honi dagokionez bi kontzeptu aintzat har ditzazun nahi genuke. Lehena,
izan zaitez ausarta egitasmo zailak eta merezi dutenak helburutzat hartzeko.
Baita gauzak aldatzeko ere gaizki daudenean. Ausardia beharrezkoa da
hasteko. Bigarrena, saiatua izan beharrarekin lotua dago. Konstantziak
aurrera egiteko balio du. Helburu asmo handikoak, positiboak, aurrera
eramatea, gauzak konstantziaz ongi egitea, ez da erraza. Oztopoak
gainditu eta zailtasunei aurre egitea eskatzen du. Ahalegina beharrezkoa
da, eta ezinezkoa da hura gabe bizitzea.
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Mihi gaiztoek diotenez, “behin, Gasteizko institutu batera, ikasle berri bat
iritsi zen, eta galdezka hasi omen zitzaien klaseko ikaskideei, ikasketen
zailtasunaz, irakasleen zorroztasunaz, institutuko arauez eta abarrez.
-Eta matematika, erraza da gainditzen-. Galdetu zuen beldurrez ikasle
berriak.
-Ez, hemen ez da matematika gainditzen-, erantzun zuten ziurtasunez
gainerako ikasleek.
-Eta hizkuntza, erraza izango da gainditzea, ez?
-Ez, hizkuntza ere ez du inork gainditzen-, erantzun zioten aho batez.
- Eta euskara, hori gaindituko da ezta?,
galdetu zuen etsitzen hasia zela
adierazten zuen tonuaz.
-Ezta ere. Hori da zailena,
erantzun zuten barreari
eutsiz.
-Ba ze arraro, institutuan
sartzean ondoko
klaseko ikasle bati
entzun
diot
matematika, hizkuntza
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eta euskara gainditu dituela esaten ziola lagunari.
-A, noski, ondoko klasekoek asko ikasten dute eta-. Baieztatu zuten
uste osoz.
Emaitzak eta ahalegina, ipuinean bezala, eskutik hartuta doaz. Arazoa
da “ahalegin ezaren” gizartean bizi garela, zerbait egitera animatzeko
jarduera ”erraza” dela edo "ahaleginik ez" dela egin behar adierazten
diguten mezu ugari jasotzen duzu, gure ustez okerrak. Adibidez, “ikas
ezazu ingelesa nekerik gabe”, “argal ezazu nekerik gabe” edo “informatika
ikasi gabe” dioen publizitatea. Gezurra dira. Gauza garrantzitsuek, merezi
dutenek, ahalegina eskatzen dute. Baina ziur zu ahalegin zaitezkeela zure
ustez merezi duen zerbait lortzeko, jende guztiak dezakeelako.
Gatazkei -baita familiakoei- aplikatuta, ausardiak egoera aldatzen
erabakitzeko balio du. Konpontzeko. Konstantziak, berriz, gurasoekin
arazoak era zuzen eta jarraituan konpontzea erabakitzeko balio
du, familiaren egoera hobetuko duten akordioak lortu arte.
Konstantziak egiten die aurre zailtasunei, konstantziak
gainditzen ditu oztopoak. Ziurra ez duzula arazoaren
erantzukizun osoa, baina ziurra ere irtenbidearen parte
zarela.
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Ausardiarik eta konstantziarik gabe ez diezu
aurre egingo bizitzak ekarriko dizkizun erronkei.
Zure izaera ahula izango da, eta gertaeren,
gorabeheren menean egongo zara. Ez kikildu
ahaleginaren aurrean. Konstantziak helburu
garrantzitsuak izatea ahalbidetuko dizu, eta
horiek lortzeaz harro egongo zara. Aipatzen
ditugun zereginetako askori ohitura
deritzegu. Luze samar arituko gara
horietaz.
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KONTUZ
koldarkeria eta behar ez diren beldurrekin! Koldarkeria
ausardiaren kontrakoa da. Gure ardurak aurrera eramaten ausartzen
ez garenean, geure buruari helburu garrantzitsurik ezartzen ez
diogunean, azken batean, gainditzen saiatu gabe porrota onartzen
dugunean sentitzen dugun koldarkeria horretaz ari gara.
Beldurra, ostera, emozio bat da, sentitzen den zerbait, beraz, ezin
da ausardiaren kontrakoa izan, jokabide bat baita. “Ausart jokatu
zuen” esaten dugu, eta “beldur izan zen”, ordea.
Beldur batzuk positiboak dira, arrisku batez ohartarazten gaituztenak,
esaterako, eta kasurik egingo ez bagenie ausarkeria litzateke.
Beste batzuk, aldiz, -eta horien kontra ohartarazi nahi dizuguezkorkeriarekin daude lotuta, ahaleginak egiteko ahalmen ezarekin,
garrantzitsua dena lortzen ez saiatzearekin.
Beldurrean bi osagai daude: hori sortzen duen egoera (“aita edo
amarekiko etengabeko eztabaidak” demagun) eta osagai
indibiduala, egoerak sorrarazten dizkizun sentsazioak eta sentipenak.
Pentsatzeko gauza garenez, geuk erabaki dezakegu nola jokatu
nahi dugun eta gauzak gaizki badabiltza, edo gustuko ez baditugu,
aldatu eta hobetzeko borroka egin dezakegu.
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Sinistu ala ez, ohiturak ezinbestekoak dira zure prestakuntzan eta heltze
prozesuan. Irakasle, guraso eta abarrek esaten dizkizuten gauza askoren
oinarrian daude. Adibidez, “ikasi egunero bi ordu”, “egunero irakurri, pixka
bat bada ere”, “egin ohea institutura joan aurretik” eta antzeko esaldien
bitartez, ohiturak har ditzazun nahi dute!
Ohiturarik gabe ezinezkoa da ondo haztea. Era ezberdinetako ohiturak
daude: batzuk, pentsamenduarekin lotuak ("horrelako zerbait edo norbait
ikusten dudan bakoitzean, gauza bera pentsatzen dut"), beste batzuk,
emozioekin (“egoera jakin batean nagoenean, era jakin batean sentitzen
naiz”) eta portaerekin (“eguneko une beretan gauza bera egiteko ohitura
daukat”). Zerbait egiteko era zehatzak eta egonkorrak dira. Orain azken
horietaz arituko gara bakarrik. Ohiturak konstruktiboak edo suntsitzaileak
izan daitezke, errazak edo nekezak. Esate baterako, drogak hartzea
portaerazko (zerbait egitea, kontsumitzea) ohitura suntsitzaile (osasun
fisiko eta psikikoari egiten dio kalte) bihur daiteke. “Hortzak garbitzea”,
berriz, ohitura erraza da; egunero ikastea, ordea, portaerazko ohitura
konstruktibo eta nekeza da. Ohitura konstruktibo eta nekezak dira
garrantzitsuak. Zailtasunen aurrean “behin eta berriro irmo ekitea”
proposatzen dugu, alegia, ekitea eta ekitea lortu arte.
Pertsona batzuek oztopoak jartzen dituzte ohitura onik ez hartzeko,
gerorako utziz, frustrazioa sortzen duten helburu lortezinak aukeratuz edo
beren erabakien arrakasta zorian oinarrituz. Estrategia okerrak dira,
“Urrezko arraina" txinatar ipuin tradizionalak adierazten duen bezala:
“Txinako leku urrun bateko laku batean urrezko arrain izugarri handia bizi
omen zen, eta harrapatzen zuena oso aberastuko omen zen. Urtero
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ehunka arrantzale joaten zen hara,
urrezko arrainaren balioaren ospeak
erakarrita. Baina urrea hain da pisutsua,
eta arraina hain handia, arrantzale
itxaropentsu baten
amua irentsi bezain
laster hura lakuaren
sakoneraino
eramaten zuen
arrastaka. Inork ez
du harrapatzea lortu,
eta arrantzaleek
desagertzen jarraitzen dute,
baina urtero hara joaten dira beren itxaropena azarean eta zorian oinarritzen
dutenak.”
Urrezko arrainak arriskutsuak dira, eta gure artean ere bada horrelakorik.
Zoriontasuna, etorkizuna eta abar ahaleginik gabe lortzea oinarri duten
gauzak dira. Estrategia oker horrek helduei ere eragiten die, adibidez,
pertsona heldu askok loteria, kinielak edo beste edozein azarezko joko
egokitzean oinarritzen dute itxaropena. Markako kirol oinetako batzuk,
motorra, edo horiek gabe zorionik izango ez dugula uste dugun beste
edozein gauza material ere izan daitezke “urrezko arrainak”. Oker handia
da hori. Poza eta harrotasuna norberaren baitan eta egiten ditugun
gauzetan bilatu behar dira, bestela ezin dira aurkitu.
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Ohitura zail eta konstruktiboenak lortzeak poza ematen dio banakoari.
Agian ez duzu nahi zenuen guztia lortuko, baina bai ahaleginez eta
ohituren bidez saiatutako gauzetako asko. Ahalegintzeko gauza den
pertsona miresgarria da. Hain zuzen, nor bere buruarekin ondo sentitze
horri deritzogu autoestimua. Funtsezkoa da, beraz, luzexeago arituko
gara horretaz.
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KONTUZ “EZNAIZGAUZITIS”-AREKIN!
Nork bere buruari gauza batzuk esateak debekatuta egon beharko
luke, hain arriskutsuak dira non esan gabe ere pentsatzeak bakarrik
kalte egin baitu. Zerbait egiteko gauza ez garela edo zerbaitetarako
ez dugula balio adierazteko erabiltzen ditugun esaldi horiek guztiak
dira: “ez dut ikasteko balio”, “ez naiz kontzentratzeko gauza”,
“dena gaizki egiten dut”, eta antzekoak.
Baieztapen horiek arriskutsuak eta kaltegarriak dira, bi
arrazoirengatik: lehenengo, faltsuak direlako; bigarren, askotan
entzuten baditugu azkenean sinetsi eta egia bihurtzen direlako.
“Garela uste duguna gara pertsonok”.
“Jende guztiak balio du zerbaiterako". Baieztapen horrekin ados
egotea erraza da; zehatz dezagun gehiago: “Jende guztiak balio
du ikasteko". Neska-mutil askok kontrakoa uste dute, hainbestetan
errepikatu dute kontrakoa ezen ez dutela balio konbentzitu baitira,
beraz, ikastea arbuiatzen duten zama bihurtu zaie, itzuri egiten
diote, eta emaitzak oso txarrak eta suspentsoak ugari izaten dira.
Ondorioa: “Ikusten? Ez dut ikasteko balio!”. “Ez naiz..... egiteko
gauza”, “eznaizgauzitis”-ak jotako beste bat.
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Ikasteko hiru gauza behar dira. Ordenak ez du axola, hirurek elkarri
eragiten baitiote. Aipatu duguna da bat, alegia, ikasteko gauza
zarelako ideia, ikasi ahal duzulakoa. Ikasgai batzuk errazagoak
izango dira zuretzat, buruz ikasteko ahalmen handiagoa edo txikiagoa
izango duzu, baina gauza bat eztabaidaezina da, ikasteko gai
zarela. Beraz, horixe da lehen osagaia, zure ahalmenei buruzko
hasierako ideia baikorra. Bigarrena ikasteko motibazioa da.
Motibazioak eta motorrak erro bera dute, motibazioa ekintzaren
motorra da, zerbait egiteko -kasu honetan, ikasteko- dituzun
arrazoiak. Garrantzitsua da horiek izatea eta ez ahaztea. Azkenik,
ikasteko metodo iraunkor bat edukitzea komeni da.
“Desmotibazioa”. Motibazioa gure portaeraren motorra bada,
desmotibazioa autoan atzera egitea bezala da. Kontuz ibili, batzuetan
ahalegina eskatzen duen edozerekiko interes faltaren mozorroa
janzten du eta. Onartu beharra dugu helburu batzuk zailak direla,
eta lortzeko ahalegina eskatzen dutela. Baina zure helburuak
mugatzen dituzten kanpoko faktoreetako batzuk aldatzeko gauza
zarela sinesten ez baduzu, ezingo dituzu gainditu eta, beraz, ezingo
duzu xedea lortu.
Beraz, debekatuta “eznaizgauzitisak”.
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Formalki, autoestimua “norberaren balioespen positiboa” dela esan ohi
da. Nork bere jokabideak behatuz eta besteek norberari buruz adierazten
dituzten iritziak (kritikak, goraipamenak, oharrak...) kontuan hartuz osatzen
da. Bizitzan dituzun helburuak lortzeko garrantzitsua da autoestimu handia
izatea, zeure buruarekin ondo sentitzea. Zeure izaeraz eta ahalmenez iritzi
positiboa duzula esan nahi du. Horretarako ezinbestekoa da harreman
sare ona izatea, adiskideak eta lagunak eta haiek zutaz dituzten iritziak
funtsezkoak dira, bai eta gurasoekin duzun harremana ere.
Ohar zaitez autoestimuaz ari garenean zeure buruarekin “ongi sentitzea”
diogula, autoestimua zeure buruaren irakasle-ebaluatzaile izatearen ondorio
diren sentipenetako bat baita. Zeuk puntuatzen dituzu zeure ahalmen eta
jokabideak, hots, zeuk gainditzen edo suspenditzen dituzu. Autoestimua
beste sentipen batzuekin lotzen da: harrotasuna, duintasuna eta poza.
Modu positibo jakin batekoa izatearen harrotasuna eta poztasuna.
Autoestimua esperientzia pertsonala da, “zeuk zeure buruaz sentitzen
duzuna”, alegia, ez da besteek (lagunek, irakasleek...) zutaz pentsatzen
dutena. Baina ez ahaztu zutaz duzun irudia besteekiko elkarreraginean
sortzen dela, besteek zutaz pentsatzen dutenak eragina du zeure buruaz
duzun pertzepzioan. Ondorioa sinplea da: zain ezazu norekin zabiltzan.
Esana dugu lagunak ongi aukeratzea hartu beharko dituzun erabaki
adimentsuenetako bat dela.
Norekin alderatzen duzun zeure burua, neurri handi batean halakoa izango
da zeure ahalmen eta merezimenduez (zer egiteko gauza zaren eta zer
merezi duzun) egiten duzun auto-ebaluazioa. Izan zaitez goranahia eta
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zeure ahalegina ere azter ezazu. Egiten baduzu, emaitza ona izango da,
bai eta zeure autoestimua ere. Autoestimuak, bizitzako alor gehienek
bezala, oreka behar du, eta hala ez bada arazoak sortuko dira. Bada
arriskurik, noski, eta horiek muturretan daude. Gehiegikeriak larderiara,
nartzisismora eraman zaitzake, autoatseginkerian erortzera, zeure buruan
zentratutako pertsona berekoi eta harroputz bihurtzera, etab.
Autoestimurik ez izateak, edo autoestimu txikia izateak, berriz, zeure
burua mespretxatzera, besteak baino gutxiago sentitzera, erronka handiei
aurre egiteko ezgauza sentitzera, partekatzeko lotsa izatera... eraman
zaitzake.

Badirudi autoestimu maila lotuta dagoela ikasketetan sortzen diren arazoei
aurre egitean nerabeek beren buruari esaten diotenarekin. Gehiegizko
autoestimua duten nerabeek ikasketak “mespretxatzeko” joera izaten
dute, eta “ikastea ergelen kontua da” edo ohiko "paso egiten dut ikasteaz”
esanez azaltzen dituzte emaitza txarrak. Emaitza txarrak eta ahalegintzeko
ezintasuna ezkutatu eta ukatzeko modu bat da hori.
Beren burua mespretxatzen duten nerabeek, berriz, beren buruari egozten
diote errua: “ez dut ikasteko balio”, “ez naiz azkarra”... Ikasketa-porrotaren
iragarle bikainak dira.
Autoestimu ona dutenek, azkenik, itxuraz hitz magiko bat dute zailtasunei
aurre egiteko, ikasgai bat gainditu ez dutenean, esaterako. Hitz magikoa
“oraindik” da, eta berriro ikasten hasten dira, lehen aipatu dugun bezala,
“behin eta berriro irmo ekiten” diote, eta azkenean gainditu egiten dute.
Hona hemen ideia horrekin lotutako ipuin bat.
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Behin zirku bat iritsi omen zen Gasteizera, eta beti bezala, Mendizabalean
kokatu zen. Zirkuak animaliekiko ikuskizunak zituen. Animalien kaiolak eta
esparruak instalazioen atzealdean zeuden. Funtzioa ikusi aurretik eta
ondoren jendea lehoien kaiolen eta elefante zein zaldien barrutiaren aurrean
ibiltzen zen.
Elefante eta zaldiek soka bat zuten lotuta hanka batean, eta soka
lurrean sartutako iltze handi bati lotuta zegoen. Iltzearen inguruan
metro gutxi batzuk besterik ezin ziren mugitu. Azken egunean,
funtzioa bukatu eta gero, ikusleak animaliei begira
ari ziren, haien artean neskatila bat, aitonarekin.
Bitartean zirkuko langileak instalazioak jasotzen
eta desmuntatzen hasi ziren.
Animalien zaindaria elefanteak eta zaldiak
zeuden lekura hurbildu eta itxuraz
ahaleginik gabe sokatik tira eta iltzeak
lurretik atera zituen. Iltzeak motzak
ziren eta ez zeuden oso sartuta.
Beraz, ez zirudien hain animalia handi
eta indartsuei eusteko balio izango
zutenik haiek atera eta beste
norabait joan nahi izan balute.
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Ikusi berri zuenak jakin-mina piztu ziolarik, neskatilak aitonari galdetu zion:
- Aitona, ikusi duzu? Iltze hori motza da, zergatik ez dute lurretik atera
elefante eta zaldiek?
- Heziak daudelako eta badakitelako beren lekuan egon behar dutela,
erantzun zuen ziurtasunez aitonak.
Erantzunak ez zuen umea guztiz konbentzitu zeren, pentsatu zuen bere
artean heziak bazeuden eta beren lekuan egon behar zutela bazekiten,
zertarako lotzen zituzten?
Etxera iristean zalantzan jarraitzen zuen; amonari ikusitakoa kontatu eta
aitonari egindako galdera bera egin zion:
- Jaten ematen dietelako-, erantzun zuen amonak.
Antzematen zen jaten ematen zietela. Animaliak indartsu eta ongi zainduta
zeuden, baina horrek ez zuen azaltzen zergatik ez zituzten iltzeak ateratzen
jan ondoren, edo zergatik ez ziren beste lekuren batera joaten janari bila.
Hurrengo egunean, neskatilak galdera bera egin zion andereñori:
- Txikitatik lotzen dituzte, hasieran iltzea erauzten saiatzen dira baina
ezin dute, ez dutelako nahikoa indarrik, ahalegin handiak egiten
dituzte baina porrot egiten dute behin eta berriro. Azkenean amore
eman eta lotuta egotera ohitzen dira. Hazten direnean iltzea ezin
dela erauzi onartzen jarraitzen dute eta ez dira gehiago saiatzen.
Erantzun horrek konbentzitu eta pozik utzi zuen umea, batez ere andereñok
azaltzen jarraitu zuenean:
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- Pertsonok zirkuko animaliak bezala jokatzen dugu batzuetan,
zerbaitetan saiatu eta lortzen ez dugunean, egiteko gauza ez garela
konbentzitzen dugu geure burua, eta ez gara gehiagotan ahalegintzen.
Egingo bagenu, bigarren edo hirugarren aldiz saiatuko bagina,
lehenengoan atera ez zaizkigun gauza asko egitea lortuko genuke.
Geure buruan sinetsi besterik ez dago. Nork bere buruan sinesteko
ahalmen horri deritzogu autoestuimu ona izatea.

Zertarako balio du autoestimuak?
1. Pentsatzeko eta bizitzaren oinarrizko erronkei aurre egiteko duzun
ahalmenean konfiantza izan dezazun.
2. Zeure buruari helburu garrantzitsuak jartzeko gauza izan zaitezen,
lortzeko behar den ahaleginari beldurrik izan gabe.
3. Zoriontsua izateko duzun ahalmenean konfiantza izan dezazun,
beharrizanak baieztatzea eta zure ahaleginen emaitzez gozatzea merezi
duzula eta horretarako eskubidea duzula senti dezazun.
4. Nor bere balioaz ziur dagoenean, errazagoa da besteri bekaizkeria
izatearen, ospe ona kentzearen... beharrik ez izatea. Besteri begira
egoteko beharraz aske, errazagoa da besteren lekuan jartzeko eta
besterenganako gupida izateko ahalmena garatzea, hots, enpatia
famatua. Eta enpatia gizakion beharra da.
"Besteren lekuan” jartzeko, zeure erreferentzia-oinarriak alde batera
uzteko gai izan behar duzu, bestearenak ulertuko badituzu. Beraz,

31

F

A

M

I

L

I

A

B

I

T

A

R

T

E

K

A

R

I

T

Z

A

enpatia beste pertsonen jokamoldea epaitu eta ebaluatzeko joeraren
kontrakoa da. Enpatia oso baliagarria da, ezinbestekoa, pertsonen
arteko gatazkak konpontzeko, gurasoekin dituzunak barne.
5.Talde baten partaide izatea zeure buruaz duzun irudiarekin, dituzun
asmoekin eta propiotzat jotzen dituzun eskubideekin lotuta dago, edo
horien ezarekin. Eskubiderik ez duenak ezin du ezer eskatu, eta
eskaintzen diotenarekin etsi beste aukerarik ez du. Horri dagokionez,
maitagarria sentitzea ezinbestekoa da maitatu ahal izateko eta luzarorako
maitasun harremanak ezarri ahal izateko.
Bukatzeko bi aipamen autoestimuaz:
1. Esana dugu emozio bat dela; erants dezagun iraunkorra dela eta
pentsamenduak (autokontzeptua) lagun dituela, eta portaerak
ahalbidetzen dituela eta aldi berean haiek eragiten diotela
(autoebaluazioa).
2. Autoestimuak ez du eraginik herentzia edo biologiarekin lotutako
buru-ahalmenetan, hala nola adimenean edo funtzio intelektualetan
(asoziatu, alderatu, sailkatu...), baina bai horiek erabiltzeko moduan.
Autoestimuak ez du aldatuko zure adimen maila, baina baldintzatu
egingo du adimenarekin zer egingo duzun, zertarako erabiliko duzun
eta zertarako erabiltzeari uko egingo diozun (uko egite hori ona ala
txarra izan daiteke).
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KONTUZ!
Neurrigabeko laudorioek, erabateko erlatibismoak, gehiegizko
permisibitateak, “denak balio du” eta “dena ondo dago” pentsaerek
kalitate irizpiderik gabeko nerabeak sor ditzakete, edo
autoatseginkeria errazekoak, haiek mundu osoaren ardatza direla
uste izan dezaketenak. Azkenean zeure buruari arreta gehiegi
eskaintzen buka dezakezu, zeure eskubideez jakitun izango zara
baina betebeharrak eta erantzukizunak ahaztuko dituzu. Eta
kezkagarriagoa dena: besteren lekuan jartzeko, hartaz errukitzeko
ezgauza bihur zaitezke, laburbilduz, enpatia sentitzeko zailtasuna
izan dezakezu.
Beste muturrak, hau da, gabeziak, lorpen esperientzia positiborik
edo inguruko pertsonek aitortutako lorpenik ez izateak, etsipena
eta apatia sortzen ditu. Logikoa da, ezin da bestela izan, ahaleginduta
ere aitorpenik jasotzen ez baduzu, gogorik gabe eta alferkeriaz
jokatu duzunean bezala, normala da ahalegintzen ez nekatzea eta
kontenplaziozko bizitzari ematea.
Ez zaitez ezkorra izan, ez ezazu pentsa ezerk ez duela merezi edo
ezin dela ezer egin. Ziur askotan gauzak ez direla zuk nahiko
zenukeen bezala, baina beti egin daiteke zerbait. Agian ezin da
dena lortu, baina ziur gauzak hobetu daitezkeela. Batzuetan,
hobetzea nahikoa da hasteko.
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O

so erraza, independente eta autonomoago izaten laguntzeko. Horixe
baita aurrean duzun erronka handia: zeure burua sortzea, zeure burua
osatzea.
Egin dugun ibilbideak, adimenetik hasi eta autoestimuan bukatuta, oso
helburu zehatza du: pertsona gisa zeure burua eraikitzen laguntzen dizuten
osagaiak ulertzeko bide ematea.
Zeure burua osatzean zeure ahalmen, nahi eta proiektuak jarriko dituzu
mahaigainean: nola biziko zaren eta bizitzarako zein helburu hartuko
duzun; nola sortuko dituzun; zertan sinetsiko duzun, zein ideia izango
diren zure iparrorratza bizitzaren bidaian orientatzeko; Ulisesek Itakarako
itzuleran bezala, nola egingo diezun aurre arazoei eta nola gaindituko
dituzun.
Izan zaitez koherente eta egokitu ezazu zeure portaera helburuen arabera.
Izan zaitez errealista, baina baita goranahia ere, ez konformatu gutxirekin.
Zure portaeratik espero duzun arrakastari "itxaropenak” deritzegu.
Berebiziko garrantzia dute pertsona ororen bizitzan, baita zurean ere, eta
orain arte azaldu ditugun gaietako askorekin dute zerikusia. Planifika
ezazu etorkizuna, orain egiten duzuna edo egin behar duzuna kontuan
hartuz. Egin aurre frustrazioei (zerbait lortzen saiatu eta porrot egitean
nola erreakzionatzen duzun). Laburbilduz, gauzak egiteko gai zenbateraino
sentitzen zaren, eta emaitzak lortzeko zenbateraino sinesten duzun zeure
buruan, halakoak izango dira lortzen dituzun helburuak.
Bada esaten ari garena ilustratzeko balio duen ipuin bat. Hona hemen:
“Duela mende batzuk, Gasteizko Santa Maria katedrala eraikitzen ari
zirenean, noble bat gaur Landatxo deritzogun inguruan omen zebilen
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paseoan. Udako arratsalde bat zen, eta gizonak zeta eta liho freskozko
jantzi dotoreak zeramatzan sargoritik babesteko. Ibiltariak behargin batzuk
harria lantzen ikusi zituen. Haietako bati hurbildu zitzaion; pikatzen ari zen
harritzarraren hautsaz zuen estalita aurpegia. Kopetako izerdiak eta
eskuetako babek lan hartan luzaro zeramala adierazten zuten.
- Arratsalde on -esan zuen nobleak, eta gero galdetu-: Zertan ari zara?
- Ez al du berorrek ikusten? -erantzun zion umore txarrez-. Gure aitonak
harria pikatzen zuen, gure aitak harria pikatzen zuen, eta nik harria
pikatu besterik ez dakit egiten. Hau zorte madarikatua nirea!
Gizona haserre zegoela ikusita, nobleak aurrera egin eta beste hargin bati
hurbildu zitzaion, baita gauza bera galdetu ere:
- Arratsalde on, zertan ari zara?
- Kondena betetzen! Kartzelan nago, goizean handik atera, hona harria
pikatzera ekarri eta gauean atzera kartzelara eramaten naute. Hau
bizitza madarikatua nirea!
Orduan nobleak hirugarren langile bati erreparatu zion: hura ere izerditan
zegoen, harriaren hautsak zikin eta eskuak babaz beterik, baina irribarre
xumea egiten zuela zirudien. Jakin-minez, noblea hurbildu eta lankideei
egindako galdera bera egin zion:
- Arratsalde on, zertan ari zara?
- Ez al du berorrek ikusten? Katedral bat eraikitzen ari naiz -erantzun
zuen harro eta pozik harginak.
Nerabezaroan ez da katedralik eraikitzen, jakina... edo bai, katedrala
eraikitzea metaforikoki ulertzen badugu, zeure burua eraikitzearen
metaforatzat hartzen badugu. Izan ere, pertsona guztiok “eraikitzen” dugu
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geure nortasuna, neurri batean behintzat.
Baita zuk ere.
Hainbat urte irauten duen bidea da, zure
balioak eta jokatzeko irizpideak
eraikitzen joango zara. Batzuetan
zuk “ontzat” jotzen duzuna, aitak
edo amak guztiz ukatuko dute.
Balioak gure jokamoldeen
motorra martxan jartzen
duten gasolina dira, indar
gehienez sinesten ditugun
ideiak, direla politika, erlijio,
gizartearekin lotutako ideiak,
direla bestelakoak. Nortzuk
garen, nola pentsatzen
dugun eta zertan sinesten
dugun definitzen dute,
besteei gutaz zer espero
dezaketen adierazten diete.
Arazoa da gurasoengandik
bana zaitzaketela. Familia
batean erronka politenetako
bat da balio eta ideia
ezberdinak izanda ere
senitarteko guztienak
errespetatzen ikastea.
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Baina ez du denak balio, ezin da erabateko erlatibismorik izan, ideia
guztiak ez dira berdin errespetatzekoak, aitzitik, horietako batzuk guztiz
arbuiatu behar dituzu, zuretzat edo beste pertsona batzuentzat kaltegarriak
izan daitezkeelako. Noizean behin “ideia guztiak errespetagarriak” direlakoa
entzuten da. Gezurra, pertsonen eskubideak ukatzen dituzten ideiak ezin
dira errespetatu. Pertsona zaren aldetik zure duintasunari ekarpenen bat
egin eta aldi berean zure ingurukoen duintasuna kontuan hartzen duten
ideiek izan behar dute errespetagarri.
Prozesu horretan gurasoekin arazorik baduzu, komunikazioa zaila bada
eta etxeko harremanak gaiztotu egin badira, hots, arazo edo gatazkarik
baduzu eta ez badakizu zeuk bakarrik nola gainditu, Familia
Bitartekaritzarako Programara etor zaitezke, eta laguntzen saiatuko gara.
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familia eztabaida
amaiezinen kontrako

AHOLKUAK
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1. Bereiz ezazu gurasoek diotena eta hori egiteko dituzten arrazoiak.
Zenbaitetan, erreakziona dezazun esaten dizkizute gauza ezatseginak
edo gogorrak. Azter ezazu zure kasua den.

2. Bereiz itzazu portaerak eta emozioak. Batzuetan “zigortu” egiten
zaituzte (portaera), baina maite zaituztelako (emozioa) duten kezkaren
adierazgarria da hori.

3. Zu ez zara zure porrot eta portaera okerrak, askoz gehiago zara.
Egin dezakezun akats handietako bat da, gaizki egin duzunarekin
identifikatu eta gauzak beste era betean ezin dituzula egin sinestea.

4. Aldi berean, ezin diozu etsaiari lagundu. Egin ezazu autokritika,
ahalegina eskatu zeure buruari, saia zaitez gauzak aldatzen eta hobeto
egiten. Denak ez du balio, dena ez da onargarri. Erlatibismoa, behin
eta berriro esan dugun bezala, ezin da mugagabea izan.

5. Bereiz ezazu nork maite zaituen eta nori axola diozun. Eskatzen
dizun pertsonak zuretzat onena nahi izaten du askotan, eta edozer
onartzen duen pertsonari, ordea, ez dio axola aurrerantzean gauzak
nola ateratzen zaizkizun.
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6. Gurasoekin hitz egitean hizkera argia, erraza, benetakoa eta
begirunezkoa erabili. Erabiltzen dituzun hitzak funtsezkoak dira. Iritziak
eta sentipenak eragiten dituzte, haserretu edo erlaxatzen. Hitzek min
egin dezakete, edo poztu. Kontuz zein hitz erabiltzen duzun, positiboak
izan daitezen saiatu. Zeure buruarekin “hitz egiten" duzunean ere
gauza bera egin.

7. Gurasoen ondoan pozik egoteko moduak bilatu. Barre egin ezazu,
izan zaitez alaia, diberti zaitez haiekin. Umore sanoa familia arazoen
kontrako antidoto bikaina da.

8. Gurasoekin ere egin ezazu zerbait. Ez dizugu eskatzen zure lagunak
ordez ditzazun, baina bai astean zehar denbora pixka bat gorde
dezazula gainerako senitartekoekin partekatzeko.

9. Bila itzazu laguntza onak. Arazorik baduzu eta nola konpondu
ez badakizu, eska ezazu aholkua, konta iezaiozu ideia onak
eta orientabideak eman diezazkizukeen norbaiti.

10. Ez eskatu inoiz gurasoei “zutaz paso egiteko” edo
“bakean uzteko”. Aitzitik, baldintzarik gabe maite zaituzten
pertsonak dira. Beraz, “eska iezaiezu” zutaz ardura daitezen,
adi egon daitezen, eta okertzen bazara zuzen zaitzaten
(gogaitu gabe).
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8
ZER DA
FAMILIA
BITARTEKARITZA?

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

Familia Bitartekaritzarako Programa Gasteizko Udaleko Haurtzaro eta
Senitarte Zerbitzuaren mende dago. Behar duten hiriko familia guztiei
zerbitzu emateko programa da, zeinaren bidez familiak bitartekariekin
elkartzen baitira elkarbizitza arazoez hitz egin eta irtenbidea bilatzen
saiatzeko.
Beraz, guraso eta seme-alaba nerabeen arteko familia arazoak konpontzeko
prozedura bat da, akordioen bidez eta adituen (bitartekarien) laguntzarekin.
Familia bitartekaritzaren prozesuaren bitartez, zuk, aitak eta amak (edo
zurekin bizi den gurasoak) lasai hitz egin ahalko duzue arazoen sorburuaz,
eta haiek konpondu.
Bitartekarien lana zuri laguntzea da, horixe lortu nahi dugu. Ez ditugu
inoren jokabideak epaitzen, eta guztien alde azaltzen gara. Guztiak axola
diguzue, hala nerabeak nola gurasoak, baina alderdi guztien “alde jarrita”.
Guk ere badugu araurik. Hona hemen nagusiak:
1. Isilpeko gunea da. Esaten duzun guztia, bai eta gurasoek esandakoa
ere, isilpekoa da. Izenak, helbideak eta bitartekaritza programan esaten
dena sekretua da, inork ez du inoiz ezer jakingo.
2. Doako programa da. Familia Bitartekaritzara etortzeagatik ez da
ezer ordaindu behar, Gasteizko Udalak hiriko familia guztiei eskaintzen
dien zerbitzua da, eta inolako kosturik gabe.
3. Familia Bitartekaritzarako Programak gehienez 10 saio irauten du.
Horrek ez du esan nahi hamar egun familia bitartekaritzara joan beharko
duzunik. “Ahalik eta bilera gutxien, baina beharrezkoak diren beste”
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da programaren araua. Familia Bitartekaritzara ekarri zaituzteten
arazoak zenbat eta lehenago konpondu, orduan eta azkarrago bukatuko
da programa.
4. Familia Bitartekaritzarako Programan astia dugu isilpean aita eta/edo
amarekiko harremana gaiztotu duten arazo guztiez hitz egin dezazun.
Zure iritzi eta erabakiak ezagut ditzaten, eta zuk ere haien arrazoiak
ezagut ditzazun. Bilerek ordubete eta laurden irauten dute, astean
behin, beraz, denbora nahikoa dago behar den guztiaz mintzatzeko.
5. Baikortasuna garatzeko lekua da. Arazoak konpon daitezkeelako
ideia hartzen dugu beti abiapuntutzat. Saiatuz gero dena lor daiteke.
Zure laguntza beharrezkoa da, zu gabe ezinezkoa baita bitartekaritza.
Baina irtenbide positiboak bilatzen laguntzen baduzu, eta horretan
inplikatzen bazara, gauzek hobera egingo dute.
6. Bilerak bi bitartekari bertan daudela egiten dira; une jakin batean
kezkatzen zaituzten guztiaz lasai eta patxadaz hitz egiten laguntzeko
daude haiek. Iritzi guztiek garrantzi bera dute eta bitartekaritza taldeak
horrela hartzen dituzte.
7. Familia Bitartekaritzarako Programan arau gutxi dago, baina bat
funtsezkoa da: begirunea. Besteari entzuteko konpromisoa, ulertzen
saiatuz; horrek ez du esan nahi besteen arrazoibide eta azalpenekin
ados egon behar denik. Gurasoek seme-alaben arrazoiak entzuten
dituzte eta alderantziz. Baliteke ados ez egotea, baina jende guztiak
du eskubidea entzun eta ulertzen ditzaten.
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8. Familia Bitartekaritza ez da terapia mota bat. Ez da izaera aldatu
beharrik. Hitz egiteko, akordioak lotzeko... era ezberdinak bilatzen
dira, baina bitartekaritzara etortzean bakoitza zen bezalakoa izaten
jarraitzen du. 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. Negoziatu nahi ez
dutenaz ez da akordiorik lotzen. Negoziazioak mugak ditu:
• 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 litzatekeelako bidezkoa. Inork ezin du espero ordenagailu
berria, motorra edo azken MP-4 modeloa bitartekaritzara etorrita
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 aritzea behar dute, harremanak hobetzeko ezarritako
helburuak lortze aldera. Zure inplikazioa eta laguntza beharrezkoak
dira.
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ARAZOEN
AURREAN
INFORMA ZAITEZ.
FILM ETA LIBURU
INTERESGARRIAK.

9
Ohitura osasungarri eta gomendagarrienetako bat -ikusten duzu, berriro
ohiturez ari gara- irakurtzea da; film onak ere badira, bizitza eta bizitzako
zirkunstantziak ulertzeko modu positiboak erakusten dituztenak. Ondoren
zurearen antzeko adina duten neska-mutilek gomendatutako liburu eta
filmetako batzuk aurkezten dizkizugu (liburuen urteak azken argitalpena
adierazten du).
Albom, Match. “Martes con mi viejo profesor”. Ed. Maeva. Madrid.
2005
Allende, Isabel. “La ciudad de las bestias”. Ed. Plaza y Janes. Barcelona.
2002
Arretxe, Jon. “OstegunaK”. Ed. Elkarlanean. Gipuzkoa. 1998
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Ende Michael. “Momo”. Ed. Alfaguara. Madrid. 1998
Fisher, Robert. “El caballero de la armadura oxidada”. Ed. Obelisco.
Barcelona. 2005
Frank, Ana. “El diario de Ana Frank”. Ed. Debolsillo. Barcelona. 2003
Hiaasen, Carl. “S.O.S. La odisea de los búhos”. Ed. Montena. Barcelona.
2006
Mendoza, Eduardo. “El laberinto de las aceitunas”. Ed. Seix Barral.
Barcelona. 2006
Mendoza, Eduardo. “El Misterio de la cripta embrujada”. Ed. Seix
Barral. Barcelona. 2006
Plaisted, Carolina. ¡Quiero un príncipe y no una rana! Ed. Montera.
Barcelona. 2004
Quino. “Mafalda”. Ed. Lumen, S.A. Barcelona. 2000
Salas, Antonio. “El Diario de un skin”. Ed. Temas de Hoy. Madrid. 2006
Savater, Fernando. “Ética para Amador”. Ed. Ariel, S.A. Barcelona.
2004
Savater, Fernando. “Las preguntas de la vida”. Ed. Ariel, S.A. Barcelona.
2004
Tonucci, Francesco. “Con ojos de niño”. Ed. Barcanova. Barcelona.
1994
Liburuez gain, filmak ere ideia iturri ona dira zenbait egoeratan nola jokatu
ikasteko; hausnartzeko, jarrerak alderatzeko eta balioak ulertzeko balio
dute. Besteak beste, hauek gomendatu dizkigute: “En nombre del padre”,
“El Pianista, “Los Chicos del coro”, “La lengua de las mariposas” eta “El
club de los poetas muertos”. Baina askoz gehiago daude.
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