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haurrei eta nerabeei tratu ona emateko dekalogoa

XX. mendea alderdi askotan haurtzaroaren mendetzat jo da. NBE-ko
Batzar Nagusiak 1989ko azaroaren 20an Umeen Eskubideei buruzko
Aitorpena idatzi eta onartu zuen eta hori abiapuntua izan zen, izan ere,
pixkana-pixkana eskubide horiek izenpetu duten herrialdeen esparru
juridikoari erantsi zaizkio.

Espainian 1990az gero (Konbentzioa berretsi zen data) ahalegin 
garrantzitsuak egin dira eskubide horiek betetzeko. Haurren Tratu 
Txarrak Prebenitzeko Elkarteen Federazioa osatu zenetik, helburu hori 
lortzeko herri-Administrazioei laguntzen saiatu da. Ildo horri jarraiki, 
gure herrialdeko haurrei tratu ona emateko hausnarketak eta jarduerak 
egin ditu.

“Haurrei eta nerabeei tratu ona emateko dekalogoa. Hamar praktika 
on familia-hezkuntzan” izenburupean aurkeztutako materialak helburu 
komuna azpimarratu nahi du. Oraindik familia umearen nortasuna 
sozializatu eta prestatzeko oinarrizko testuingurua denez, erreferentzia 
komunetik (umeen beharrak eta eskubideak) abiatuta guraso bezala 
dugun zereginari buruz hausnartzeko aukera tresna garrantzitsua 
delakoan gaude.

C.A.V.A.S CANTABRIAri (Sexu Erasoen Bictimen Arreta eta Haur Tratu
Txarren Prebentziorako Zentrua) nahiz FAPMIri (Haurren Tratu Txarren
Prebentziorako Elkarteen Federazioa), material hau ahalbidetu izana
eskertu nahi genieke. Halaber, agiri hau diruz lagundu duten erakundeei
gure eskerrik onenak eman nahi dizkiegu.

SARRERA
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1 GURE SEME-ALABAK BALDINTZARIK GABE ONARTZEA

Sarritan, guk geuk nahiko genukeen seme-alaben 
irudi ideala dugu eta gure seme-alabek ez diote 
irudi horri erantzuten. Horrekin ez dugu guraso eta 
hezitzaile bezala gure lanean porrot egin. Halaber, 
ez gara zoritxarrekoak gure seme-alabak modu 
batekoak edo bestelakoak direlako.
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beren gurasoak izatez harro sen-
titzen garela adierazi behar diegu. 
Are gehiago, beren jokabidea 
onartzen ez dugun egoeretan, be-
ren alboan gaude, bai erakusten, 
bai laguntzen.

Beren bertuteekin eta akatsekin 
onartu behar ditugu, ez baitaude 
seme-alaba batzuk besteak baino 
hobeak, elkarren artean desber-
dinak baizik. Gu geu pertsona 
bezala bakarrak garen moduan, 

ume bakoitzak bere ezaugarri be-
reizgarriak ditu.
Baldintzarik gabe onartu behar di-
tugu, gure seme-alabak diren be-
zala onartu behar ditugu eta, hala 
eta guztiz ere, maite ditugula eta 
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2
Onartzeko maitasuna eman behar zaio. “Zaren be-
zala maite zaitut” da gure seme-alabei transmititu 
behar diegun mezua. Familiak maitatu eta onartzen
dituela jakitun badira, bizitzari aurre egiteko segu-
ruak sentituko dira. Oso garrantzitsua da harrema-
nek samurtasuna, begiradak, musuak, besarkadak, 
laztanak, hitz samurrak… izatea.

MAITASUNA ETA AFEKTUA ESKAINTZEA
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Familia umeak munduarekin duen 
lehenengo kontaktua da. Neurri 
handian, bere nortasuna familian 
izandako harremanen eta senti-
menduen araberakoa izango da. 
Gu gure seme-alabak begiratzeko 
ispilua gara. Gure hitzek, jokabi-
deek, jarrerek eta afektuek bere 
buruari buruz izandako irudia, hau 
da, autoestimua zehaztuko dute. 
Autoestimu ona oinarrizkoa da 
bizitzaren zailtasunei optimismoz 
irabazteko.

buruzko gaietan “guk geuk” 
esaten jarraitu behar dugu. Ildo 
horri jarraiki, bien laguntza eta 
ulermena izango duela ziurtatu 
behar diogu.

Gogoratu: gure seme-alaben 
ongizateari erreparatuz, ez gara 
bere aurrean elkarren artean 
deskalifikatuko eta, gainera, ez di-
tugu “truke-txanpontzat” hartuko 
ezkontideak nahi duguna egiteko 
edo horri izorratzeko.

Umeek gurasoen banantze trau-
matikoa pairatzen badute, arazo 
psikologikoak izaten dituzte eta 
garapenean eragiten dute. Gure 
seme-alabei halako sufrimendua 
saihesteko ezinbestekoa da hi-
tzarmenak eta akordioak egitea.  

Azken finean, beren eguneroko 
bizitzan gure presentzia harmo-
nikoa eta gabekoa ziurtatu behar 
diegu.

Bikote-egoera alde batera utzi-
ta, gure seme-alabek fisiko eta 
emozionalki behar gaituzte. Hori 
gogoraraztea garrantzitsua da. 
Umearen Eskubideei buruzko 
Aitorpenaren arabera, gure seme-
alabak “gurasoekin harremana 
mantentzeko eskubidea du, nahiz 
eta bananduak edo dibortziatuak 
egon”. Gure seme-alabek biekin 
(bere amarekin eta bere aitarekin)
kontatzen jarraitu behar dute; 
horregatik, gure seme-alabei 
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3 ARRAZOIZKO MUGAK ZEHAZTEA

Gure seme-alabak baldintzarik gabe onartu eta mai-
tatzen ditugu, baina muga koherenteak eta sendoak 
jarri behar zaizkie, zer egin dezaketen eta zerez ja-
kin dezaten. Mugak finkatzeko orduan, arrazoizkoak 
izan behar dute; ezin dugu ez guztia debekatu, ezta 
guztia baimendu ere. 

Zenbait arau mantentzeko arrazoi 
garrantzitsuak ba al dauden aztertu 
behar dugu. Gure helduz eta abilezia 
nahiz autonomia pertsonal berriak 
hartuz doazen heinean, arauak eta 
mugak berraztertu behar dira.

Gure seme-alabak jokabideen 
ondorioekin irmoak eta sendoak 
garenean eta kontraesanak ez di-
tugunean, iragar daitezkeen giroa 
ziurtatzen ari gara. Umeek ezagutu 
behar dute beren jokabideek egoera 
zehatzetan ondorio zehatzak sor-  
tzen dituztela. Hori halabeharrez 
Ikasi behar dute.

Adibidez, ordaina edo zigorra zine-
ginez gero, bete behar dugu. Gure 
seme-alabaren jokabidearekiko ge-
roz eta hurbilagoa izanez gero, on-
dorioa, hau da, oparia edo zigorra, 
eraginkorragoa izando da.
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Gaur egun badakigu “jotzea” ez 
dela hezteko modua, oldarkorta-
suna eta nahastea sortzen baitu; 
gatazkak ebazteko modu egokia 
izan daitekeela uste da. Zigor 
fisikoak eta emozionalak ez du 
erakusten, jokabide desegokiare-
kiko hautabiderik ez baitu eskain-
tzen.

Umeek ikusi eta bizi dutena ikas-
ten dute, ez bakarrik esaten die-
guna. Ikasteko oinarrizko modua 
imitazioa da;horregatik, kontuan 
hartu behar dugu gure jarrerak eta
jokabideak beren eragin handiena 
izango direla.

Jaiotzen den unetik, gure umea-
rentzat eredu nagusiak gara.

Gogoratu behar dugu:
Arauak mantentzea eta maitatzea 
eta laztantzea ez dira kontrakoak. 
Ondo egiten dituzten gauzan 
onartzen ohitu behar dugu. Beti 
gaizki egiten duten gauzei arreta 
eskaintzea baino askoz eraginko-
rragoa da!
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4 JOKATZEKO ETA LAGUNEKIN ADISKIDETASUN-
HARREMANAK IZATEKO ESKUBIDEA ERRESPETATZEA.

Jokoa oinarrizko elementua da umeen garapene-
rako eta hazkuntzaren zati bat da. Umeek etengabe 
helduek kontrolatuta joka dezakete. Askatasuna 
jokorako oinarrizkoa da.
Sarritan gurasoek jartzen ditugun mugek (ez zi-
kintzea; lurrarekin, urarekin, natur elementuekin ez 
jokatzea; arriskuak ez hartzea…) garapen  egokia 
saihesten dute eta munduarekin elkarrekintza bizia 
izatearen ondorioz, umeak azkar ikasten du eta gai-
tasun fisikoak, sozialak eta mentalak garatzen ditu. 



9
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Horiek ezinbestekoak dira biziari 
aurre egiteko.

Haurtzaroan, batez ere hirietan, 
bizian eta jokoetan bakardadea 
dago. Oker hori arintzeko gure 
joera jostailu asko erostea da. 
Dena delakoa, gero etsita ikusten 
dugu ia jaramonik egiten ez die-
tela. Jostailu asko dituen umea ez 
da jolasean eta gehiago diberti-

tsua dela lagunekin jolastea edo 
harremanetan sartzea jakin behar 
dugu.

Berdinekin harremanetan jartzea 
komunikatzen ikasteko oinarriz-
ko faktorea da. Gure denbora 
planifikatu behar dugu gure 
seme-alaben artean berdinekin 
gizarte-harremanak eta harreman 
afektiboak sustatzeko.

tzen ari den umea.

Umeak jolasteko laguna edo 
jolaskidea behar du. Gizakiak 
gizarte-gizakiak gara eta, beraz, 
gainerakoekin harremanak behar 
ditugu pozik bizitzeko.

Gure seme-alabaren garapen 
egokirako, guraso bezala jatea 
edo lo egitea bezain garrantzi-
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5 AUTONOMIA ERRESPETATZEA ETA SUSTATZEA

Onartzea, maitatzea, mugak jartzea… gure seme-
alabaren autonomia balioztatzearekin zerikusi han-
dia du. Gaitasun guztiak garatzea eta hazkuntzaren 
fase ebolutibo bakoitzari aurre egiteko nortasuna 
sendotzea; bi horiek pixkana independentzia han-
diagoa ematea eskatzen dute.
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Umeek joera naturala dute berez 
gauzak egiteko. Jokabide hori 
oso positiboa da eta beharrezkoa 
egunez egun ikasi eta hobetzeko. 
Erronka berrien aurrean interesa 

agertzen dutenean, animatzea, 
adoretzea eta pazientzia izatea 
nahi dute.
Laguntzen diogula pentsatuz, 
gehiegi babestearen arriskua ez 

dugu izan behar. Babestuz bere 
burua babesten laguntzen diegu, 
baina gehiegi babestuz bakarrik 
gure mendekoak izatera erakus-
ten diegu.
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6 EGIAZKO ETA IRUDIMENEZKO ARRISKUEZ BABESTEA

Umeek, batez ere lehenengo urteetan, gure babesa 
behar dute egiazko arriskuak saihesteko, hala nola 
etxeko istripuak, erasoak, istripuak eskolan, kalean, 
etab. Babesaren bidez umeei ezagutzak eta abileziak 
eskaini behar dizkiegu behar bezala aurre egiteko.
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Jakin badakigu arriskuak daudela 
eta betiere ez garela saihesteko 
gai izango, nahiz eta gure esku 
dagoen guztia egin. Kasu hori-
etan, garrantzitsuena arriskua 
hautematen erakustea da. Horrez
gain, saihestu behar dira.

Afektu eta komunikazioren harre-
man ona mantentzea ezinbeste-
koa da. Horrela, arazoren bat 
badute eta irtenbiderik aurkitzen 
ez badiote, guregana joko dute. 
Halako zerbait gertatzen zaienean 
ez diegu errua botako.

Halaber, umeek irudimenezko 
beldurrak izan ohi dituzte eta 
beldur horietarako gure babesa 
beha dute ere bai. Une horietan, 
garrantzitsuena entzutea, ulertzea 
eta lasaitzea da; ahoz eta jokabi-
dez bortizkeriak saihestu behar 
ditugu. Horiek beren beldurrak 
sustatu besterik ez dituzte egingo.
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7 SEXUALITATEA ONARTZEA ETA HORREN IRUDI POSITIBOA 
ESKAINTZEA.

Ulertu behar dugun lehenengo gauza honakoa da: 
sexualitatea sexu bateko eta besteko pertsona be-
zala sentitu eta adierazten dugun forma dela eta hori 
jaiotzen garen unetik gertatzen da. Biziaren etapa 
bakoitzean gure sexualitatea modu desberdinean 
adierazten da.

Umeek beren sexualitatea beren gorputza eta gaine-
rakoena ezagutuz adierazten dute.

Jaiotzen direnetik ikasiz doaz gor-
putza sentsazio atseginen iturri 
agortezina dela.

Laztanak eman eta jasotzea, ukipen 
fisikoa, musuak eta besarkadak… 
oso atseginak suertatzen zaizkie eta 
horrekin afektua adierazteko modu
egokiak ikasten dituzte.
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Sexuari buruzko guztiaren ingu-
ruan jakin-mina: nesken eta muti-
len arteko diferentzia fisiologikoak, 
sexu-jokabideak, etab. Horietatik 
abiatuta galderak egiten dituzte 
eta egunero ikusten dituzten 
jokabide asko imitatzera jolasten 
dute. Neskak eta mutilak ez dira 
sexurik gabeko izakiak, ukipen 
fisikoaren beharra dute, jokoak 
egin behar dituzte eta jokabideak 
imitatzen dituzte. Beren gorputza 

polita dela sentiarazi behar diegu, 
ez dago zona itsusirik, zikinik edo 
txarrik, esperimentatzen dituzten 
sentsazioak erruz ez biziarazteko.

Sexualitateari dagokionez, kon-
trakotasunez betetako kulturan 
bizi gara, batez ere, gazteen 
sexualitateari buruz hitz egiten 
denean. Bestalde, sexualitateari 
eta bere erabilerari buruz aurre-
iritzi ugari mantentzen jarraitzen 

dira, baina, ere berean, eta batez 
ere komunikabideetatik, gaindiz 
dimentsionatu eta merkaturatzen 
da.

Gurasoak umeen hezitzaile nagu-
siak diren heinean, seme-alaben 
sexu-hezkuntzan erantzukizun 
handia dute; bi sexuekiko presen-
tzia aktiboa, amaltsua eta erres-
petuzkoa oinarrizkoa da garapen 
orekatua eta osoa izateko.
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8 KOMUNIKAZIOA ETA ENPATIA

Harreman ona izateko ezinbestekoa da komunika-
zioa ona izatea. Gure seme-alabei entzun egiten 
zaiela sentitu behar dute eta gurekin hitz egiten dute-
nean onartzen diegula hauteman behar dute.

Garrantzitsua da gurasoek bere tokian jarri ahal iza-
tea eta ulertzea. Gogoratu umea ez dela heldu txiki 
bat. Beren tokian jartzea “beren zapatak jartzea” da.
Bertatik mundua ikusi ahal izateko; seriotasunez eta 
sinpatiaz entzun behar zaio.

Gure seme-alaben eskaeren aur-
rean koherentziaz jarduten badugu, 
entzun eta ulertzen badiegu, eurek 
bere buruarekin ziurrago sentitzen 
laguntzan ari gara. Ohituak egonez 
gero, umeak besteek arrazonamen-
duak eta argudioak entzuteko gai 
dira. Adibidearekin eta esperientzi-
arekin erakutsi behar diegu. Entzun 
eta entzuna izatea, gainerakoen be-
harrei arreta eskaintzea eta, era be-
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rean, gureak azaltzea, ez bakarrik 
gugan pentsatuta jardutea, hala, 
gainerakoetan gure ekintzen izan 
ditzaketen ondorioak kontuan 
hartzea, bakoitzarentzat nahi ez 
dena gainerakoentzat nahi ez 
izatea… Hori guztia baloreen oi-
narrizko zatia da eta horri esker 
elkarren arteko harremana ona 
izango da.

gainera, ez du izan behar erritmo 
frenetiko hori.

Haurtzaroan jateko, jolasteko, es-
perimentatzeko, komunikatzeko, 
maitatzeko, maitatua izateko…
denbora behar da; laburbilduz, 
pozik eta osasuntsu hazteko den-
bora nahitaezkoa da.

Gure seme-alabak entzuteko be-
gietara begiratu behar diegu eta, 
batez ere, ez dugu presarik izan 
behar. Umeei denbora eman be-
har zaie, beraiekin egon behar da.
Gure bizimoduak azkartasun ge-
hiegi eskatzen du, presa gehiegi. 
Pertsona helduek estresarekin 
eta antsietatearekin pairatzen 
dugu, baina ume batez ez du eta, 
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9 PARTAIDETZA

Umeek zuzenean eragiten dieten gai guztiak erabaki-
tzeko orduan parte hartzeko eskubidea dute. Umeen
Eskubideen Hitzarmenean eta gure legerian jaso-
tako eskubidea da.

Batzuetan gure seme-alaben proposamenak ez 
ditugu kontuan hartzen, helduak ez direlako; baina 
entzuten badiegu, beren ideiak “haurrenak” ez direla 
ohartuko gara.
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Gure konpromisoa guraso bezala 
parte hartzeko eta hausnartzeko 
gaitasuna duten pertsonak heztea 
da. Gure gizarte demokratikoek 
halako hiritar-motak behar dituzte.
Dena delakoa, parte hartzera eta 
hausnarketa egitera praktikarekin 
ikasten da. 

Gaur egun jakin badakigu, umeei 
informatzen zaienean eta seriota-

sunez hitz egiteko aukera ematen 
zaienean, beren pentsamenduak 
ere iritziak kontuan hartuta, asko-
tan helduentzat erronka handia 
diren gauzak esaten dituztela.

Umeak ez dira biharko pertsonak, 
gaurko pertsonak dira.
Beren bizia une honetan bizitzen 
ari dira, guk geuk egiten dugun 
bezala eta, beraz, horri buruz 

iritzia eman eta erabakitzeko 
eskubidea dute. Garrantzitsua 
da heldu txikiak ez direla jakitea, 
helduekiko behar eta interes des-
berdinak dituzte.

Errespetatu egin behar diegu eta, 
beste kasuetan bezala, desber-
dintasuna errespetatzen direnean, 
guztioi hobetzen eta bizia hobe 
ulertzen laguntzen digute.
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10 DENBORA ETA ARRETA ESKAINTZEA

Egungo biziaren erritmoari erreparatuz, gure seme-
alabei eskaintzeko denbora gutxi dugu. Hala eta 
guztiz ere, umeek denbora partekatua behar dute. 
Afekturako, ulermenerako, mugak ezartzeko den-
bora, hau da, aurreko bederatzi puntuetan hitzegin 
dugun guztiari eskaintzeko denbora.

Gure seme-alabei eskainitako den-
dorarekin harreman estua du kon-
tsumoak.

Kontsumo-gizartean bizi gara; per-
tsonak direnengatik neurtu ordez 
daukatenarengatik neurtzen ditugu. 
Erronka honi aurre egin behar dio-
gu, bai pertsona bezala: baliotsuena 
pertsonetan dagoela eta ez objektu-
etan ulertarazi behar diegu.

Gaur egun publizitatea gure mundua 
sentipenez eta sentimenduez mani-
pulatzen saiatzen da. Gure kontsu-
moan jada ez da nagusi erosten 
dugunaren beharra edo erabilera. 
Orain erostearen helburua erosita-
koa izateagatik asetze-maila pertso-
nala sortzea da. Hala eta guztiz ere, 
jakitun gabe asetze-maila itxurakoa 
eta azalekoa dela. Gure semealabei 
eskatutako guztia erosten diegune-
an hautematen dugu. Gozatu gabe 
denbora gutxian utzi egiten dute.



21

haurrei eta nerabeei tratu ona emateko dekalogoa



22

GOMENDATUTAKO BIBLIOGRAFIA

MAGANTO MATEO, J.M  Y BARTAU Y ROJAS, I (2004):
Corresponsabilidad familiar. Fomentar la cooperación y responsabilidad de los hijos.
Ed. Pirámide.

OCHAITA, E Y ESPINOSA, M.A. (2004):
Hacia una teoría de las necesidades infantiles y adolescentes. Necesidades y Derechos en 
el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Ed. Mc Graw Hill.

LÓPEZ SÁNCHEZ, F (1995)
Necesidades de la infancia y protección infantil.
Ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Niños/as, juegos y juguetes, (2005)
Ed. Asociación Catalana para la Infancia Maltratada (ACIM), Barcelona.

MARTÍNEZ VILLANUEVA, F (2005):
Mediación entre niño y TV ¡Lo que los padres podemos hacer!
Ed. Asociación Pro Infantil en Navarra (APROIN)

GÓMEZ PÉREZ, E Y FERNÁNDEZ BARRERAS, A. (2005):
Promoviendo el bienestar infantil. Cuestiones prácticas sobre establecimiento de límites, 
medios de comunicación y consumo.
Ed. CAVAS Cantabria.

DIESTRE BURGUETE, A. ; MARTÍNEZ BELDA, E; JIMÉNEZ MILLÁN, M.A Y MAS 
BANACLOIG, E. 
Guía para madres y padres para los que quieren y quieren más.
APREMI Asociación de la Comunidad Valenciana.



    haurrei eta nerabeei tratu ona emateko dekalogoa

23

AVAIM. TRATU TXARRAK JASOTAKO HAURREN LAGUNTZARAKO EUSKAL 
ELKARTEA.
Zarategi Pasealekua 100, Txara Eraikina I, 20015, Donostia-San Sebastián 
Telf/Fax: 943 24 56 16
avaim@outlook.com
www.avaim.org

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
Gizarte Politikak
Zarategi Pasealekua 99, Txara Eraikina II
20015 Donostia-San Sebastián

ERRENTERIAKO UDALA
Gizarte Zerbitzuak
Santa Klara kalea 18, behea
20100 Errenteria

ZUMARRAKO UDALA
Zerbitzu Sozialak
Itarte Etxea, behe solairua
20700 Zamarraga

KUTXA FUNDAZIOA
Paseo Mikeletegi 79
20009 Donostia



EgilEak 
ana Fernández Barrera
Eva gómez Pérez

itzulPEna
Euskera: ainhoa Ruiz Roteta

iRudigilEa
Eneko gonzález Yagüe
www.ekilikua.com

MakEtazioa
María Yáñez Marín

inPREsioa
Varela impresión gráfica

lEgE goRdailua
Vi-114/10

Haurren tratu txarrak Prebenitzeko Federazioen (FaPMi) berariazko
baimenik gabe debekatuta dago oso-osorik edo zati batean erreproduzitzea.

aVaiM
zarategi  Pasealekua 100, txara Eraikina i, 
20015, donostia-san sebastián
telf/Fax _ 943.24.56.16
avaim@outlook.com
www.avaim.org

aVaiM, FaPMi-renkide sortzailea da:




