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Gaur egun, genero-indarkeria kezka handia da familien artean. Zuek 

erantzukizun handia duzue gai honetan, baterako hezkuntza tresnarik eraginkorrena 

baita arazo hau sor ez dadin. Zuen seme-alabak berdintasunean oinarritutako balioetan 

heztea funtsezkoa da arazoari aurre hartzeko. 

Genero-indarkeria gero eta errealitate agerikoagoa denez, gida honekin saiatuko 

gara familiek informazio gehiago izan dezazuen gaiari buruz eta zuen seme-alaben 

artean indarkeria mota hau prebenitzeko eta detektatzeko tresnei buruz; izan ere, 

nerabezaroa etapa konplexua da zuen seme-alabentzat zein zuentzat. 

 

ZERTAZ ARI GARA GENERO 

INDARKERIAZ HITZ EGITEN 

DUGUNEAN? 

Garrantzitsua da kontzeptuak ondo definitzea errealitate osoa ikusgai egiteko eta 

gaiari buruz ezaguera zabalak eta zehatzak izateko. 

Gure gizartean, neska ala mutila zara. Bereizketa hori jaio aurretik ere egiten 

dugu, maskulino/femenino kategoria sozializatzaileetan gure tokia izateko. 

Kategorizazio horrek berekin dakar maskulinoa femeninoa baino hobea izatea. 

Adibidez, agresibitatea (ezaugarri maskulinotzat hartua) erakustea beldur izatea baino 

hobetzat jotzen da. Horri araudi heterosexuala gehitzen diogu, heteronormatibotasuna 

deitua, non mekanismo ugariren bidez eskema patriarkal horri eusteko saioa egiten den 

(gizon-maskulino-heterosexuala/emakume-femenino-heterosexuala).  

  



Egitura horretara egokitzen ez diren pertsona guztiek, eta zuen seme-alabak 

tartean egon daitezke, indarkeria matxista jasan dezakete. Horregatik esaten dugu 

indarkeria hori kontrol-mekanismo bat dela, sexu-sexualitate-desira eskema patriarkal 

tradizionala errepikatzen dela ziurtatzeko.  

Horrela, indarkeria matxistak, batetik, emakumeen aurkako indarkeria 

(indarkeria sexista) hartuko luke barnean eta, bestetik, sexu-sexualitate-desira eskema 

betetzen ez duten pertsonen aurkako indarkeria, hots, pertsona transexualen, lesbianen 

eta gayen aurkakoa (indarkeria matxista). 

Emakume guztiak dira indarkeria sexista baten xede, ez egiten dutenarengatik, 

baizik direnarengatik eta ordezkatzen dutenarengatik. Emakume izateak murrizketak, 

kontrolak eta indarkeria-maila eta -modu desberdinak dakartza berekin. Indarkeria 

horren helburua botere-harremanak eraikitzea da, maskulinoa femeninoaren gainetik 

egon dadin. Emakume guztiek jasaten dute indarkeria mota hori, baina kolektibo 

batzuek gehiago jasaten dute, honen arabera: adina, jatorria, egoera soziala, itxura 

fisikoa, erregulartasun administratiboa, gaitasun funtzionalak eta intelektualak… 

Indarkeria sexistaren barruan genero-indarkeria dugu, hots, bikotekideak edo 

bikotekide ohiak edozein modutan (fisikoan, psikologikoan, ekonomikoan edo 

sexualean) gauzatutako indarkeria sexista.  
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OMEk honela definitzen du genero-indarkeria: “indarkeria sexistako ekintza 

oro, emaitza posible edo erreal gisa kalte fisiko, sexual edo psikiko bat duena, 

barnean hartuta mehatxuak, askatasunaren hertsadura edo gabetzea, bizitza 

publikoan edo pribatuan gertatzen dela ere”. 

Indarkeria mota hori zenbait espaziotan gerta daiteke, hala nola espazio 

fisikoetan (eskolan, lanean, aisialdi-espazioetan edo espazio publikoetan), 

harremanetarako espazioetan (bikotearen barruan edo familian) eta espazio 

sinbolikoetan (espazio birtualetan). 

Ulertu ondoren genero-indarkeria ez dela bikote-harreman batzuetan gertatzen 

den indarkeria bakartu bat, baizik estrategia bat dela maskulinoaren boterea 

femeninoaren gainetik egoteko, gida honen helburua da nerabeen artean genero-

indarkeria prebenitzea eta detektatzea familien perspektibatik. 

  



GENERO INDARKERIAREN 

PREBENTZIOA 

Garrantzitsuena, genero-indarkeria gerta ez dadin, prebentzioa da. Horretarako, 

oso garrantzitsua da zuen seme-alaben baterako hezkuntza familiatik. Baterako 

hezkuntza berdintasunean heztea da, hots, zuen semeei zein alabei balio berak, lan 

berak, erantzukizun berak transmititzea.  

Gizarte honetan rol desberdinak esleitzen zaizkie emakumeei eta gizonei. Jaio 

aurretik ere, denok jasotzen ditugu mezuak mutilek nolakoak eta neskek nolakoak izan 

behar duten jakiteko, dagozkien moldeetan tokia izateko. Horrela, genero-rolak 

esleitzen dira, hots, zuen semeei rol jakin batzuk esleitzen zaizkie eta zuen alabei beste 

rol desberdin batzuk. 

Nesken rolak ugalketari, hazteari, zainketei, sostengu emozionalari… lotutakoak 

izango lirateke, eta batik bat etxeko esparruan daude inskribatuta. 

Mutilen rolak, berriz, produkzioarekin, mantenu eta sostengu ekonomikoarekin 

zerikusia duten lanekin lotuta egongo lirateke, eta batik bat esparru publikoan egiten 

dira. 

Pertsonaren bat egitura horretatik irteten bada, zigor soziala jaso dezake, hots, 

iraina, erasoak… edo beste forma finagoak (adibidez, bakartzea), sarreran ikusi dugun 

bezala. 

Genero-rol horien sozializazioa zenbait bideren bitartez gertatzen da, hala nola 

familiaren, eskolaren, berdinen taldearen, hedabideen, jokoen eta erkidego etniko eta 

kulturalaren bidez.  

Deskribatu dugun bezala, genero-rolen eragile sozializatzaileak zenbait dira, 

baina familiak zutaberik garrantzitsuenetako bat zarete. Horregatik, jarraian, 

informazioa emango zaizue genero-indarkeria prebenitzeko zer egin dezakezuen 

jakiteko. 

 



 

Zuen seme-alabek pertsona helduen eta, batez ere, maitasun-harremana duten 

hurbileko pertsonen behaketaren eta imitazioaren bidez ikasten dute, hots, nola jokatu 

behar duten neska izanik eta nola jokatu behar duten mutila izanik.  

Une horretan, honelako ideiak igortzen ditu diskurtso sozialak: “orain berdinak 

garenez, beraiek guk egiten ditugun gauza berak egin ditzakete, beraz ez dut ezer 

ikasteko haiengandik”.  

Mutilek arazoak dituzte femeninotzat jotako jarduerak egiteko, mundu 

maskulinoa gizartearen arloan femeninoaren gainetik dagoelako. Adibidez, mutil batek 

balleta dantzatzen badu edo maitasuna, besteen zainketa, gorputza apaintzea eta antzeko 

sentimenduak adierazten baditu, “ez oso gizon" edo “homosexual” etiketa jarriko zaio. 

Hori da mutil askok jasaten duten bullying homofobikoaren kausa nagusia, eta ondorio 

itzulezinak izan ditzake. 

Horregatik, garrantzitsua da mutilek eta neskek koherentzia bat ikustea eta 

sentitzea zuen diskurtsoaren eta zuen portaeraren artean. Zuek jarraitu behar den 

eredua zarete zuen seme-alabentzat, horregatik da garrantzitsua amek, aitek zein 

tutoreek eguneroko bizitzaren esparru guztietan parte har dezazuen. Horregatik, 

emakumea zein gizona izan, emozioak adieraztea ona dela irakasten badugu, 

koherentea izango da gurasoek zuen sentimenduak besteen aurrean adieraztea. 

Garrantzitsua da eguneroko diskurtsoak, jarrerak eta portaerak aldatzea 

berdintasunean hezteko. 

 



ZER EGIN DEZAKEGU? 

 Neskak eta emakumeak aitortzea. Bizi dugun kulturak ikusezin egin ditu 

emakumeak eta garrantzitsua da haien ekarpenak aitortzea eta hitzetan jartzea. 

Iritzi eta ideia handiak dituztela aitortzea, emakumeengandik asko ikas 

dezakegulako.  

 Ez barkatzea edo aintzat ez hartzea joera matxistako “garrantzirik gabeko” 

iruzkinak, txantxak, trufak, pasarteak, txutxu-mutxuak edo harrokeriak. Horri 

gaur egun mikromatxismoa esaten zaio, badirudi ez dutela kalterik egiten, baina 

sexuen arteko desberdintasunari eusten diote. 

 Hedabideen, Interneten eta jokoen eraginaren jakitun izatea gizon eta 

emakumeen ikuspegi estereotipatua erakustean eta zuen seme-alabei espiritu 

kritikoa ematea baliabide horiekiko. Yolanda Domínguezen “Niños vs. Moda” 

bideoak oso ondo islatzen du errealitate hori eta, beraz, ikustea gomendatzen 

dizuegu.  

 Gatazkak onartzea eta tokia ematea giza harremanen ezaugarri gisa eta 

hazteko aukera gisa. 

 Maskulinitatea berriz pentsatzea. Kontuan izan behar duzue indarkeria sexista 

ez dela emakumeen arazo bat, baizik emakumeek jasaten duten arazo bat. 

Horregatik, garrantzitsua da mutiko eta mutil nerabeekin maskulinitatearen ideia 

lantzea; izan ere, beren jarrera matxistek mundu helduak beraiengan jarri 

dituzten itxaropenei erantzuten diete. Horrela, mutiko eta mutil nerabeak 

maskulinitate tradizionalaren eredu horretara egokitzen saiatzen dira taldearen 

barruan sentitzeko eta mendekurik ez jasotzeko. Funtsezkoa da mutiko edo gazte 

nerabeek ikustea, etxean, emakumeek zein gizonek, errotik arbuiatzen dituzuela 

jarrera matxistak. 

Horretan, aitek funtzio berezia duzue zuen semeekin; izan ere, mutilek eragiten dute 

indarkeria mota hori. 

Zer izan behar duzue kontuan aitek? 

• Emozioak adieraztea 

Mutil askok jarraitzen dute jasotzen beldurrak, ahuleziak, segurtasun ezak, 

maitasuna, gabeziak, makaltasunak.. adieraztea ez dela mutilen gauza dioten mezuak, 



emozio horiek ezkutatzea beren indarraren eta ausardiaren zeinu bat delako. Horregatik, 

zuek ikusarazi behar diezue ausardia eta indarra izatea dela emozio horiek erakustea, 

mutilen artean emozio mota hori baztertzen den ingurune batean. 

• Sexualitate maskulinoa  

Mutilek eta nerabeek guztiz sexualizatutako eta gizonentzat etengabe eskuragarri 

dagoen gorputz femenino baten ikuspegia dute; izan ere, bideo-jokoetan, jostailuetan, 

hedabideetan… mezu horixe bidaltzen zaigu. 

Hitz egizue zuen seme-alabekin sexualitatea ez dela estimu eta emozioetatik 

bereizita edo urrun dagoen zerbait. Gainera, pornografia komertzialenari buruz hitz 

egitea komeniko litzateke, uler dezaten sexualitateaz eta gorputz femeninoaz 

transmititzen den nozioa guztiz irreala eta bortitza dela.  

  



GENERO INDARKERIA NERABEEN 

HARREMANETAN 

Nerabezaroa aldaketa-etapa bat da, non zuen seme-alabak heldutasun fisikora, 

afektibora eta kognitibora iritsiko diren. Aldi horretan zehar, beraiek zuengandiko 

independentzia lortu nahi dute eta beren berdinen taldera egokitu nahiko dute, beren 

nortasun propioa garatzeko.  

Bikotea garrantzitsua da egungo gazteentzat eta, horregatik, asko “norbaitekin 

irten” ohi dira. Neskek oro har mutil zaharragoekin irteteko joera dute. Gainera, etapa 

horretan hasten dira bikoteko lehen harremanak eta horiek modu bizian biziko dituzte 

eta, onerako edo txarrerako, geroko harremanak marka ditzakete. Horregatik, 

garrantzitsua da lehenbailehen detektatzea balizko genero-indarkeria baten aztarnak.  

Indarkeria mota desberdinak daude, jarraian ikus dezakezuenez: 

• Indarkeria fisikoa: intentziozko ekintzak, biktimaren osotasun fisikoarentzat 

kaltea eta arriskua dakartenak. 

• Indarkeria psikologikoa: nahitako ekintzak, biktimaren osotasun fisikoarentzat 

kaltea eta arriskua dakartenak. Irainak, umiliazioak, mehatxuak, jazarpena… 

izan daitezke. Ziberjazarpena ere nabarmendu daiteke, gero eta adin txikiko 

gehiagok jasaten dutela ikusten baitugu. Ziberjazarpena da informazio 

elektronikoa eta hedabide digitalak erabiltzea gizabanako bat edo gizabanako 

talde bat jazartzeko, eraso pertsonalen bidez, edo informazio konfidentziala edo 

faltsua hedatuta, beste bide batzuen artean. Gainera, xantaia edo jazarpeneko 

kanpaina-konbinazioak egin daitezke, biktima jazarria agertzen den irudi 

erotikoak edo pornografikoak erabilita.  

• Indarkeria ekonomikoa: biktimaren bizitzaren alderdiei buruzko ekintzak, 

portaerak eta erabakiak kontrolatzeko ekintzak edo ez-egiteak, baliabide 

material eta ekonomikoak kontrolatuta. 

• Indarkeria sexuala: pertsona bat intimitate sexuala indarrez izatera behartzen 

duten ekintzak. 

GENERO INDARKERIAREN ZIKLOA 



Genero-indarkeria ez da gertaera bakartua, nagusitasun, botere, eraso eta 

bortxazko portaerek luzaroan irauten dute.Hain luzaroan irautearen arrazoia da 

indarkeria mota hori ziklikoa dela, hots, une onak eta txarrak txandakatzen dira.Ziklo 

horrek hiru etapa ditu: 

 

 

 Tentsioa metatzea 

Fase honetan, zuen alaba egoera kontrolatzen saiatzen da, eta gertatutako 

gorabeherak minimizatzen. Gainera, bere bikotekidearen portaerak estaliko ditu lagun 

eta ahaideen aurrean.  

Bestetik, zuen semea oldarka erreakzionatzen hasten da edozein frustrazio edo 

trabaren aurrean, gero eta urduriago eta haserreago dagoelako. Fase honetan oso 

sentikor dago, neskak egiten duen guztiak gogaitu egiten du eta edozergatik haserretzen 

da (neska ez da iritsi adostutako orduan, ez die berehala erantzuten bere deiei edo 

mezuei…).Ustekabeko eta berehalako aldaketak izaten hasten da bere aldartean. 

Fase honek denboraldi luzeetan iraun dezake. 

 

 Bortxazko eztanda 



Aurreko fasean metatutako tentsioa deskargatzen da. Ez du zertan izan eraso 

fisikoaren bidez; bortxazko eztanda hori modu askotan gerta daiteke, hala nola irainduz, 

oihukatuz, altzariak kolpatuz, neska uztearekin mehatxatuz, lagunen aurrean 

umiliatuz… 

Mutilaren helburua izango da bere botere- eta desberdintasun-planteamendutik 

desegokia izan den neskaren portaera zigortzea; beraz, mutilak ez dio minik egin nahi, 

baizik lezioa ikas dezan nahi du.  

Normalean mutilak bere bikotekideari egotziko dio eztanda horren errua, “zeuk 

zirikatu nauzu”, “zeuk behartu nauzu”, “zeuk haserrarazten nauzu” edo antzeko 

esaldiekin. 

Neska fase honetan blokeo-egoera batean eta hunkituta geratuko da. Gertatzen 

ari dena justifikatzera eta minimizatzera joko du, eta agian pentsatuko du bera dela 

egoera horren erruduna. Ohikoak dira “nik ez banu… egin, berak ez zuen…”, “dena nire 

errua da”, “merezi dut” edo antzeko esaldiak.  

 Eztei-bidaia 

Fase honetan tentsioa txikitu egiten da eta manipulazio afektiboa agertzen da. 

Hainbat modutan gerta daiteke: mutilak barkamena eskatuko du eta ez duela berriz 

egingo aginduko du, bere errua aitortuko du… 

Zikloan zehar, mendekotasun-harremana estuagoa egiten da eta mutilaren 

jazarpen emozionala eta afektiboa hasiko da neskarenganantz. 

 

PROZESUA 

Indarkeria orok prozesu bat du, normalean harremanaren hasieratik hasten dena, 

desberdintasuna ereinda eta neskaren gaineko boterea ezarrita. Denbora igarota, 

desberdintasuna errealitatea denean, indarkeria psikologikoko portaerak hasiko lirateke 

eta, azkenik, indarkeria fisikoa ere gerta liteke batzuetan. 

 



 

Indarkeriaren prozesuan erasotzailearen zenbait jarduketa daude, hots, bakartzea, 

kontrola eta debekuak eta desbalorizazioa. Bakartzean, mutilak neska beste pertsona 

BAKARTZEA

•Jeloskor dago neskaren inguruan dauden pertsona guztiekin.
•Zalantzan jartzen ditu neskaren lagunak, zaletasunak eta jarduerak.
•Neskari umiliazioa sortzen dioten jokaerak ditu ahaide eta lagunen aurrean.
• Inork ez diola sinetsi edo lagunduko konbentzitzen du.
•Haserretu egiten da neskak mugikorraz egiten duen erabileraz.
•Konbentzitzen du hain desiragarria denez ezin duela ekidin jeloskor egotea eta hari 

zerbait gertatzearen beldur dela.

KONTROLA

ETA

DEBEKUAK

•Neskak egiten duena kontrolatu nahi du.
•Haren arropari, harremanei edo jarduerei buruz erabakitzen du.
•Zelatatu egiten du kontrolatzeko, eta babestu nahi duelakoan justifikatzen da.
•Sarkinkeria-jokaerak ditu.
•Harremanaren jabe gisa jarduten du.
•Mehatxuak, xantaia emozionala… erabiltzen ditu bere kontrola ezartzeko.
•Etengabe deitu edo mezuak bidaltzen dizkio. 
•Bere poltsa, arropa… miatzen ditu.

DESBALORIZAZIOA

•Zer baldarra, ezdeusa edo txarra den errepikatzen dio, gutxiago dela sentiarazteko.
•Haren porrot edo arazoen ardura egozten dio.
•Neskaren ikasketak edo jarduerak gaitzesten ditu.
•Arazo guztien errua egozten dio.
•Haren sentimenduei, arrazonamenduei eta jarduketei iseka egiten die.
•Emozioen aldetik entzungor egiten dio.
•Uko egiten dio neskarekin hitz egin edo eztabaidatzeari.
•Hari buruzko gaitzespenak egiten ditu lagun edo ahaideen aurrean.
•Barruko kontuak agerian jartzen ditu beste pertsona batzuen aurrean.
•Beste emakume batzuekin okerrera konparatzen du.
•Mespretxuzko ezizenekin deitzen dio.



batzuekin harremanetan jartzea murriztu, oztopatu edo ekidingo du, eta haren sare 

sozialak suntsitzen saiatuko da. Kontrolaren fasea zuzenean gerta daiteke, debekuen 

bidez, edo zeharka, adibidez, erabiltzen duen arropa kontrolatuta… Desbalorizazioaren 

faseak zuen alabari, bere gaitasunei, iritziei, salaketei balioa kentzea du helburu, eta 

behin eta berriz eta sistematikoki erabiltzen da. 

 

  



DETEKZIOA ETA ESKU HARTZEA 

Nerabezaroak zenbait faktore ditu eta kontuan izan behar dituzue zuen seme-

alaben arteko indarkeria-harremanak ulertzeko. Ezaugarri batzuk dira, hala nola adina, 

esperientzia falta bikote-harremanetan, ez direla bizi beren bikotekideekin, beren 

berdinen zeregin garrantzitsua, nerabeek dituzten maitasun erromantikoaren ereduak, 

familiarekin duten harremana, pertsona bakoitzaren izaera eta bestelako arrisku-faktore 

batzuk. 

 

•Aldaketa ugariko unea.
•Lehen aldiz egin behar diete aurre hainbat egoerari, esperientziarik izan gabe.
•Zalantzak eta nahastea daude.

ADINA

•Maitasun erromantikoa idealizatzea.
•Mitoak: "maitasunak dena lor dezake”, “maite zaituenak negar eragingo dizu", 

“pertsonak errotik aldatzen dira maitasunagatik".

ESPERIENTZIA FALTA BIKOTE 
HARREMANETAN

•Bizikidetzarekin arazoak amaituko direla uste dute.
•Espazio intimorik ez dutenez, indarkeria-adierazpenak jendearen aurrean gerta daitezke 

(baina ez dira beti gertatzen jendearen aurrean).

EZ DIRA BIZI BEREN 
BIKOTEKIDEEKIN

•Berdinen taldeak indarkeria-egoera normalizatzen badu, neskek arazo gehiago izango 
dituzte arriskua detektatzeko.

•Berdinen taldeak harreman kaltegarrien errezeloak baditu, ziur asko lehenengoak 
izango dira horretaz jabetzen.

BERDINEN ZEREGINA 
FUNTSEKOA DA

•Bortxazko harreman erromantikoen ereduak transmititzen dira, eta zuen seme-alabak 
horietako protagonista nerabeekin identifikatzen dira.

MAITASUN NERABEAREN 
EREDUAK

•Adinarengatik, zuen seme-alabek zalantzan jarriko dituzte zuen planteamenduak, 
barnean hartuta beren bikotekideari buruz duzuen iritzia.FAMILIAKO GIROA

•Zuen alabak izaera gogorra izan arren, baliteke segurtasunaren atzean adin horretako 
berezko segurtasun ezak ezkutatzea.IZAERA

•Faktore batzuek eragotzi egiten dute harreman mota hori detektatzea: osasun 
mentaleko arazoak, aniztasun funtzionalak, substantziak kontsumitzea, eskola-
jazarpena, arazoak berdinekin...

BESTELAKO ARRISKU FAKTORE 
BATZUK



Garrantzitsua da adierazle batzuk kontuan izatea, hautemateko zuen alaba 

harreman toxiko batean dagoen eta genero-indarkeria jasaten ari den, edo zuen semea 

erasotzailea izan daitekeen bere bikote-harremanean.  

Nabarmendu behar da nerabezaroan indarkeria psikologikoak duela indar 

handiena eta ohikoena dela beren harremanetan. Zailagoa da horren berehalako eraginak 

ebaluatzea, eta gauzatzen duenak ez du hartzen eraso horien ardura eta biktima egiten 

du bere portaeraren erantzule. Horregatik azpimarratuko ditugu indarkeria horren 

adierazleak, garaiz detektatzeko eta esku-hartzea ahalik eta azkarren egiteko.  

Gainera, kontuan izan behar da ez dagoela emakume biktimizatuaren edo 

erasotzailearen profil espezifikorik, eta arau sozialetara egokitzen diren pertsonak 

direnez, gizartean integratuta daudela. Ideia nahasiak daude: tratu txarrak ematen 

dituzten gizonek arazo psikologikoak dituztela, drogekin arazoak, maila 

sozioekonomiko baxua dutela… baina faktore horiek indarkeria-gertakariak sor 

ditzaketen faktoreak badira ere, ez dago zuzeneko erlaziorik faktore horien eta 

indarkeria erabiltzearen artean. Jarraian, adierazle batzuk erakutsiko zaizkizue neska 

zein mutilentzat, zuen seme-alaben artean problematika hori detektatzeko aukera izan 

dezagun. 

 

ADIERAZLEAK 

NESKAK (biktimizatuak) MUTILAK (erasotzaileak) 

Itomen-sentsazioa dauka. Emakumearen eta bikotearen gehiegizko 

idealizazioa dauka, maitasun 

erromantikoaren ikusmolde baten arabera. 

Gorabeherak ditu bere aldartean. Gatazkak etsaikeriaz konpontzen ditu eta 

ez du bere gain hartzen bere akatsen 

erantzukizuna. 

Gehiegi izerditzen da. Enpatia falta dauka. 

Goserik ez du edo gehiegi jaten du. Menderatzailea, posesiboa, jeloskorra… 

da. 



Insomnioa edo hipersomnia du. Bere sentimenduak adierazteko arazoak 

ditu. 

Nekatuta sentitzen da. Sinesmen eta portaera sexistak ditu. 

Eskolan kontzentratzea kostatzen zaio.  Neskak dioena ez du aintzat hartzen. 

Eskolan huts egiten du. Errespetu faltak eta kontrola erakusten 

ditu bikotekidearekin. 

Arazoak ditu ikasketetan. Uko egiten dio komeni ez zaiona 

eztabaidatzeari. 

Desmotibatuta sentitzen da. Ez du planik egiten neskarekin. 

Lagun eta ahaideetatik bakartzen da. Hizkera nahasia erabiltzen du. 

Harreman sozial urriak ditu. Uko egiten dio gatazkari: “ez dakit zertaz 

ari zaren”. 

Depresio-egoeran dago. Sistematikoki egiten dio aurre. 

Herstura du. Neskaren emozioak eta esperientziak 

ukatzen ditu. 

Estres handia du. Neskak egiten duen guztia kritikatzen du. 

Autoestimu txikia du eta ez du 

konfiantzarik bere buruan. 

Besteen aurrean iraindu eta izena kentzen 

dio. 

Bere burua ez du zaintzen eta irudia 

okertu egin da. 

Besteekin dituen elkarrizketak sabotatzen 

ditu, distraituz edo iseka eginez. 

Etengabe urduri egoten da. Irteera guztiak kontrolatzen dizkio, eta 

bere kabuz mugitzea ekiditen du. 

Arraro sentitzen da eta buruko, 

giharretako… minaz kexatzen da. 

 

Ezertarako balio ez duen sentsazioa du.  

 

 



 

ZER EGIN KASU HORIETAN?  

Alaba biktimizatuak edo seme erasotzaileak dituzuen amek eta aitek sentimendu 

desberdinak izango dituzue gertatzen ari zaizuenari buruz. Kontuan izan behar da une 

latza dela eta garrantzitsua dela pazientzia izatea, prozesua luzea izan daitekeelako. 

Amen eta aiten erreakzio arruntenak hauek dira: 

 Egoeraren aurrean amorrua eta haserrea erakustea. 

 Larritasun-sentimenduak bizi izatea. 

 Ez sinetsi nahi izatea edo garrantzia kentzea. 

 Hura edo bere burua errudun egitea. 

 Lotsatzea. 

 Neska epaitzea edo gaitzestea harremanarekin jarraitzeagatik.  

 Nahasmena eta desorientazioa sentitzea. 

 Zuen alaba kontrolatu nahi izatea. 

 Neska berehala erreskatatzea eta “haren gogoz kontra”. 

 Guraso edo tutoreen aurrean desadostasuna erakustea. 

 Mutilak edo neskak jarduteko zain egotea. 

 Ez jakitea nola erantzun zuen seme/alabak uko egiten badio jarduteari edo 

bikotekidearekin eteteari. 

 Zuen alabak zuekin konfiantzarik ez duen sentimendua. 

Erreakzio horiek guztiak normalak eta logikoak dira, baina ama edo aita zareten 

aldetik, egokiena egin behar dugu egoera horretan, zuen bulkada emozionalak 

kontrolatzen saiatuta. Hona hemen erreakzio horiek modu egokienean maneiatzeko 

aholku batzuk: 

 Zuentzat laguntza profesionala bilatzea. 

 Gurasoek edo tutoreek ahalik eta elkartuen egon behar duzue. 

 Ez kendu garrantzirik kontatzen dizuenari. 

 Errespetatu zuen alabaren erritmoa edo denbora. 

 Alaba harremana oraindik eteteko prest ez badago, onartu eta izan pazientzia. 



Zuen alabak harreman toxiko batean dagoela eta genero-indarkeria jasaten ari 

dela kontatzen badizue, garrantzitsua da jakitea nola jardun behar duzuen ere: 

 Arretaz entzun eta ahalik eta gutxien etenda. 

 Utziozue barrena husten, jarrera harkorrez, iritzirik eta epairik eman gabe. 

 Beragandik hurbil sentitu behar zaituzte, eta modu positiboan indartu behar 

duzue zer gertatzen ari zaion kontatzea. 

 Bermatu konfidentzialtasuna. 

 Ez jarri zalantzan zer esaten dizuen, sinesgaitza bada ere. Agian ezagutzen 

duzue bere bikotekidea eta ezinezkoa iruditzen zaizue mutila horrelakorik egiten 

aritzea. 

 Ez ezazue errudun sentiarazi. 

 Ez estutu hasieran xehetasun zehatzez galdetuta. 

 Saiatu haren egoeran jartzen, jarrera enpatikoa izanda. 

 Transmititu bere ondoan zaudetela. 

 Laguntza eskatzea zer garrantzitsua den sartu behar diozue buruan. 

 Anima ezazue beste aukera batzuk baloratzera. 

 Plantea iezaiozue problematika horretan espezializatutako zentro batera 

laguntzea. 

 Indartu modu positiboan zuen alabak egin edo proposatu dituen ekintzak edo 

ekimenak. 

 Ez ezazue behartu edo mehatxatu.  

 Ez sortu alabari berehalako konponbide-itxaropenik. 

 Azter ezazue beste inork ba ote dakien zer ari zaion gertatzen, laguntzak eta 

aliantzak ezartzeko. 

 Ager zaitezte intolerante genero-indarkeriaren aurrean. 

Aitzitik, zuen semea erasotzailea bada harreman batean, garrantzitsua da jakitea 

nola jokatu behar duzuen: 

 Garrantzitsua da zuen semearekin hitz egitea, bere portaera ez duzuela onartzen 

esanik eta hori ez diozuela inola ere barkatu eta justifikatuko.  

 Bere familia zaretela jakinarazi behar diozue, eta hor zaudetela behar duen 

guztian laguntzeko. Kanpoko laguntza bilatzeko prest egongo zarete behar bada, 

laguntza-programen berri emateko eta lehen bisitaldian laguntzeko. 



 Utzi argi zuen jarrera. Bere portaera onartzen ez duzuen arren, ez epaitu edo 

eraso; izan ere, hura defentsiban jartzea besterik ez duzue lortuko. 

 Zuen helburua da bere arazoaren ardura hartu eta konponbidea bila dezan. 

Herstura eta amorrua bestela bideratu behar dira, bai kirolaren edo erlaxazioaren 

bidez, bai aisialdiko eta astialdiko jardueren bidez, eta horietara lagun 

diezaiokezue. 

 Erakutsi neska babesteko eta laguntzeko jarrera. 

 Familiatik garrantzitsua da jarraitu behar den ereduarena egitea, komunikatzeko 

eta adiskidetzeko jarrera baten bidez, arazoak modu zibilizatu eta adostuan 

konponduta. Eredu bazarete, errazagoa da mutila bere akatsez ohartzea. 

Genero-indarkeria arazo zabaldua da gizartean, baina gaiari buruz egiten ari den 

gogoetari esker, prebenitu eta garaiz detekta daiteke problematika hori. Garrantzitsua da 

pazientzia izatea, laguntza eskatzen jakitea eta zeuen burua zaintzea, horrela zuen seme-

alabei laguntzeko. 

 

 



 


