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2011. urteko ekainean, Miguel Lorente Espainiako Gobernuaren Genero Indarkeriarako orduko idazkariak 

jardunaldi batean parte hartu zuen, Bilbon1. Hitzaldi luze eta mamitsu baten ostean, entzutera 

etorritakoetako batek egotzi zion emakumeek jasaten zuten indarkeriaz bakarrik hitz egitea, eta beste 

indarkeria batzuk ez aztertzea (gizonek eta haurrek jasaten zutena, esate baterako), bai eta emakumeek 

egiten duten indarkeria ez aipatzea ere. Miguel Lorentek, erantzutean, aipatu zuen berak parte harturiko 

medikuntza biltzar ugarietan, giltzurruneko patologiei buruzko txosten bat aurkeztean, adibidez, inork ez 

ziola egozten gibeleko arazoak albo batera uztea2. 

 

Genero-indarkeria3 gizarte-arazotzat hartzen hasi, eta legezko, laguntzazko eta hezkuntzazko neurriak, 

besteak beste, ezartzeari ekin zaionetik, ohikoa izaten da jardunaldi hartara etorritako pertsonaren 

modukoaren salaketak aurkitzea. Badirudi ezen, dauden indarkeria-mota guztien gainean hitz egin ezean, 

ikuspegia mugatua dela eta partzialtasun susmagarria duela.  

 

Ikerlan honen asmoa partziala eta mugatua da. Haren xedea ez da indarkeriaren modu eta agerpen 

guztiei heltzea. Emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan sakondu nahi dugu, harreman heterosexual 

batean emakumearen bikotekideak erabiltzen duen indarkeria bereziki. Hala ere, ikuspegia zabaldu nahi 

izan dugu, bikotekide horretako emakumea ama gisa ikusi ahal izateko eta, sumatzen genuenez, gatazka 

batean sar zitezkeen bi emakume-rolen arteko elkargunea aztertzeko: bikotekide-rolaren eta ama-rolaren 

arteko elkargunea, hain zuzen ere. Lorenteren metafora berriz hartuta, gibelaren eta giltzurrunaren arteko 

lotura aztertzen saiatuko gara. Kritikari aurrea hartu nahi diogu… kanpoan utzi dugu urdaila. 

 

Ikerketa honi lotu gintzaizkionean, pentsatu genuen indarkeriaren biktima den emakumeak hartzen dituen 

erabakietan ama-rolak duen parte-hartzea arretagunetzat aukeratzea; alabaina, Emakume Zerbitzuaren 

lehen datuak jasotzean, ohartu ginen ikertzeko populazioaren % 85 dagoeneko ez zela bizi 

erasotzailearekin, eta horrek planteamendua aldarazi zigun, ama-bizipen horien gaineko ikuspegi 

                                                 
1 “Gizonak berdintasun-garaian” jardunaldia, Deustua-San Ignazioko Modulu Psikosozialeko 
Emakumearen Zerbitzuak antolatua, 2011ko ekainaren 7an. 
2 Hitzez hitzezko aipua ez den arren, hitzaldiaren gai nagusia ez den beste gai batez galdetzearen 
zentzua jaso da. 
3 Ikerketatik at utzi dugu emakumeen aurkako indarkeriaren arazoa izendatzerakoan dagoen 
eztabaida, eta Genero Indarkeriaren aurka Oso-osoko Babesa Emateko Neurriei buruzko 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak definitzen duen bezala erabili dugu “genero-indarkeria” 
kontzeptua: ”… indarkeria emakumeen aurka erabiltzen dutenean horien ezkontide direnek edo 
izan direnek, edo horiekin antzeko maitasun-harremanak dituztenek edo izan dituztenek, nahiz eta 
elkarbizitzarik ez izan”. Horretarako arrazoi nagusia da kontsultaturiko bibliografiak zein 
erreferentziazko iturri zenbaiten datuek gehien-gehienetan kontzeptu hori erabiltzen dutela. Lan 
honetarako iturri nagusiek ere erabiltzen dute (Emakumearen Zerbitzuaren datuak eta 
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zabalago bat sartzeko, ikuspegi historiko bat, haien haurdunaldiari, haurren hazierari, eta emakume horiek 

seme-alaben ongizateari beren erabakietan ematen zioten parte-hartzeari lotutako indarkeriazko historia 

berrikustea ahalbidetuko ziguna/ziena. 

 

Ikerlanak arreta amenamenamenamen diskurtsoan  diskurtsoan  diskurtsoan  diskurtsoan jartzen du. Beste baterako uzten dugu aiten eta alaben zein semeen 

diskurtsoa eta bizipenak aztertzea.   

 

Genero-indarkeria jasaten duten emakume amak sakonago ezagutzen hasi ginenean, haien nahasmena 

eta bakardadea ikusi genituen nabarmendu beharreko bi elementutzat, eta, horregatik, ikerketa-ildo 

honetan jarraitzea premiazkoa iruditzen zaigu. Santurtziko udalari dagokionez, Emakume Zerbitzuari 

laguntza eskatzen dioten gehienak seme eta alaba adingabeak dauzkaten amak izaten direlako; 

horrenbestez, haien ama-rola lantzeko erantzun egokiak ematea, beharrezkoa ez ezik, betebehar bat ere 

bada, kalitatezko laguntza emateko helburua betetze aldera. 

 

Ez dugu zalantza egiten tamaina bateko zein besteko zenbait esperientzia aurrera eramaten ari direla, 

batzuk ezagunagoak direlarik, beste batzuk baino, baina, hala ere, emakume-amek jasaten duten 

indarkeria aztertzeko elementu berriak ekarri nahi izan genituen.  

  

Sortzeneko ikerketa-taldeak bere burua emaitzen erantzule egiten duen arren, hemen ageri diren eran, 

nabarmendu nahi dugu Emakume Zerbitzua osatzen dutenen laguntza ezin baliotsuagoa. Erabateko 

prestasuna eta bermea eskaini zituzten proiektu hau aurrera atera zedin. Ezbairik gabe, engaiamendu 

elkartu horri esker atera dira argitara orrialde hauek. 

 

Ikerketa-taldea: 

 

Norma Vázquez, Itziar Gandía, Ianire Estébanez 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                         

elkarrizketatutako emakumeak). Informazioa maneiatzean koherentzia handiagoa lortze aldera, 
geuk ere erabiltzea hautatu dugu. 
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Indarkeriaren biktima diren emakumeen ama-

rola bi suposiziotik abiaturik aztertu da: alde 

batetik, indarkeria-zikloa haustea zailtzen duen 

faktore bat delako ideia dago (bi guraso dauden 

familietan adingabeak hobeto garatzen direlako 

usteagatik, edo ikusita zailagoa izango zaiela 

seme-alaben bizimodua ziurtatzea, zailtasun 

ekonomiko handiagoak izango baitituzte); eta 

beste aldetik, aitak alaben edo semeen aurka 

erabiltzen duen indarkeria emakumeak 

dagoeneko berarentzat bakarrik ez den 

indarkeria bati amaiera ematea erabakitzeko 

faktore eragilea izan daitekeelako ideia dago.  

 

Emakumeen testigantzek eta laguntzen dien 

pertsonalaren esperientziak gauza bera aditzera 

ematen dute gehienetan: emakumeak indarkeria 

gehiago “eramaten” dutela, baina irmotasunez 

erantzuten dutela alabei edo semeei eraso 

egiten dietenean. Beste hitzez, itxuren arabera, 

emakume-identitatea eraikitzen da tratu 

txarrekiko tolerantzia handi baten eta bikote-

harremanari eusteko premia baten gainean, 

baina ama-identitatea, aitzitik, ez da horrelakoa, 

erabaki azkar eta zorrotzak hartzen baititu 

umeak babestu behar direnean. 

 

Suposizio horiek diskurtsoetan, sinesmenetan 

zein indarkeriaren biktima diren emakumeek 

jasotzen dituzten mezuetan ere; hain zuzen, 

haur-ahotsak zuzendu izan zaizkie txarto 

tratatzen dituen gizonarengandik (aita, sarritan) 

banantzeko eskatuz. Hala ere, ikerlan gutxi 

batzuek baino ez dute aztertzen emakume 

horiengan bikotekide-rola eta ama-rola zein 

modutan bateratzen diren, edo zer saio egiten 

dituzten bikotea salbatzeko, seme-alabak 

babesten saiatzearekin bat, edo haurrak hazi eta 

autonomo egiten direnean ama-rol horretan zer 

aldaketa gerta daitezkeen... edo bizimodu 

autonomoa ezin har dezaketenean, ama 

babesteko funtsezko eginkizuna betetzen 

dutelako. Laburbilduz, gaiaren inguruan gauza 

asko ematen dira jakintzat, baina gutxi 

ezagutzen da genero-indarkeria nozitzen duten 

emakumeen ama-bizipenaren konplexutasunaz. 

 

Azkenaldian, sakoneko ikerketak aurrera 

eramaten ari dira genero-indarkeria neskato eta 

mutikoengan duen inpaktuari buruz; haietako 

batzuetan ondorioztatu da, indarkeria horren 

zeharkako biktima ez ezik, zuzeneko biktimak 

ere badirela: aitak edo amaren bikotekideak 

emakume horiei ematen zizkien tratu txarrak 

ikusi, entzun edo sumatu izanaren ondorioak 

berekin daramatzaten adingabeak, nerabeak 

eta/edo helduak. 

 

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Emakumeak eta amakEmakumeak eta amakEmakumeak eta amakEmakumeak eta amak 

1. ESPARRU TEORIKOA1. ESPARRU TEORIKOA1. ESPARRU TEORIKOA1. ESPARRU TEORIKOA    
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Era berean, ikusten dugu nola modu 

asaldagarrian gero eta gehiago diren amei eta 

aitei fisikoki eta/edo psikologikoki eraso egiten 

dieten semeak eta alabak, nerabezaroan batik 

bat. Hedabide batzuen bitartez jakin dugunez, 

ama batzuek, gehiago ezin jasan, eta ama-rola 

betetzeari utzi ahal izatea eskatu dute, eskura 

dituzten baliabideen artean ez dagoelako beren 

burua babesteko baliagarria denik. Badakigu, 

era berean, haietako gehienei asko kostatzen 

zaiela tratu txar hori aitortzea, eta are gehiago 

salatzea.  

 

Eta hainbeste arazo asaldagarriren artean, 

ikusten dugu badaezpadako izaera zientifikoa 

duten ikuspegi batzuek amei seme-alabak 

"alienatzea" leporatzen diete, aitei aita-rola bete 

dezaten eragozte aldera. Zehazki, Guraso 

Alienazioko Sindromea (GAS) deritzonak kalte 

handia egin dio genero-indarkeriaren eta 

familiako indarkeriaren arteko loturari buruzko 

hausnarketari, baieztatzen baitu amek 

manipulatzen dituztela seme-alabak aitaren 

aurka4.  

 

Neuropsikiatriako Espainiako Elkarteak, 

2010eko martxoaren 25ean egin zuen 

adierazpen batean, ikuspegi psikiatriko-

psikologikoak gehiegi erabiltzea salatu zuen: 

“GASa seme edo alaba baten zaintza erdiesteko 

botere-borroka bat medikalizatzeko saio larria 

                                                 
4 Tinta ugari xahutu da balizko sindrome 
horretaz zein haren funtsik ezaz eta 
egiatasunik ezaz, oso zabaldurik egon arren. 
GASari buruzko azterketa kritiko bat: ikus 
Escudero, A., Aguilar, L., de la Cruz, J. 
(2008). La lógica del Síndrome de Alienación 
Parental de Gardner (SAP): «terapia de la 
amenaza». 

da5. Guraso Alienazioko Sindromearen 

deskribapenetan generoaren aldetik dagoen 

joera ezin ukatuzkoa da. Izan ere, bikotekide 

“alienatzaile” gehienak, haren (sindromearen 

sortzailearen) ustetan,  “gizonak gorrotatzen 

dituzten emakumeak” dira.  

 

Bi urte lehenago, Bizkaiko Probintzia Auzitegiak, 

256/08 epaian, ondorengoa esan zuen: “ezein 

elkarte profesional edo zientifikok ez du GASa 

onartu, azkenaldian sindromea deritzoten horren 

inguruan sortzen ari diren “famak” eta 

aldarrikapenak eta hura banantzeko eta 

dibortziatzeko prozesuetan izaten ari den 

(diotenez) ondorio arriskutsuek eragin zuten, 

2007ko abenduan, medikuntzako eta adimen-

osasuneko profesional askok osaturiko talde 

kopurutsu batek manifestu bat izenpetu zuen 

"ustezko "Guraso Alienazioko Sindromea" 

deritzonaren fenomeno psikologiko-legalaren 

aurrean”. Manifestu horretan, besteak beste, 

baieztapen biribil hau egiten da: "GASak 

oinarritzat duen ideologia argiro pedofiloa eta 

sexista da”, eta iruzur sasizientifikoko tresna 

arriskutsu bat da, haurrentzat egoera 

arriskutsuak sortzen ari dena, eta adingabeen 

nahiz haien amen (emakumeak) giza eskubideen 

inboluzioa eragiten ari dena".  

 

Hala eta guztiz ere, nahiz eta medikuntzako zein 

epailetzako instantziek ustezko sindrome horren 

arriskuaz ohartarazi duten, hura modu akritikoan 

erabiltzen duten gizon bananduen elkarteak eta 

                                                 
5 Aipu honetan, testuko gainerako aipuetan 
bezala, iturrian ageri den jatorrizko hizkera 
gordetzen dugu. 
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zaintza partekatuaren aldeko plataformak ugari 

dira6.  

 

Zientifiko usteko ahots sexisten eraso horren 

aurrean, beharrezko bihurtzen da indarkeriaren 

biktima diren emakumeen ama-izaeran 

sakontzea. Kasu askotan, hain zuzen, emakume 

horien haurretako historian badago tratu txarra 

ere jasandako ama bat. Belaunaldiz 

belaunaldiko indarkeria bat dugu han, 

emakumearen salaketarekin, 

erasotzailearengandik urruntzearekin edo 

bikotekidearengandik banantzearekin bukatzen 

ez dena eta bizipen horretan tartean egon ziren 

pertsona guztiengan ondorioak uzten dituena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Zaintza partekatuaren gaiak hausnarketa 
sakona merezi du. Hori ez da ikerlan honen 
xedea, baina eztabaida zabal bat egitea 
mereziko luke, haren ahalak eta onurak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

aztertzeko, ez bakarrik teorikoak, baizik eta, 
funtsean, praktikoak. 



    

    

Ondorengo iturriak kontsultatu dira genero-

indarkeriaren biktima diren emakumeen ama-

izaerari buruzko datuak aurkitzeko: laguntza 

ematen dieten instituzioak eta haurren tratu 

txarren gaineko ikerlanak egiten dituzten 

erakundeak.  

Lehenik aipatutako instituzio horretan informazio 

gutxi aurkitu dugu. Genero Indarkeriaren 

Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren 2009ko 

eta 2010eko urteko txostenak ez dute datu hori 

biltzen; Bizkaiko Genero Indarkeriaren 

Behatokiak, 2010eko txostenean, biktimen ama-

izaera jasotzen du harrerako baliabideen 

erabilerari dagozkion datuak banakatzen 

dituenean.  

 

“Genero-indarkeriako egoeretan emandako 

laguntzaren zifrak Bizkaiko Lurralde Historikoan. 

Gizarte-babesaren, poliziaren eta justiziaren 

arloak” izeneko txostenean datu hauek ditugu: 

“2010ean aldundiaren larrialdi-zerbitzuan 

artatutako emakumeen % 60 inguru bere seme-

alaba adingabeekin batera sartu zen” (9. or.), eta 

gehitzen da 2006an % 41 izatetik azken 

urteetan erdia baino gehiago izatera igaro dela. 

Kasu horietan gehienetan (% 65), harrerako 

baliabideez baliatzen ziren emakumeak seme 

edo alaba bakarra zuten. 

 

Txosten beraren arabera, 15 emakumek erabili 

behar izan zituzten egonaldi ertaineko eta luzeko 

harrerako baliabideak, eta berekin 14 adingabe 

eduki zituzten (16. or.). Nahiz eta txostenean 

amen ehunekoa ematen ez den, pentsatzen 

dugu emakume horietako gehienak ere ama 

zirela, larrialdiko harrerarako baliabideen 

erabiltzaileen joera bera izanez gero. Iturri 

beraren bitartez badakigu, familian esku 

hartzeko programari dagokionez, arreta jaso 

zuten emakumeen erdiak baino gehiagok (% 57) 

seme-alabak zituen bere kargura, adingabeak 

(% 83) gehienak (48. or.). 

 

Harrera-zerbitzuen inguruan, era berean, zenbait 

ohar eta iritzi ditugu, bai erabiltzaileenak bai 

pertsonal teknikoarenak, “Erakundeen erantzuna 

EAEn etxeko tratu txarren biktima diren 

emakumeentzako harrera-premiei. Etxeko Tratu 

Txarrak jasan dituzten Emakumeen alorreko 

Harrera Baliabideen Eraginkortasun- eta 

Irismen-mailaren ebaluazioa” (Emakunde, 2009) 

agirian. 

 

Delako agirian hau aditzera ematen da: 

“Elkarrizketatutako langile eta kudeatzaileek argi 

utzi dute egokiena emakume erabiltzaileek beren 

seme-alabez arduratzea dela, eta, ezohiko 

egoeretan soilik, zentroan dauden beste 

emakume batzuek edo zerbitzuko langileek adin 

txikikoak zaintzen laguntzen dietela. Hala ere, 

kasu batzuetan, laguntza hori irtenbide praktikoa 

izaten da, eta ez arrazoi sakonen ondorioa. 

Emakumeei adin txikikoak zaintzen laguntzeko 

xedez (harrera-baliabidean dauden bitartean eta 

ondoren), emakumeekin lan egiten duten 

profesional-taldean zaindariak sartzeko 

ahaleginak egiten ari dira kasu batzuetan. 

1.21.21.21.2. . . . GeneroGeneroGeneroGenero----indarkeriaren biktima diren emakumeak amak dira?indarkeriaren biktima diren emakumeak amak dira?indarkeriaren biktima diren emakumeak amak dira?indarkeriaren biktima diren emakumeak amak dira? 
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Landa-guneetan ere, etxeko zaindaritza-

zerbitzuren bat kontratatzeko aukera jarri dute 

mahai gainean” (88. or.). 

 

Bestalde, erabiltzaileen erantzunak aztertzean, 

aipatzen da, harrerako etxebizitzetako 

hezitzaileen esku-hartzearekin izan den 

esperientzia txar bakarra hau izan da: 

“…emakume erabiltzaileek adin txikiko haurrak 

hezteko dituzten ohiturak zuzentzeko ardura 

bere gain hartzen omen dute batzuek, hau da, 

“ama onak izaten irakatsi nahi diete”. Jarrera 

horren desegokitasuna nabarmentzen da, izan 

ere: “gehienetan emakume horiei “haien 

bikotekide ohiek dagoeneko leporatu baitizkiete 

ama bezala egindako akatsak” (89. or.). 

 

Halaber, biktimen ama-izaera aipatzen da 

harrerako baliabideetatik kanpo emakumeen 

inguruan gogoeta egiten denean; hain zuzen 

ere, esaten denez, hau izan daiteke arrazoia 

batzuk laguntza bila ez joateko: “beste 

emakume batzuk lotsagatik edo errudun 

sentitzen direlako ez dira joaten zerbitzuetara; 

edo, bestela, egoera jasatea hobesten dute, 

seme-alabak emantzipatu eta gero erasotzailea 

behin betiko utzi arte” (81. or.). 

 

Estatu-mailako azterlanek ematen dituzte datu 

gehiago genero-indarkeria jasandako 

emakumeen ama-izaeraren gainean. Save the 

Children (2011) erakundearen arabera, 016 

zenbakian, 2007ko irailaren 3tik 2010eko 

urriaren 31ra bitartean, jasoriko 30.106 deietatik, 

% 92,692,692,692,6 emakume-amenak ziren.  

 

Berdintasuneko Estatu Idazkaritzak indarkeria 

matxistari buruz egin duen azken 

makroinkestaren (2012an argitaratzekoa) 

emaitzen aurrerapenak lehen aldiz jartzen du 

arreta genero-indarkeriaren biktima diren 

emakumeen seme-alabengan, eta 

ondorioztatzen du 840.000 adingabe inguru 

beren amen aurkako genero-indarkeriaren 

eraginpean egon direla azken urtean, eta 

517.000 adingabek erasoak nozitu dituztela 

testuinguru horretan. Inkesta horren arabera, 

tratu txarrak jasandako emakumeen %%%% 77k77k77k77k 

seme-alabak ditu, eta %%%%    54,7tan54,7tan54,7tan54,7tan adingabeak 

"zuzenean nozitu" zituzten genero-indarkeriako 

egoerak. 

 

Iturri horiek kontsultaturik, informazio gutxi 

eskuratzen dugu emakume horien ama-izaeraz. 

Seme eta alaben kopuruaz eta adinaz gain, ez 

dakigu emakume horiek gazteak diren, 

bertakoak diren, amak diren salaketa-egile 

gehienak ala baliabide horretaz baliatzerakoan 

zalantza gehien dauzkanak… Orain arte, gero 

eta zehatzago ezagutzen ditugu emakume 

horiek bikote-harremanen aldetik dituzten 

ezaugarriak, eta ulergarri samarra izan daiteke 

hori, egoera horrek jartzen baititu arriskuan, eta, 

hala ere, deigarri gertatzen da zer arreta gutxi 

ematen zaion gaur egin oraindik genero-

indarkeriaren dinamikak zein emakume biktimak 

osorik ulertzeko garrantzitsua den datu bati: 

haien ama-izaerari, hain zuzen. 

 

    



 

 11 

    

    

 

Feminismoa izan da amatasuna ulertzen gehien 

lagundu duen pentsamendu-joera. Emakumeen 

izaera horretaz diharduten hiru joera daude, 

jarrerak desberdinak dituztenak ama-rola 

betetzearen eta emakumeek dauzkaten 

autoafirmazio pertsonaleko beharrizanen arteko 

kontraesanen aurrean.  

Berdintasunaren feminismoa deitutakoak 

emakumeen alde jartzen da argi eta garbi, 

amaren eredu hertsagarria errefusaturik; 

desberdintasunaren feminismoa delakoak, 

berriz, amatasuna femeninotasunaren funtsezko 

esperientziatzat hartzen du, eta haren 

irakaspenek (zaintza, enpatia) esperientzia 

pertsonalaz haraindi joan beharko lukete, eta 

gizarte-harreman berri batzuetarako 

proposamen bilakatu. Psikologia feministatik 

helduko zaizkigu ama izateko nahiaren 

konplexutasunak zein ama-idealaren eta ama 

errealen arteko kontraesanak ulertzen gehien 

lagunduko diguten ekarpenak. 

 

Teoria feministak amatasunaren gainean egin 

duen funtsezko ekarpen bat izan da eraikuntza 

historiko eta sozial baten izaera duela erakustea, 

ama izateko nahia sen biologikoa delako 

baieztapenaren aurrean. Badinter (1980) “ama-

senaren” paradigmaren sustraiak bilatzeaz 

arduratu zen.  

 

Ikuspegi biologizistek sendo ukatuta, teoria 

feministak nabarmentzen du ezin uler daitekeela 

emakumezkoen generoa amatasunerako 

mandatua aztertu ezean, eta azken horrek 

edukiz gabeturik gelditzen dela genero-

harremanen azterketatik kanpo. Ávilak (2004) 

honela dio: “ugalketarako banaketatik 

ezinbestez datorrela dirudielako, agian, 

amatasunaz –generoaren beste edozein alderdiz 

baino- interpretazio esentzialistak egin dira, eta 

natural, unibertsal eta aldaezintzat jotzen da” 

(51. or.). 

 

Tubertek (2006) aditzera ematen du 

feminismoak emakumezkotasuna ama-rolari 

lotzea –rol hori bakarra eta/edo garrantzitsuena 

balitz bezala emakumeen bizitzan– erabat 

ukatzeak eragin zuela teorialari askok 

emakumea ama izan gabe existi daitekeela 

esatea. Bestalde, kontraesan bat agerian uztea 

ahalbidetu zuen; hain zuzen, amatasuna 

goraipatzen duen gizarte-iruditeria bat dago, 

baina ama gizartean desabantailan uzten da, 

lanaren aldetik zigortuta eta gune publikotik 

baztertuta. 

 

Lagardek (1990) Franca Basagliaren kontzeptua 

zabaltzen lagundu zuen, besteentzat eta 

besteena izatea emakume-identitatearen 

gunetzat hartzea, alegia, eta “gatibutasunetako” 

bat (emakumeen zapalkuntzarako izaera bat) 

ama-emazteena zela esan zuen. Amatasuna 

gizarte-iruditeria bat bihurtzen da, ondorengo 

ezaugarriak dituena: erabateko prestasuna; 

1.31.31.31.3. . . . Emakumeen amaEmakumeen amaEmakumeen amaEmakumeen ama----izaeraizaeraizaeraizaera 
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sakrifizioa; uste izatea, gaiaren inguruko inolako 

prestakuntzarik gabe, emakumeek ama izatean 

beharrezko ezaguerak izango dituztela haurrak 

egoki zaintzeko, eta beren umeen garapenari 

eta beharrizanei buruz jakin behar den guztia 

jakingo dutela, maitatze hutsagatik beharrizanok 

estaltzeko gauza izango direlakoan.  

Sáezek (1999) dio “ama onaren” iruditeria (bera 

arduratzen da, esklusiboki, seme-alabak arlo 

material zein emozionalean zaintzeaz, bere 

kezka guztiak zeregin horren azpitik jarririk) 

zama bat dela haren mailara iritsi ez direla 

sentitzen duten emakume guztientzat, 

hazieraren aldi zailenetan ager daitezkeen 

sentimendu erasokorrekin ikaratu egiten 

direlarik, gainera. Baina gizartearen amenganako 

presioa eta gainbegiratua hain dira zamatsuak, 

ezen erasokortasun hori ukatu egiten baita eta 

halakorik iradokitzera ausartzen direnak errukirik 

gabe gaitzesten baitira. “Ama on” batek, 

pairamentsua izateaz gain, zoriontsua izateko 

betebeharra ere badu.  

 

Emakume gehienen, gizartearen, oro har, zein 

feminismoaren joera batzuen diskurtsoaren 

aurrean (azken horietako batzuek, hain zuzen, 

ama izatea emakumeen errealizazio gorentzat 

dute), beste ahots batzuek iruditeria hori 

zalantzan jartzen dute. Diotenez, amek seme-

alaben gainean posesibotasuna izatea sustatzen 

du, aita albo batera utzirik (hura dagoeneko 

sentitzen da, bestalde, gizarteak legitimatuta 

bere burua albo batera uzteko) eta alabak eta 

semeak erabateko sakrifizioaren diskurtsoarekin 

itorik. “¿Zer da ama izatea? (galdetzen du 

Collek, 1992, ama ez izatearen aukeraren 

aldeko bere diskurtsoan). Bizia 

norberarengandik iragan dadin uztea da, ez 

baita bizia “ematea”. Biziak bere burua ematen 

du, emakumearengandik igaroz, lurretik iragaten 

den bezalaxe: hark ez du ezeren jabetasuna 

nahi, guztiaren jabe den arren” (86. or.). 

 

Hala, bada, feminismoaren diskurtsoak 

amatasuna eraikuntza soziala mahai gainean 

jartzen zuen bitartean, emakumeen eguneroko 

kezkak ez ziren haren intereseko gai nagusia. 

Estebanek (2001) dioenez, Euskal Herriko 

mugimendu feministaren lehen urteetan 

amatasunaren gaineko hausnarketa 

mobilizazioko eta antolakuntzako bi xede izan 

zituen: abortatzeko eskubidea eta familia-

plangintzako zentroak irekitzea, amatasun 

aukeratuaren aldarrikapena egia bihurtzeko, 

amatasun nahitaezko eta naturalizatu baten 

aurrean.   

 

Egile feminista batzuek (latinoamerikarrak eta 

garapenaren arloan, batez ere) interes 

estrategikoen eta beharrizan praktikoen 

inguruan garaturiko paradigman, amatasuna 

azken horietako bat zen, eta indarkeria 

desagerraraztea lehenen ardatz bat zen (Vargas, 

1989). Hau da, gizonezkoen menderapena egiaz 

deseraikitzen zen arloa indarkeria sexistaren 

aurkako borrokan zen. Amak 

egunerokotasunean murgilduta daude, eta 

beren interesak eta seme-alabenak nahasten 

dituzte. 

 

Hala eta guztiz ere, Tuberten arabera (2003), 

generoak kolektibo baten gizarte-ezaugarriak 

aztertzea ahalbidetzen badu ere, ez ditu 

esplikatzen ama izateko nahia eta haren 
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mekanismo inkontzienteak; horrenbestez, berak, 

analisi psikoanalitikoan oinarriturik, ume-nahia 

eta amatasun-nahia bereiztea proposatu zuen 

(Tubert, 2006), emakumeek amatasunarekin 

izaten dituzten gatazkak ulertzen haste aldera.  

 

“Ume-nahia ez dago loturik ustezko esentzia 

femenino bat errealizatzearekin; aitzitik, historia 

luze eta konplexu batzen ondoren hartzen den 

jarrera bati dagokio, eta, han, eragin nagusia 

emakumeak haurtzaroan gurasoekin ezarri 

dituen harremanena da… Esan nahi baita, ume-

nahia ez da naturala, historikoa baizik, subjektu 

arteko harreman batzuen esparruan sortu da, 

sinbolizazio-eragiketa baten emaitza da, eta, 

azken horren arabera, etorkizuneko umeak 

zoriontsu edo oso bihur gaitzakeen hura 

irudikatzen du” (Tubert, 2006, 10. or.) 

 

Semeak edo alabak emakumeentzat hustasuna 

betetzeko aukera irudikatzen du, harengan haur-

irudia gainditzen duten fantasiak eta 

beharrizanak proiektatzen dira, eta halakoak 

haurdunaldiaren aurretik eraikitzen dira, aita-

irudiak parte hartzen ez duelarik. Emakumeak 

ama “izango” dira (beren eraikuntza 

psikologikoan), bikotekide izango dituztenak 

ezagutu aurretik ere. 

 

Zer-nolako amak? Amatasun-nahiak irudikatuko 

luke, Tuberten arabera, emakume batek bere 

generoarekin duen identifikazioa, bere amarekin, 

partikularki. Nahi horrek emakumeengan ama 

bezala izateko beharra txerta dezake, emakume 

normala, onartua izateko beharra, gizartean bere 

tokia duen emakume bat; are hobeto, gizarteak 

eman diezaiokeen tokirik onena. 

 

Amatasunezko gertaeraren konplexutasunerako 

erantzunak bilatzen, aurkitzen dugu 

femeninotasuna eta amatasuna parekatzen 

duen bertsioaren aurrean kontrakoa dagoela: 

amak eta emakumeak ez dira gauza bera, eta 

gatazkan dauden beharrizanak, nahiak eta 

interesak dauzkate.  

    

    

    

 

Amatasunari buruzko debate feministak 

konplexuago bilakatu da azken urteetan. Zenbait 

fenomeno izan dira horren eragile: ugalketa-

teknologien aurrerakuntza; ugalketaren gertaera 

eta zaintza gero eta modu argiagoan banandurik 

egotea (abortuaren despenalizazio 

partzialagatik; jaiotza-tasa txikiagotzeagatik; 

adopzioen gehikuntzagatik; aitak, amonak eta 

aitonak edo migratutako zaintzaileak ere haurren 

hazieran sartzeagatik…); adingabeen ongizateari 

ematen zaion enfasia, gizartearen garapen 

handiagoaren adierazle gisa, Badinterren 

arabera (2010), emakumeei amatasunaren 

1.41.41.41.4. . . . Biktimak? Emakumeak? Amak?Biktimak? Emakumeak? Amak?Biktimak? Emakumeak? Amak?Biktimak? Emakumeak? Amak? 
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ereduaren aurrean beren aukerak zabaltzea 

ahalbidetu dien enfasi bat, hain zuzen. 

 

“… XVIII. mendean ez bezala, haiek 

(emakumeak) hiru aukera dituzte gaur egun: 

atxikitzea, uko egitea edo negoziatzea, 

lehentasuna zeri ematen dioten, interes 

pertsonalei ala ama-funtzioari. Azken funtzio hori 

zenbat eta indartsuagoa izan, are esklusiboa 

denean, aukera gehiago dago beste 

aldarrikapen batzuetan gatazkan sartzeko, eta 

zailago bilakatzen da emakumearen eta amaren 

arteko negoziazioa ” (Badinter, 2010, 15. or.). 

 

Egile horrek dioenez, amatasuna goraipatzen 

duten feminismo-joera batzuk egoteak hura 

esklabotasun berri bat bihurtzen dute, baina, 

oraingoan, seme eta alaben ongizatea zein 

amatasun erabaki baten gozamena, amatasun 

inposaturik gabe, beharbada emakume horien 

aurrekoei gertatzen zitzaien bezala. Egileak 

kritikatzen duen joera horrek badu erakusle argi 

bat, “Esnearen Liga”; hark, hain zuzen ere, bere 

ikuspuntutik, semearen edo alabaren 

beharrizanak estaltzea jartzen du “ama on” 

baten helburuen erdigunean, norberaren 

beharrizanen aurretik, bai eta naturaren 

mandatu “jakintsuei” kasu egitea ere. 

 

Aipatutako egilearen arabera, aukera horrek 

gero eta jarraitzaile gehiago (gizonezkoak ere 

bai) dauzka Mendebaldean, eta aukera politikoki 

zuzena bihurtu da, berriro ere amen 

anbibalentzia ezabatzen du, badaudelako ama 

batzuk, ama on batzuk, edoskitzaroa ezin luza 

dezaketenak edo luzatu nahi ez dutenak, edo 

haur txikientzat eguneko 24 orduetan prest 

egoteko eginkizunarekin poz-pozik bat egiten ez 

dutenak 7, haien beharrizanak berehalakoan 

asetzearren. 

 

Debate berri horiek mugimendu feministek 

hainbat hamarkadatan borrokan jardun ondoren 

sortu dira, bai eta Estatuak haien proposamenak 

eta aldarrikapenak zati batean onartu ondoren 

ere, gizarte-sektore batzuek (gizonezkoenak 

zein emakumezkoenak) kontra erreakzionatu 

direlarik, halaber. Eta hainbat alorretan lortu 

diren ezin ukatuzko aurrerapenengatik ere, 

funtsezko alderdi batzuk, hala nola amatasun 

aukeratua baina gainbegiratuaren (emakumeak 

berak zein ingurukoek gainbegiratua) bizipen 

kontraesankorra edo indarkeria sexista, milaka 

emakumeren arazoak dira oraindik ere. Arazo 

horiek desberdin bizi izaten dira, gero eta 

askotarikoagoa den gizarte batean. 

 

Nahiz eta aniztasun hori gero eta gehiago 

aitortzen den, esperientziak homogeneizatzeko 

saioak topatzen ditugu oraindik. Hala, bada, 

errealitatea ulertzeko erabilgarriak zaizkigun 

kategoria analitiko batzuk, errealitate horrexen 

konplexutasuna ikustea galarazten dizkiguten 

kortse batzuk bilakatzen dira. Esate baterako, 

“genero” kategoria soziologikoa (emakumeen 

gizarte-mendekotasuna azaltzen du) ez da 

                                                 
7 Merezi du ezagutzea zer argudio erabili 
diren Soraya Sáenz de Santamaría Espainiako 
egungo presidenteordeak hartutako 
erabakiaren inguruan, ama-baimenerako 
ezarrita dagoen denbora bete gabe gobernu-
eskualdaketako lanetan eta, gero, 
presidenteordetzan hasi baitzen. Ikus Beatriz 
Gimenoren artikuluak Pikara Magazin 
aldizkari digitalean (2011ko abendua) eta 
Naiara Galarragaren erreportajea El País 
egunkarian, 2011ko azaroaren 25ean.  
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modu berea zertzen emakume guztien bizitzan. 

Hori sinetsi, eta beste identitate, historia, bizi-

ibilbide, nahi... batzuk kolpe batzuk ezabatzeak 

beste akats batzuk egitera garamatza. Akats 

horietako bat da bizipenak homogeneizatzea eta 

identitate sendoak sortzea landu eta transzendi 

daitezkeen bizipenak dauden tokian.  

 

Homogeneizazio horren adibide bat da diskurtso 

feminista batzuek emakumeen aurkako 

indarkeria sexistari heltzen diotenean egiten 

dutena da. Emakume biktima indarkeria nozitzen 

duten emakumeen agentzia-ahalmena ikusezin 

bihurtuz eratzen da. Emakume horiek, 

esperientzia traumatikoak izan arren eta 

esperientziokin, egoera horretatik irten daitezke, 

eta bikotekidea aukeratzean esku hartzen duten 

mekanismo inkontzienteak ezagutu... haiek 

aldatzeko. Laguntzarekin, beren kontraesanak 

ikus ditzakete, eta beren erruak landu; fantasia 

eta errealitatea bereiz ditzakete, eta azken 

horretan hobeto moldatzen ikas dezakete… 

Biktimak izateari utz diezaiokete, beren baliabide 

sendotuez baliaturik. 

 

Hala ere, biktimizazioko ikuspegi batetik aurrera 

eramaten diren emakumeekin esku hartzeko 

politika eta sistemen ondorioz, tutoretzapean 

jartzen dira, adingabeak balira bezala, haien 

erabakiak era unibokoan interpretatzen dira, 

haien zalantzak gezur bihurtzen dira, eta haien 

kontraesanak isilarazi edo ukatu egiten dira.  

 

Tubertek (2006) honela dio: “horregatik, kanpo-

botere batek haren aurka erabiltzen duen 

indarkeria baten biktimatzat irudikatzea (edo, 

aitzitik, bere menderatzearen arduradun 

bakartzat, haren borondatezko ekintza bat aski 

balitz bezala gauzen egoera aldatzeko) adibide 

ona da sexu-desberdintasunaren ontologizazio 

guztiak ideologia sexista transmiti dezan posible 

egiteko moduaz” (7. or.). 

 

Biktimaren gizarte-eraikuntzak –ez, ordea, 

biktimen bizipenak– albo batera utzarazten ditu 

hausnarketan lekua izan beharreko kezka 

batzuk, deserosoak edo politikoki ez-zuzenak 

direlako. Halakoen artean, daude, besteak 

beste, indarkeria bizi duten emakumeek ama-

rola betetzea, indarkeriak seme-alabengan duen 

inpaktuaz duten kontzientzia, eta ama 

eraginkorrak –are ama onak ere– izateko 

erabiltzen dituzten estrategiak.  

 

Emakumearen eta amaren artean dagoen 

anbibalentzia ulertzen duten ikuspegi batzuetatik 

heldu behar diegu ama askok seme-alaben 

sexu-abusuaren aurrean agertzen duten ukapen 

eta/edo konplizitateari, indarkeriak haren 

umeengan uzten duen inpaktu eta arrastotik 

bizirik irauteko defentsa-mekanismo gisa egiten 

duten ukapenari, eta bikote-gatazketan nahasirik 

daudenean seme-alaben sufrimendua “ikusteko” 

dituzten zailtasunei; eta ikuspegi horiexetatik, 

halaber, jokatu behar dugu haiek erasotzaile 

bihurtzen denean.  

 

Osbornek (2009) hau dio: “Emakumearen 

Institutuak emakumeei egin zien makroinkesta 

ezagunak aztertzen baditugu, lehena (2000) 

bereziki… amek sortzen zuten indarkeria % 11,4 

zen, tratu txar adieraziari dagokionez; hori 

populazio osora estrapolatuz gero, emaitza 

72.960 kasu da (aitaren indarkeriaren 70.400 
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kasuen edo % 11ren aldean).  Tratu txar 

teknikoari begiratzen zitzaionean, zifra 

absolututan, zenbat eta 238.720 emakumek 

(251.775 tratu txarren emailea aita bada) 

aditzera ematen zuten amarengandik tratu 

txarren bat jasan zutela” (6. or.). 

 

Indarkeria sexistaren aurkako borrokan 

engaiaturik dauden feminista batzuen aburuz, 

errealitate hori tartean jartzea biktima diren 

emakumeen sufrimendua aintzat ez hartzea da, 

asmo txarrak edo “interes patriarkalak” daudela 

argudiatuta gai horiek eztabaidan sartzen duten 

beste feminista batzuei. Hala eta guztiz ere, 

emakumearen eta amaren arteko anbibalentzia 

ulertzea, amatasun tradizionalaren agindu erabat 

bete ezinezkoak aztertzea, funtsezkoa da, 

benetan erantzun eraginkorrak eman nahi 

baditugu eta Osbornek “isiltasunaren estrategiaisiltasunaren estrategiaisiltasunaren estrategiaisiltasunaren estrategia” 

deritzon horretatik irten nahi badugu, alegia 

deserosoak gertatzen diren gai horiek guztiak 

isilpean gordetzeko estrategiatik; kasu honetan, 

gai deseroso horiek emakumeen gehiegizko 

biktimizazioa salatzen dutenak dira, emakume 

horiek, egiaz, konplexuagoak direlako, lan honen 

emaitzetan ikusiko dugunez. 

  

María Jesús Izquierdok (2000) “Cuando los 

amores matan” (Maitasunak hiltzen duenean) 

izenburua jarri zion bere liburuetako bati, eta ez, 

ez da genero-indarkeriaren gaineko azterlan bat, 

nahiz eta, batzuetan, gai horri dagozkion 

apaletan okerrez jartzen duten, familien barruan, 

adineko eta generoko harremanak aldatzean, 

isilean sor daitezkeen gatazken eta indarkeriaren 

gaineko azterlana da.  

 

Bat gatoz berarekin, familia tradizionalari buruz 

egiten duen azterketan emakumeen generoaren 

mandatuak seme-alabentzat itogarria den ama-

jokabide baten eragiletzat jotzen dituenean (128. 

or.) eta amak/aitak-alabak/semeak 

harremanetan gertatzen diren dinamika 

emozionalak agerian jartzen dituenean; halakoak 

harritzeko moduko maiztasunez erreprimitzen 

dira, eta horrek zail, edo ezinezko, egiten du 

halakoak lantzea. Ikuspegi horrek, era berean, 

arazo berriak ulertzea ahalbidetu behar digu, 

hala nola hainbeste babestu nahi izan zituzten 

seme eta alaba horiek amen kontra erabiltzen 

duten indarkeria.  

 

Isiltasunaren estrategia haustea ezinbestekoa 

da, zeharo, indarkeriaren biktima diren eta zifra 

ofizialetan ageri ez diren ama-emakume horiek 

ikusten hasteko.
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Emakume-amen ikuspegitik debatea konplexua 

delarik ere, erabatekotasun handiagoa –baina 

ez, halere, iritzi-batasun handiagoa– topatzen 

dugu indarkeriak adingabeengan dituen 

ondorioen azterketaren inguruan. Hasteko, 

arazo horren kuantifikazio zehatzagoa dugu. 

UNICEFek eta Body Shopek (2006) “Ate itxien 

atzean" izenburuz egin zuten azterlanean 

aditzera ematen da Espainian 188.000 adingabe 

inguru daudela etxean indarkeria horren eragina 

jasotzen dutenak, eta mundura estrapolaturik, 

egoera horretan 275 milioi haur daudela, 

egunero familian indarkeriazko ekintzen lekuko 

direnak. 

 

Save de Childrenek 016 zenbakian –hots, 

indarkeriaren biktimei jaramon egiteko 

telefonoan– hartutako deien inguruan egin duen 

azterketari dagokionez, emakumeek zituzten 

seme-alaben kopuruari buruz8 ematen zuten 

datutik ondoriozta zitekeen “44.963 haur inguru 

daudela indarkeriaren eraginpean” (28. or.). 

 

Patró eta Limiñana (2005) egileek ikerlan bat 

egin zuten harrerako zentroetan bizi ziren tratu 

txarrak jasandako emakumeen arteko lagin bati 

buruz, eta ondorioztatu zuten seme-alaben 

% 85 izan zela amen kontra erabilitako 

indarkeriaren lekuko, eta kasuen % 66,6tan tratu 

                                                 
8 Ume bat: 14.582 emakume; bi ume: 9.510 
emakume; hiru edo gehiago: 3.787 
emakume 

txarrak hartu zituztela, modu fisiko eta 

psikologikoan gehienbat.  

 

Nabaria da genero-indarkeriak hura bizi duten, 

nozitzen duten, eta aditzen duten alabei eta 

semeei ere eragiten diela eta ez direla zeharkako 

biktimak: haiek ere bizi egiten dute. 

 

Espainian, Save the Childrenek 2006. urtean 

“Atención a los niños y niñas víctimas de la 

violencia de género. Análisis de la atención a los 

hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de 

género en el sistema de protección a la mujer” 

(Genero-indarkeriaren biktima diren 

haurrentzako laguntza. Emakumeak babesteko 

sisteman genero-indarkeriaren biktima diren 

emakumeen seme-alabei ematen zaien 

laguntzaren azterketa) txostena argitaratu zuen. 

Etxean neskato zein mutikoak genero-

indarkeriaren eraginpean egoteak dituen ondorio 

larriei heltzen zitzaien txosten horretan, nahiz eta 

haur horiek indarkeria hori zuzenean ez jasan.  

 

• Hala, bada, aditzera ematen da haurrak 

amen kontra erabilitako genero-

indarkeriaren biktima direla eta kasu 

guztietan indarkeria psikologikoaren 

biktima direla, eta batzuetan, indarkeria 

fisikoarenak ere bai.  

• Genero-indarkeriak haurrengan izaten 

dituen ondorioen artean, nahasmendu 

behar dira sozializazio-arazoak, eskolan 

1.51.51.51.5. . . . Tratu txarrak jasandako haurren ikuspegitikTratu txarrak jasandako haurren ikuspegitikTratu txarrak jasandako haurren ikuspegitikTratu txarrak jasandako haurren ikuspegitik 
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integratzeko arazoak, trauma ondoko 

estresaren sintomak, jokabide 

erregresiboak edo depresio-sintomak.  

• Baina, horrez gain, bazeuden garapen 

afektiboaren zenbait asaldura, hala nola 

emozioak adierazteko eta maneiatzeko 

zailtasuna, indarkeriazko ereduak 

barneratu edo ikastea eta haiek 

errepikatzeko aukera, eta okerreko 

genero-rolak barneratzea. Profesionalen 

eta elkarrizketaturiko emakumeen 

artean, oro har hautematen da 

badagoela aukera mutiko zein 

neskatoek familian bizitako 

indarkeriazko ereduak errepikatzeko.  

• Era berean, haurren parentalizazio 

handia atzeman da, guraso-rolak eta 

amaren babesle-rolak hartzen baitituzte 

azkenean, adinez ez dagozkien rol 

batzuk, hain zuzen. 

 

 

Save The Childrenek ondorioztatzen du 

emakumeak babesteko sistemak ez dituela 

umeak barne hartzen genero-indarkeriaren 

biktima gisa, eta horrek ahalbidetzen du 

sistemak berak umeoi bigarren biktimizazioa 

eragitea. Horrela, erakunde horrek aitortzen 

Genero Indarkeriaren aurka Oso-osoko Babesa 

Emateko Neurriei buruzko 1/2004 Lege 

Organikoak mesede egin diela emakumeen 

eskubideei eta, oro har, genero-indarkeriaren 

biktima diren umeentzat ere babeslea den 

esparru teoriko bat ere sortu duela, baina 

prozeduran zailtasunak ikusi ditu, definitzen eta 

aplikatzen den moduan, bederen, neurriak 

orokorki hartzen dituelako, haurrak informatu eta 

ebaluatu gabe zein haurroi entzun gabe, ez eta 

prozesuan lagun egin gabe ere.  

 

 

    

1.1.1.1.5555.1. .1. .1. .1. GeneroGeneroGeneroGenero----indarkeria familiako indarkeriaren erdigunea daindarkeria familiako indarkeriaren erdigunea daindarkeria familiako indarkeriaren erdigunea daindarkeria familiako indarkeriaren erdigunea da    

 

Indarkeriaren gaineko debatean, emakumeek 

jasaten duten indarkeriaren sinonimotzat 

familiako indarkeriaren, familia barruko 

indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren 

kontzeptuak erabili izan dira askotan, eta horrek 

ere lagundu du fenomeno horietako bakoitzaren 

dinamiken artean nahasmendua sortzen. Gure 

ikergairako, funtsezkoa iruditzen zaigu 

bikotekideek emakumeen aurka erabiltzen duten 

indarkeriaren (horri genero-indarkeria deitzen ari 

gara) eta familia-antolakunde horien seme-

alabek bizi duten indarkeriaren arteko 

harremanak aztertzea.  

 

Pedreirak (2003) Familiako Indarkeriaren 

Elkarreraginezko Zirkuluaren teoria proposatu 

zuen. Hor, genero-indarkeriaren eta ama-rolaren 

asalduraren arteko lotura zuzena ikusten du, 

ondorioz, familian indarkeria areagotzen delarik. 

Hala, bada, genero-indarkeria ondorioak 

emakumearengan bakarrik izateari utzi, eta 

familia osoari eragiten dion problema bat 

bilakatzen da, familia barruko indarkeria ekar 

dezakeena, biktima izan daitezkeenen kopurua 

zein sufrimendu-mailak ugalduta. 



 

 

 

 

 

Egileak dio emakumeak, bikotekidearengandik 

hartzen duen tratu txarren ondorioz, estres-

maila handia jasaten duela, eta horrek, batetik, 

estresa ere nagusi den harreman-prozesu bat 

ezartzea seme edo alabarekin; bestetik, sintoma 

psikologiko edo fisikoak ager daitezke indarkeria 

horren ondorioaz (herstura, depresio-arazoak, 

nahasmendu somatomorfoak, prozesu 

kronikoen desorekak), ama-trebetasunak 

murrizten dituztenak. 

 

Emakumeek harturiko tratu txarren bigarren 

ondorioa da seme-alabek ere estres-egoera bat 

nozitzea, harreman-prozesuaren aurreko 

erantzunari eta atxikimendu-jokabideak 

garatzeari loturik batik bat, asaldura 

emozionaleko sintomak areagotuta. Amaren eta 

seme edo alabaren arteko harreman-

prozesuaren nahasmenduak, amaren poloan, 

tentsioa areagotuko du ama-gurasotasuna ezarri 

ahal izateko garaian; seme edo alabaren poloan 

ere gorantz doan tentsio bat aurkitzen da, eta 

horrek, ezbairik gabe, bien egoera emozionalean 

du eragina. 

 

Beste alde batetik, Sepúlvedak (2006) dio, 

haurrak zuzenean indarkeriaren eraginpean 

egoten direnean, agertzen diren 

nahasmenduetatik askoren jatorria dela 

gurasoek haien beharrizan biologiko, psikologiko 

eta emozionalak asetzeko duten gaitasunik eza, 

indarkeriaren zeharkako eraginaren kasuan 

bezala, biktima-rola zein erasotzaile-rola 

betetzen dutenen aldetik.  

 

Gainera, indarkeriazko familia-ingurune batean 

bizitzeak familiakide gazteenen garapen 

psikologikoan dituen ondorioen ezaugarriak 

modu gutxi-asko orokor batean atera daitezke, 

Mª Angeles Espinosak zehaztu dituenez. 
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1. taula. 1. taula. 1. taula. 1. taula. Familia barruko indarkeriako egoeren eraginpean zuzenean edo zeharka egotearen ondorio nagusiak. Sepúlveda (2006), 

hemendik moldatua: Espinosa (2004).  
 
 

 

Garapen soziala 

� Interakzio sozialerako zailtasunak 

� Oldarkortasun-arazoak 
� Inhibizio-arazoak 

� Gizarte-gakoak interpretatzeko zailtasuna 

� Problema sozialak konpontzeko trebetasun-falta 

� Besteen jokabidea etsaitasunezkotzat interpretatzeko joera 

Garapen 

emozionala 

� Enpatia-falta 

� Emozioak adierazteko eta ulertzeko zailtasuna, norberarenak zein 

besteenak 

� Norberaren jokabidea kontrolatzeko arazoak 

 

Garapen 

kognitiboa 

� Autoestimu urria 
� Babesgabetasun ikasia 

� Zeregin berriei ez aurre egiteko joera, porrotaren eta/edo frustrazioaren 

beldurrez 
� Egozentrismo kognitibo eta sozialeko arazoak 

� Judizio moral heteronomoak: laxoagoa norberaren hausteekin, besteenekin 
baino 

2. taula.2. taula.2. taula.2. taula. Familia barruko indarkeriaren biktima diren haurren garapen psikologikoaren ezaugarriak. Espinosa (2004). 
 

 



Laburbilduz, genero-indarkeriaren eraginpeak 

egoteak, frogatu denez, ondorio txarrak dauzka 

umeentzat, jasaileen adina edozein delarik ere, 

eta asaldura horiek abusuen zuzeneko biktimen 

diren haurrentzat deskribatu den ereduari 

gainjartzen zaizkio. Horregatik, Aguilarren 

arabera (2004), umeen tratu txarraren umeen tratu txarraren umeen tratu txarraren umeen tratu txarraren moten 

artean sartzen hasi dira adingabeak beren 

etxean genero-indarkeriaren eraginpean jartzea.  
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Helburu nagusiaHelburu nagusiaHelburu nagusiaHelburu nagusia::::    

    

Udaleko Emakume Zerbitzura babes eske jotzen 

duten emakumeentzako laguntza hobetzea, 

ama-rola betetzean izaten dituzten zailtasunak 

ezagututa.  

    

Helburu zehatzak:Helburu zehatzak:Helburu zehatzak:Helburu zehatzak:    

 

- Bikotekideen indarkeria jasaten duten 

emakumeek hartzen dituzten 

erabakietan ama-izaerak duen eragina 

aztertzea.  

- Ama horiek haien aurkako indarkeriak 

seme-alabengan duen inpaktuaz 

zenbaterainoko kontzientzia duten 

zehaztea. 

- Ardurapean dituzten seme-alabak 

babestean, genero-indarkeriaren 

biktima diren emakumeek, amak diren 

aldetik, babesa gauzatzeko zer 

estrategia erabiltzen dituzten eta zer 

eraginkortasun duten aztertzea. 

- Diagnostikoan aurkitutako laguntza-

hutsuneez arduratzeko programa pilotu 

bat taxutzea. 

    

    

 
    

Diagnostiko honen xede-populazioak bi izan 

ziren; alde batetik, Emakume Zerbitzuaren 

emakume erabiltzaileak eta, beste aldetik, 

emakumeok jasotzen duten laguntzarekin 

zerikusia duen pertsonal teknikoa, haien seme-

alabei ere laguntza eman diezaiekeen edo 

haiekin harremana izan dezakeen pertsonala, 

hain zuzen. Pertsonalari egindako elkarrizketetan 

ikastetxeak ere barne hartu ziren (haurren 

jokabideen bitartez emakumeen aurkako 

indarkeriaren adierazleak detektatzeko erakunde 

abantailatsuak diren aldetik), bai eta udalerriko 

elkarte-ehuna osatzen duten emakume-

elkarteak eta gizon-elkarteak ere. 

    

Emakume erabiltzaileakEmakume erabiltzaileakEmakume erabiltzaileakEmakume erabiltzaileak    

 

Unibertsotzat zerbitzuan espediente aktibo bat 

zuten eta amak ziren emakume guztiak hartu 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. HelburuakHelburuakHelburuakHelburuak    

2. DIAGNOST2. DIAGNOST2. DIAGNOST2. DIAGNOSTIKOAREN METODOLOGIAIKOAREN METODOLOGIAIKOAREN METODOLOGIAIKOAREN METODOLOGIA    

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Populazioa eta laginaPopulazioa eta laginaPopulazioa eta laginaPopulazioa eta lagina 
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ziren9. Zerbitzuaren 2009ko eta 2010eko 

txostenen arabera, talde hori emakume 

erabiltzaile guztien %%%%    76767676 zen. 2008ko 

txostenaren arabera, laguntza psikologikoa jaso 

zutenen % 75 ziren ama. Ehuneko horiek 

aditzera ematen digute bikotekideak eragindako 

indarkeria-egoerei aurre egiteko babesa 

eskatzen duen 4 emakumetik 3 amak ere 

badirela. 

 

Lanerako izan genuen unibertsoa 107107107107 

emakumekoa izan zen. Lagin adierazgarri eta 

geruzatu bat hautatu zen, adina, babes eskatu 

zuten urtea, ume-kopurua eta herritartasuna 

kontuan harturik. Konfiantza maila % 90koa eta 

errore-marjina % 6koa zirela, 27 27 27 27 emakumek 

osatu zuten laguna. 

 

Emakume Zerbitzuak eskuratutako zerrendatik 

37 espediente hartu ziren. Zerbitzuko gizarte-

langileak harremanetan jarri zen haiekin (25ekin 

telefono-deiez eta 12rekin gutunez), eta 

ikerlanaren xedea azaltzeko eta laguntza, 

elkarrizketa bat eginez, eskatzeko. Haietatik 30 

emakumek onartu zuten parte hartzea, baina 3k 

arazoak izan zituzten hitzordura joateko; hala eta 

guztiz ere, beharrezko kopurua lortu zen ikertu 

beharreko populazioaren lagin adierazgarri bat 

izateko. 

 

Pertsonal teknikoa, ikastetxeak, elkartePertsonal teknikoa, ikastetxeak, elkartePertsonal teknikoa, ikastetxeak, elkartePertsonal teknikoa, ikastetxeak, elkarte----ehunaehunaehunaehuna 

 

                                                 
9 “Espediente aktibo” kontzeptuaren barruan 
sartzen diren emakumeak –emakumeok 
Emakume Zerbitzura zein urtetan jo zuten 
begiratu gabe– laguntzaren bat jasotzen ari 
dira (gizarte-laguntza, laguntza ekonomikoa, 
psikologikoa, harrera, eta abar) eta/edo 
jarraipena egiten ari zaie haien kasuei. 

Emakume Zerbitzuak ikerlanerako iritzi 

interesgarriak izan zitzaketenen zerrenda bat 

osatu zuen hainbat teknikari, elkarteko kide eta 

ikastetxerekin. Gutun bat helarazi zitzaien 

ikerlanaren xedeak azalduz, eta, gero, telefonoz 

deitu zitzaien, hitzordu bat ezartze aldera. 

Hainbat arlotako (gizarte-zerbitzuak, polizia, 

osasun-zerbitzuak, adingabeekin esku 

hartzekoak, ikastetxeak, eta elkarteak) 15 15 15 15 

erakundetako 17 pertsonarekin egin ziren 

elkarrizketak. Elkarrizketa horietan iritziak, 

esperientziak, prestakuntza-beharrak eta 

proposamenak bildu ziren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
    

Analisi kuantitatiboaAnalisi kuantitatiboaAnalisi kuantitatiboaAnalisi kuantitatiboa    

 

Metodologiaren aldetik, ikerlana bi zentzutan 

bideratu zuen: ikuspegi kuantitatibotik eta 

ikuspegi kualitatibotik. Lehen ikuspegiari 

heltzeko, datu-base bat egin zen, ikertuko zen 

populazioaren profila osatuko zuten 17 

aldagairekin. Hona hemen aldagai horiek:  

 

1. Zerbitzuarekin harremanetan jarritako urtea 

2. Salaketa egotea edo ez 

3. Urruntze-agindua egotea edo ez 

4. Biktima erasotzailearekin bizitzea 

5. Emakumearen adina 

6. Emakumearen jatorria 

7. Emakumeak ezgaitasunen bat izatea 

8. Indarkeria hasitako urtea 

9. Seme eta alaben kopurua 

10. Seme eta alaben adinak 

11. Foru Aldundiko adingabeen zerbitzuan 

espedientea egotea edo ez 

12. Adingabeekin aurrera eraman den esku-

hartze mota 

13. Alaba eta semeek erasotzailearekin duten 

harremana 

14. Erasotzailearen adina 

15. Erasotzailearen jatorria 

16. Erasotzaileak kontsumo toxikoren bat izatea 

17. Erasotzaileak ezgaitasunen bat izatea 

 

 

Aldagaiak Emakume Zerbitzuaren 

espedienteetan jasoriko datuak oinarri harturik 

hautatu ziren, eta SPSS informatika-

programaren bidez analizatu ziren. Emaitzak 

emaitzen kapituluko 3.1. atalean ageri dira. 

 

Analisi kualitatiboaAnalisi kualitatiboaAnalisi kualitatiboaAnalisi kualitatiboa    

 

Behin egiaztatuta aztertu nahi genuen gaia 

nahikoa ikertuta ez zegoela, konplexua 

begitantzen zitzaigun egoera bat ulertzen 

laguntzeko moduko elementuak biltzea komeni 

zitzaigun; horregatik eman zitzaion garrantzia 

alde kualitatiboari, teknika nagusitzat 

elkarrizketak erabilirik. 

 

 

Elkarrizketak emakume erabiltzaileekin 

 

Elkarrizketa egituratuak egin ziren, eta galdera-

sortan erantzun irekiko 20 item zeuden. Batez 

beste, ordubete iraun zuten, eta grabatu egin 

ziren, emakumeei eskatu eta haien baimena izan 

ondoren. Parte-hartzaile guztiek onartu zuten 

grabatzea. Geroago, elkarrizketak osorik 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. TresnakTresnakTresnakTresnak 
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transkribatu ziren, eta 20 itemenen erantzunak 6 

analisi-ardatzetan banatu ziren; hona ardatzok: 

haurdunaldien historia; amak izatearen eta 

indarkeria jasaten duen emakumearen rolen 

artean dagoen lotura; bikotekidearen aita-rolari 

buruzko pertzepzioa; aita-irudia seme-alabei 

transmititzeko moduak; indarkeriak seme-

alabengan duten inpaktuaren pertzepzioa; ama-

rola betetzeko laguntza-beharrak.   

 

 

Elkarrizketak pertsonal teknikoarekin, ikastetxeekin, elkarte-ehunarekin 

 

Elkarrizketa egituratuak egin ziren, eta formatu 

estandarrak 25 galdera zituen; haietatik 5 

orokorrak ziren, eta gainerakoak 6na galderako 

hiru bloketan banaturik zeuden, bloke haietako 

bakoitza edo denak erabiltzeko elkarrizketatuak 

zein pertsonarekin zuen harremana kontuan 

hartuz: amarekin, aitarekin, seme-alabekin. 

Hasierako bi galderak zerbitzu, ikastetxe edo 

elkartearen funtzioak zehazteko ziren. 

 

Guztira 10 elkarrizketa grabatu ziren; beste 2ri 

idatziz erantzun zieten, eta 3 grabaziorik gabe 

egin ziren. Elkarrizketa horiek emandako 

erantzunek emaitzen kapituluko 3.6 atala 

osatzen dute.  
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Lehen ere esan dugunez, aztertutako lagina 27 

emakumek osatu zuten guztira, Emakume 

Zerbitzuan laguntza eskatzen duen 

populazioaren lagin adierazgarri bat zelarik. Atal 

honetan populazio horren profila eratzen duten 

muntazko ezaugarri batzuk azaltzen ditugu.  

 

3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. Ezaugarri orokorrakEzaugarri orokorrakEzaugarri orokorrakEzaugarri orokorrak    

 

Ezaugarri soziodemografikoei dagokienez, adina 

nabarmenduz hasiko gara. Babes-eskatzaileek 

18 urtetik 70 urtera bitarteko adinak dituzten 

arren, 18tik 50era bitartean dago haietatik %%%% 78787878. 

Horrek jada aditzera ematen digu ama horietako 

gehienek seme eta alaba adingabeak izango 

dituztela, bai eta nerabezaroko eta gaztaroko 

urteetakoak, jatorrizko familiaren etxean bizitzen 

jarraitzen dutenak.   

 

Adin-tarteak honela daude banatuta: 

 

• % 37k 31-40 urte zituen; % 25,9k, 41-

50 urte; % 22,2k, 50 urtetik gora; eta 

gainerako % 14,8ak, 18-30 urte.   

 

Jatorriari dagokionez, %%%% 78787878 bertako emakumeak 

dira. Atzerrian jaio, eta Santurtzin bizi ziren 

emakumeen % 22 horretan, % 15% 

Latinoamerikako herrialdeetatik dator, eta % 7, 

Afrikako herrialdeetatik. 

  

Era berean, % 7k zentzumen- edo gorputz-

ezgaitasunen bat zuen.  

 

Genero-indarkeriari loturiko arazoei dagokienez, 

guztien %%%%    85ek85ek85ek85ek zuen jarria salaketa bat, eta 

% 15ek, berriz, ez zuen salaketarik eginik; 

salaketa-egileen taldean, % 74k bazuten 

babesteko agindu bat izendatua, eta % 26k, 

ordea, ez zuten babesteko agindurik, baina 

lehen izan zuten eta elkarrizketa egin zenerako 

ez zegoen indarrean.  

  

 

 

 

 

 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Ikertutako populazioaren ezaugarriakIkertutako populazioaren ezaugarriakIkertutako populazioaren ezaugarriakIkertutako populazioaren ezaugarriak 

3. EMAITZAK3. EMAITZAK3. EMAITZAK3. EMAITZAK    
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Ziur aski, salaketa-indize handi horrek badu 

zerikusirik Emakume Zerbitzuak emandako 

laguntzarekin eta egindako jarraipenarekin; izan 

ere, bikotekidearen erasoak zigorrik gabe ez 

uztera animatzen ditu. 

 

Hala eta guztiz ere, nahiz eta ikerketa egiten ari 

zen unean emakumeen %%%%    85858585 eraso egin zion 

bikotekidearekin dagoeneko bizi ez zen, % 15 

halakoarekin bizi zen, eta bitarte jakin batzuetan 

banandu egin ziren, harekin bizitzera itzuli ziren 

Emakume Zerbitzutik igaro eta gero (% 11), bai 

eta haren kontra salaketa bat jarri eta gero ere 

(% 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu horiek aditzera ematen digute Emakume 

Zerbitzuak lagundutako emakume ama 

gehienek haien kontra indarkeria erabiltzen zuen 

bikotekidearekikoa hautsi zutela, hausteko 

prozesu mingarri eta konplexu batzuen ondoren, 

haiexek kontatu zutenez, eta, horrenbestez, 

elkarrizketa egin zen unean harekin zuten 

harremana haien seme eta alaben aita gisa 

zutela.  

 

 

 

 

1. grafikoa. Genero-indarkeriaren 

salaketa

Badago salaketa Salaketarik ez

2. grafikoa. Babesteko agindua

Bai EZ

3. grafikoa. Erasotzailearekin bizitzea

Elkarbizitzarik ez Salaketa jarri eta gero

Aholkua jaso eta gero
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3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. Indarkeriaren iraupenaIndarkeriaren iraupenaIndarkeriaren iraupenaIndarkeriaren iraupena    

 

Aztertu beharreko aldagai garrantzitsuetako bat 

izan zen emakume ama horiek bizi zuten 

indarkeria-egoeraren iraupena. Emakumeek 

egoera horri hasiera jartzen zioten data eta 

Emakume Zerbitzura lehen aldiz noiz joan ziren 

jakinik, ondorengo grafikoan ikus daiteke % 28 

egoera horretan urtebetez edo bi urtez egon 

zela; % 20 2-5 urtez egon zen; % 8, 5-10 urtez; 

% 20, 10-20 urtez; % 20, 20 urtetik gora; eta 

% 4 indarkeria hasi zen urte berean hasi zen 

laguntza eskatzen.  

 

Kategoriak taldekatuta, esan daiteke guztien 

%%%% 52k52k52k52k indarkeriak bost urte iraun baino lehen 

eskatu zutela laguntza, eta gainerako %%%% 48a48a48a48a 

egoera horretan 5 urtetik 20 urtera bitarteko 

aldietan bizi izan zela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. Seme etaSeme etaSeme etaSeme eta alaben ezaugarriak alaben ezaugarriak alaben ezaugarriak alaben ezaugarriak

 

• Elkarrizketatu ziren emakumeen % 74k 

1 eta 2 seme eta/edo alaba zituen, eta 

% 26k, 3 eta 5 bitarte.  

• Seme-alaben adinari dagokionez, 

% 26k 2-6 urte zituen; % 37 6 urtetik 16 

urtera bitartekoak ziren, eta % 15ek 16-

18 urte zituen, eta % 22, bestalde, 

adinez nagusiak ziren. Ikuste da, 

horrenbestez, emakume gehienek 

(%%%%    78787878) seme-alaba adingabeak dituztela 

ardurapean.  

 

Hala eta guztiz ere, nabarmendu behar dira ama 

horiek seme-alabak indarkeriatik babestearren 

egiten dituzten ahaleginak (kapitulu honetan 

zehar horretarako erabiltzen dituzten estrategiak 

eta haien emaitzak ikusiko ditugu); izan ere, 

% 4k baino ez zuen espediente bat irekirik 

Bizkaiko Foru Aldundiko adingabeei laguntzeko 

atalean babesgabeziako edo zabarkeriako 

egoeraren baten ondorioz.  

 

4. grafikoa. Indarkeriaren iraupena

Urte berean 1 eta 2 urte bitarte 2 eta 5 urte bitarte

5 eta 10 urte bitarte 10 eta 20 urte bitarte 20 urtetik gora
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Seme-alabekin aurrera eramandako esku-

hartzeari dagokionez, deigarria da %%%% 29k 29k 29k 29k esatea 

inolakoinolakoinolakoinolako laguntzarik jaso ez zuela seme-alaba 

horiei zeuden edo bizi izan zuten egoera 

azaltzeko, eta populazioaren %%%% 12,5ek 12,5ek 12,5ek 12,5ek 

adieraztea ez zekielaez zekielaez zekielaez zekiela halakorik eskatzea 

bazegoen edo adingabeontzat baliabideren bat 

bazen. 

 

Seme-alabek bi izandako indarkeriaren sintomez 

arduratzeko baliabideren batera joan zirenen 

artean, gehienek (% 37,5) aholku psikologikoren 

bat bilatu zuten, % 12,5 GHETren (Gizarte eta 

Hezkuntza Esku-hartze Taldea) esku-hartzeren 

batean egonak zen edo bazegoen, % 4 haur-

psikiatriatik pasatua zen, eta beste % 4k eskola-

esparruko esku-hartzeren bat aipatu zuten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emakume Zerbitzuaren erabiltzaileen seme-

alabekin aurrera eramandako esku-hartzeei 

buruzko erantzunak azterturik, ikusten da esku-

hartze horiek, gehienbat, 2009. urteaz geroztik 

egin direla, eta hori bat dator babesa eskatzen 

dutenei zerbitzuak laguntza osoagoa emateko 

eta jarraipen estuagoa egiteko gauzatu den 

ahaleginarekin. Nabarmendu behar da, era 

berean, urte hartatik aurrera txostenetan hobeto 

biltzen direla emakumeen inguruko datuak, eta 

horrek pentsarazten du laguntza ematean 

jarraipen handiagoa egin dela, eta, hortaz, 

emakumeek seme-alabentzako baliabideak 

ezagutzeko eta erabiltzeko aukera handitu dela, 

baina, aldi berean, aurrera eramandako esku-

hartzeen erregistro sistematikoago bat ere 

badago. 

 

3.1.4. 3.1.4. 3.1.4. 3.1.4. Erasotzaileen ezaugarriakErasotzaileen ezaugarriakErasotzaileen ezaugarriakErasotzaileen ezaugarriak    

 

Erasotzaileen ezaugarri soziodemografikoei, 

adinari eta ezgaitasun-egoerei dagokienez, 

emakumeen ezaugarrien oso antzekoak dira.  

 

• Hala, bada, % 37k 31-40 urte zituen; 

% 30ek, 41-50 urte; % 22k, 50 urtetik 

gora; eta % 7k, 18-30 urte. Kasuen 

% 4tan, erasotzailea adingabea zen.  

5. grafikoa. Seme eta alabekin aurrera eramandako 

esku-hartzea

Beste batzuk e/g EZ Psikiatria

GHET Psikologoa Eskolako esku-hartzea
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• Biktimen kasuan bezala, % 7k 

zentzumen- edo gorputz-ezgaitasunen 

bat zuen.  

 

Hala eta guztiz ere, desberdintasun adierazgarri 

bat nabarmendu behar da erasotzailearen eta 

biktimaren herritartasunaren aldetik; hain zuzen, 

biktimen % 15 Latinoamerikatik zetorren, baina 

ez zegoen erasotzaile latinoamerikarrik, 

ondorengo grafikoan ikus daitekeenez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datu horrek, antza denez, gezurtatu egiten du 

erasotzaile gehienak etorkinak direlako ustea, 

erasotzaile horien %%%% 89898989 bertakoak baitira jatorriz.   

 

Beste alde batetik, alkohol-kontsumoaren zein 

droga-kontsumoaren maila aztertzea erabaki 

zen, erasotzaileei zegokionez. Horrela, atzeman 

zen %%%% 72k 72k 72k 72k inguru gehiegizko kontsumoko 

arazoren bat zuela (bikotekideek edo bikotekide 

ohiek emaniko informazioaren arabera, betiere). 

Alkohola kasuen % 60tan ageri zen, bera 

bakarrik zein beste drogaren batekin batera; 

legez kanpoko drogen kontsumoa % 12tan 

ageri zen; % 16k eta % 4kk alkohola- zein 

droga-kontsumoko arazoak zituzten, edo 

alkohol-kontsumo eta ludopatiako arazoak, 

hurrenez hurren. Alabaina, haietako gehienak ez 

zeuden inongo tratamendutan, emakumeek 

ziotenez; azken horiek, gainera, horrelako 

kontsumoa arazotzat ikusten zuten, baina 

inguruan ikusten zituzten gizonezkoen kontsumo 

“normalaren” barruan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. grafikoa. Biktimaren eta erasotzailearen 

herritartasuna

0
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Biktimak Erasotzaileak

7. grafikoa. Erasotzailearen kontsumoak

EZ Alkohola

Alkohola eta drogak Alkohola eta ludopatia

Drogak
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3.1.5. 3.1.5. 3.1.5. 3.1.5. SemeSemeSemeSeme----alaben zaintzaren inguruko arazoakalaben zaintzaren inguruko arazoakalaben zaintzaren inguruko arazoakalaben zaintzaren inguruko arazoak    

 

Ikerturiko kasuetan zaintzaren egoera 

aztertzean, ikusi da adingabeak askotariko 

egoera batzuetan daudela.  

 

Hala, bada, kasuen %%%% 35etan 35etan 35etan 35etan amak du 

adingabeen zaintza, eta badago epaitegiak 

ezarririko bisita-erregimen bat, zailtasun eta 

zorroztasun gehiagorekin edo gutxiagorekin 

betetzen dena; %%%%    11,5ek 11,5ek 11,5ek 11,5ek ere badu bisita-

erregimen hori ezarria, baina aitaren bisitak 

gauzatzeko Familien Topagunea dute esleituta. 

Lehen kasuan, emakume batzuek azaldu dute 

badaudela zailtasunak aitek bisita-erregimena 

betetzerakoan, eta badirudi zailtasunok gutxitu 

egiten direla Familien Topagunea erabiltzen 

denean.  

 

Beste alde batetik kasuen %%%%    11,5ek11,5ek11,5ek11,5ek ez du 

bisita-erregimenik ezarririk; ondorioz, edo 

gurasoek beren kabuz aukeratzen dute, arazo 

handirik gabe, noiz ikusi seme-alabak, edo 

egoera horrek tirabirak eta arazoak sortzen ditu.  

 

Kasu batzuetan ageriko arazo bat dago, ama 

eta aita seme-alaben zaintza lortzeko lehian 

daude eta. Kasuen %%%% 4tan4tan4tan4tan aitak du zaintza; 

% 11,5etan11,5etan11,5etan11,5etan erasotzailea ez da seme-alaben aita; 

eta beste %%%% 11,5etan11,5etan11,5etan11,5etan, seme eta alabak adinez 

nagusiak dira dagoeneko, eta, horrenbestez, 

berek erabaki dezakete zer harreman izan 

gurasoekin.  

 

Azkenik, zenbaitetan aitak ez du baimenik 

seme-alabak ikusteko, kartzelan daudelarik, 

baimenik ez dutelako (%%%%    4444), edo alaba edo 

semeengandik urruntzeko agindu bat dutelako, 

sexu-abusuak edo abusu fiskoak direla kausa, 

kasuen gainerako %%%% 11n11n11n11n, alegia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. grafikoa. Seme-alaben zaintza

Emakumeak du zaintza. Aitarentzako bisita-baimenak ezarrita

Ez dago epaitegiak ezarritako bisita-erregimenik, edo, egon arren,aitak
ez du betetzen
Bisitak Familien Topagunean

Aitak du zaintza

Erasotzailea ez da seme-alaben aita

Seme-alabak adinez nagusiak dira

Erasotzaileak seme-alabengandik urruntzeko agindua du

Erasotzailea espetxean dago. Ez du baimenik seme-alabak ikusteko
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Baldin eta, azkenik, Emakume Zerbitzuan urteka 

daukaten informazioa aztertzen badugu, ikus 

daiteke, 2010. urtean irekitako espedienteetatik 

aurrera, adingabeen zaintza zein egoeratan 

dagoen jakitea ahalbidetzen duten datu gehiago 

edukitzen direla, data horren aurreko 

espedienteetan baino.  

 

Era berean, bisitak egiteko Familien Topagunea 

gehien erabili zen urteak 2008eta 2009 izan 

ziren.  

 

    

    

Ikerlan honetarako datu interesgarrien artean, 

lehenetakoa da emakume horiek beren 

amatasuna eraikitzeko modua da, hau da, ama 

izatea erabaki zutenean zituzten ideiak eta 

beharrizan emozionalak, bai eta jaio gabeko 

seme edo alabari ematen dioten esanahia ere. 

Hausnarketa horretara hurbiltze aldera, 

bikotekide-harremanaren inguruko historiaren 

zati bat kontatzeko eskatu genien emakumeei, 

ama izateko proiektuaren hasierarik zegokionez, 

batez ere, eta historia horretan garrantzi berezia 

duten hiru alderdi nabarmendurik: 

  

• Bikotekidearen indarkeriak zein 

mailatara iristen zen, umea izateko 

nahia sortu zen unean emakumeak nola 

hautematen zuen indarkeria hori, eta 

indarkeriak zein neurritaraino eragin 

zuen ama izateko proiektuan.  

• Ama izateko nahia bikotearen proiektu 

bati dagokion ala emakumeek banaka 

erabaki zuten proiektu bat den. 

• Bikotekidearengan aita gisa jarririko 

itxaropenak bete zituen ala ez. 

 

3.23.23.23.2.1. .1. .1. .1. Lehen haurdunaldia anbiguotasunez hautematen den indarkeriazko harreman bateaLehen haurdunaldia anbiguotasunez hautematen den indarkeriazko harreman bateaLehen haurdunaldia anbiguotasunez hautematen den indarkeriazko harreman bateaLehen haurdunaldia anbiguotasunez hautematen den indarkeriazko harreman bateannnn    

 

Hainbat azterlanek aditzera ematen dute 

haurdunaldian emakumeek tratu txar fisiko zein 

psikologikoak jasaten dituztela askotan. Aldi 

horretan hasi ohi da indarkeria, edo 

indarkeriaren intentsitatea areagotzen da. 

Horren ondorioak izaten dira fetuaren edo 

amaren osasuna hainbat modutan kaltetzea eta 

denbora gabeko erditzea zein jaiotza inguruko 

heriotza; era berean, askotan, tratu txarrak 

jasaten ari diren emakumeek jarraipen mediko 

urriagoa dute haurdunaldian, haurduntzaren 

borondatezko etendura gehiago gertatzen dira, 

eta gutxiago parte hartzen dute erditzea 

prestatzen. Horrez gain, aukera gehiago dago 

amak alkohola edo antsiolitikoak har ditzan 

 

Lehen aldiz haurdun geratu zirenean zer egoera 

zegoen galdetu zaienean, elkarrizketaturiko 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Amatasuna “iristen zaien” emakume batzukAmatasuna “iristen zaien” emakume batzukAmatasuna “iristen zaien” emakume batzukAmatasuna “iristen zaien” emakume batzuk 
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emakume gehienek aitortzen duten bikotekideak 

dagoeneko erabiltzen zuela indarkeria haien 

aurka, baina inork ez zuen adierazi aldi horretan 

indarkeria areagotu zenik. Era berean, lehen 

aipatu diren arazoetakoren bat pairatu izana ere 

ez dute aditzera eman, eta ez dute onartzen 

seme edo alabek kalte fisikorik jasan izana.  

 

Hala eta guztiz ere, indarkeria hori orain 

onartzen dute argi eta garbi, esan nahi baita, 

gehienak banandu egin direnean eta atzera 

begiratzeko aukera dutenean, bikotearen 

harremanaren lehen urteetarantz. Ia denak bat 

datoz esatean tratu txarraren lehen agerpenak 

ez zirela fisikoak, hitzezko indarkeria zen nagusi. 

Halaber, bat datoz zerbait “normaltzat” 

hautematean, eta hainbat faktoreri egozten 

zioten, hala nola gizonaren lan-motari, laneko 

estresari edo bikotekidearen izaera ozpinduari. 

Hasierakoan, ez zuten uste izaera hori edo lan 

hori haien aurkako etengabeko indarkeria 

bilakatuko zenik; harremanetik kanpokotzat 

jotzen zuten, eraman zezaketen zerbait zen. 

 

Nabarmendu behar da emakume gehienei 

mingarria izan zitzaiela atzerako begirada hori 

eta oso zail gertatu zitzaiela beren historia modu 

jarraituan kontatzea. Testigantza askotan 

agerikoa da emakume horiek bizi duten 

anbiguotasuna tratu txarrak jasan dituzten 

emakumeak izateari dagokionez eta dagoeneko 

indarkeria zegoen bikote-harreman batean 

izandako lehen haurdunaldiak aztertzea 

haientzat denari dagokionez.  

 

Haien duda-mudak ikusi ahal izan genituen ama 

izateko erabakia esplikatzen saiatzen zirenean, 

orduan bizi zuten indarkeria minimizatuz, baina 

erabat ukatu gabe, halere. Haietako asko 

asaldatu egiten dira egiaztatzen dutenean ama 

gisako historia ezin konta dezaketela tratu 

txarrak jasandako emakume gisako historiatik 

bereiz.   

 

[21][21][21][21] Eztabaidak zeuden, eta “ohiko” bultzadak (geuk jarri ditugu komatxoak)… behin batean 

sesioa izan genuen, umeak izan baino lehenago, eta bultza egin zidan, baina nik ez nuen inoiz 

kontatu… eskua bihurritu zidan, baina ez nion inori ezer esan… eskaileretatik behera erori 

nintzela esan nuen…. Umeak izan baino lehen, gauza solteak zeuden…  

 

[26][26][26][26]    Txikiarekin haurdun nengoenean, dagoeneko ikusten nituen gustatzen ez zitzaizkidan gauza 

batzuk, indarkeria zegoen, hitzez gehienbat, bazeuden liskarrak ordurako, ez hain gogorrak, 

baina egon bazeuden... Indarkeria hitzezkoa zen, fisikoa oraindik ez… Haurdunaldian geldialdi-

antzekoa zegoen… 

 

[5][5][5][5] Lehen haurdunaldia izan baino lehen… jada ez ginen ondo moldatzen… Liskarren bat, baina 

tratu txarrik, berez, ez. Umeak izan baino lehen, ez ninduen askotan jotzen, haren gutxiespenak 
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eta irain batzuk gehiagotan gertatzen ziren. Gero barkatzeko eskatzen zidan… nik ez nekien zer 

sinetsi. 

    

[27][27][27][27]    Hiru seme-alaba dituen emakume bat: Ondo, ondo, haurdunaldietan... Ez zegoen 

indarkeriarik, hitz zakarrak bai, oso izaera bortitza duelako, edozerengatik sutzen da eta; oso 

izaera zakarra du, eta hori halaxe izan da beti…  

 

[14][14][14][14]    Pentsatzen hasten naiz orain, eta konturatzen naiz lehen ez nuela ezer ikusten. Usten nuen 

gertatzen zena normala zela, ez dakit, ba... eta, zera, nirekin zuen amorru hori, haserrealdi 

horiek, bai izan zituela ni haurdun nengoenean. (Elkarrizketatzailea: Ez zegoen indarkeria 

fisikorik orduan?) Bueno, irainak-eta bai, baina bueno… Berak bere bizitza zuen, ulertzekoa da. 

Errepidean zebilen eta bueno...  

 

 

Emakumeek aitortzen dute dagoeneko “zerbait 

gertatzen” zela haien bikote-harremanean ama 

izan baino lehen, eta onartzen dute 

bikotekidearen ezaugarri batzuekin desengainua 

hartzen zutela, hala nola indarkeriazko jokabide 

batzuekin, nahiz eta haiek beti une jakin 

batzuetakoak zirela behin eta berriro esan. Kasu 

guztietan eta urrutitik ikusirik, ohartu egiten dira 

lehen haurdunaldiak ezinegonez igaro zituztela, 

eta gaur egun ezinegon hori geroago modu 

ageriagoan biziko zuten indarkeriaren ataria izan 

zela iruditzen zaie.  

 

Emakumeetako batzuk diote indarkeria hori 

dagoeneko ezkongaietan eta/edo ezkondu 

ondorengo lehen garaian ikusi zutela; beste 

batzuek hitzezko erasoen agerpena lehen 

haurdunaldiarekin eta/edo lehen seme edo 

alabaren jaiotzarekin lotzen dute.  

 

Deigarria da bikotekidearekin zuten hasierako 

ezinegon hori oztopo ez izatea emakume hauek 

ama izateko zuten proiektua aurrera 

eramaterakoan. Inork ez zuen pentsatu orduan 

harremana bertan behera uztea edo 

haurdunaldiak atzeratzea; aitzitik, dirudienez, 

haietako gehienek uste zuten bikotekideen 

erasoak, batez ere hitzezkoak eta psikologikoak, 

“normalak” zirenez, ez zirela balantza jartzeko 

moduko elementuak semea edo alaba izateko 

nahia, ez eta ama izateko nahia ere, zertzean... 

gizon hori aita delarik. 

 

Harremanaren lehen urteetarako, emakume 

horiek zailtasun handiak zituzten bikotekidearen 

indarkeriaren aztarnei antzemateko eta, batik 

bat, halakoak haientzako arrisku-faktoretzat 

jotzeko, are gutxiago sortzea espero zuten 

seme-alabentzat. Batzuk desenkusatzen dira 

esanez lehen ez zela hainbeste hitz egiten 

indarkeriaz, eta beren ezinegonak bikotearen 

lehen eragozpenen aurreko “emakumeen 

berezko” irudikortasun gisa normalizatzen 

dituzte. Beste batzuentzat, gogorregia da 

onartzea bikoteak eratu zen lehen garaitik ez 

zuela funtzionatzen. 
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Arrazoiak edozein direla ere, kontua da 

emakume hauen gehienen aukera dela 

indarkeria minimizatzea, une haietan “intentsitate 

txikiko” indarkeriatzat ageri zen eta jazoera 

bakanak eta igarokorrak direla pentsarazten 

dien indarkeria bat, hain zuzen. Beste alde 

batetik, emakume horiek indarkeria hori ikusi 

egiten dute, baina egoera horiek ohitzearen 

ondoriozko normaltasunarekin bizi dituzte.  

 

 

Horrenbestez, lehen haurdunaldiak indarkeria 

ikusezin egiten den testuinguru batean gertatzen 

dira; beharbada, emakumeek beren burua 

bikotekide gisa zein etorkizuneko ama gisa 

babesteko duten modu bat delarik. 

 

3.3.3.3.2222.2. .2. .2. .2. Ama izateko nahia norberaren eta ez bikotearen proiektu gisaAma izateko nahia norberaren eta ez bikotearen proiektu gisaAma izateko nahia norberaren eta ez bikotearen proiektu gisaAma izateko nahia norberaren eta ez bikotearen proiektu gisa    

 

Zergatik erabaki zuten emakume hauek, 

dagoeneko bikoteetan ezinegona sentitzen 

zutelarik, haurdun geratzea? Galdera horri 

ematen dioten erantzuna nahikoa antzekoa da: 

haurdunaldiak ez dira planifikatzen, iritsi egiten 

dira. Ama izateko nahia ez da kontzienteki 

eratzen, eta emakumeek, ondorioz, ez dute 

beren burua ikusten aukeratzeko subjektu gisa, 

generoari berez dagokion zerbaiten moduan 

ikusten baitute amatasuna. Ama izan nahi izatea 

arrotz suertatzeaz gain, jakintzat ematen dute 

lehenago edo geroago ama izango direla; aitak 

prozesuan duen parte-hartzea ez dute kontuan 

izaten.  

 

Esan dezakegu kasu gehienetan ama izateko 

nahia emakumeen banakako proiektu gisa 

eraikitzen dela, eta ez bikotearen proiektu gisa.  

 

Ildo horretan, gure lanean ikergai diren 

emakumeek ama izateko nahia eraikitzen duten 

modua bat etor liteke bikotean indarkeriarik bizi 

ez diren beste emakume batzuen moduarekin. 

Desberdintasuna da indarkeria hori bizi dutenek 

ahalegin handiagoa egin behar dutela indarkeria 

hori aintzat ez hartzeko, ukatzeko, 

minimizatzeko edo umeak iristean desagertuko 

dela espero izateko; beren errealitatearen zati 

handi bat ukatu behar dute ama izateko nahia 

aurrera eramateko eta emakume “normalak” 

sentitzeko, sortuko duten pertsonak, jaiotzaren 

inguruko egoera gorabehera, aitatzat izango 

duenak eragiten dien sufrimenduaren ordaina 

emango dielakoan. 

 

Pentsatzen dute, jaio baino lehen ere beraiek 

maitasun guztia emango dietenez, seme-alabek 

era berean maitatu beharko dituztela, 

baldintzarik gabe.  
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[14][14][14][14] Bueno, nik bai ume bat izan nahi nuela, baina gero esan nion ez nuela gehiagorik nahi… ez 

dakit nire egoismo hutsa izan zen ala bera behar bezala aita ez zela banekiela. Alaba izan nuen 

ezkondu nintzelako eta umeak izan beharra zegoelako, ezta? 

 

[6][6][6][6]    Planifikatu gabe geratu nintzen haurdun. Ezusteko hain zen handia izan… baina ez nuen 

pentsatu bertan behera uztea... erantzukizuna hartu behar duzun zerbait delako… ez duzu 

espero, baina horixe da orduan dagoena... eta aurrera jo nuen… [] Haurdun nengoela pentsatu 

nuen nirekiko, ume bat izango nuela, ikasi behar nuela, unibertsitate-ikasketak bukatu, eta ilusio 

handiz nengoen, lehen unetik, egoera gorabehera, ilusioa egoten duzula eta. 

 

[1] [1] [1] [1] Haurdun geratzearena azkar gertatu zen, bai?, baina nahi nuen, ez nuen bilatu, baina, 

bueno, gustatu zitzaidan, ez zen izan planifikatua… Beste ume bat izan nahi nuen, adina 

igarotzekotan nuelako… ez nuen nik bakarrik bilatu, gertatu egin zen, besterik gabe, ez genuen 

egin alaba bat izateko planik, gertatu egin zen, baina bera pozik zegoen.  

    

[12][12][12][12] Hura gertatzen zen garaian ez zen pentsatzen honetaz batere, eta amak esan zidan: 

jasateko ezkontzen zara, alaba. Ni neure seme-alabekin aurrera, denok egin duguna da eta… 

aurrera ateratzea. 

 

Gizonezkoek aita nahi izan zuten ala ez zuten 

izan nahi? Emakumeek diotenaren arabera, ez 

baina bai edo bai baina ez. Ikerlanean historia 

horietako gizon-aiten iritzia jasotzen ez dugunez, 

haien esperientziak emakumeek kontaturikoaren 

bitartez baino ezin ditugu sumatu. Eta 

emakumeak diote gizonek nahi zutela, baina 

noiz erabakitzea emakumearen gain uzten 

zutela… edo ez zutela nahi, baina seme eta 

alaba horiek etortzearen aurka ere ez zirela jarri, 

eta, are gutxiago, ez zutela haurdun geratzea 

eragozteko bitartekorik erabili.  

 

Kasu batzuetan, emakumea geratzen da 

haurdun bakezkoak eginak dituzten denbora-

tarte batean, eta, sarritan, beste nahi batekin 

batera etortzen dira haurdunaldiak: bikotean 

guztia alda dadin eta indarkeria gehiago egon ez 

dadin. Etorkizuneko seme edo alaba bikotearen 

“arazoak” gaindiaraziko dituen edo gizonezkoa 

aldaraziko duen hirugarren bat da horrela. 

 

[26] [26] [26] [26] Bai ba, bai, askotan pentsatu egiten duzu… hobetuko zela….nik ordurako gogoko ez 

nituen gauza batzuk ikusten nituen, eta seme-alabekin aldatu egingo zela pentsatu nuen. 

 

[6] [6] [6] [6] Biok haurzaleak ginen… eta biok elkarrekin izan dugun aldi on urrietako batean iritsi zen 

alaba. Umea izatea bilatu genuen, ez zen ustekabekoa izan. 
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Hala ere, urrutitik ikusirik, emakumeak ohartzen 

dira seme-alabek ez zutela bete hasieran eman 

zieten zeregina: indarkeria geldiarazi, bikote-

harremana konpondu, gizonezkoa aldarazi… 

Eta urte asko zein haurdunaldi asko igaro eta 

gero, konturatzen dira ama izateko nahiak ez 

zuela aldatu tratu txarrak jasaniko emakume 

gisa bizi izandako historia, eta larriagotu ere egin 

zuela kasu askotan. 

  

[21] [21] [21] [21] Bai, noski, eta harremanak ez ezik, nik neuk ere onera egingo nuen… beharbada, 

horrexegatik nahi nuen haurdun geratu, umeak izanda laguntasun handiagoa izaten duzulako, 

bera zerago dago… eta guztiz kontrakoa gertatu zen, okerreratu egin zen, agian ni ere okerrago 

sentitzen nintzen… nik gehiago behar nuen harengandik, eta ikusi nuen berak niri zein umeei 

hor konpon egiten zigula. 

 

[5][5][5][5] Bai, uste duzu seme-alabak indar bat direla gehiago elkartzeko eta hobeto konpontzeko. 

Oro har, usten nuen bera bide onetik joango zela haien bitartez. Gero, huts egin genuen, 

beharbada...   

    

[15] [15] [15] [15] Lehen baietz uste nuen, seme-alabekin elkartuago egongo ginela… baina orain ni ez nago 

oso sinetsita. Uste dut badaudela arazoak, ume batek arazoak dakartza, zuk lan handiagoa 

duzulako, bikotekidearekin aurretik ere txarto bazaude eta ez baduzu haren laguntza jasotzen, 

dena okerreratu egiten da.  

 

[19] [19] [19] [19] Orain badakit seme-alabek ez dutela gurea ezertan hobetu, berak beti gezurra esaten 

baitzuen. Aldatuko zela agintzen zuen, baina haren hitzak haizeak eramaten zituen. Baietz esan, 

“bai, aldatu egingo naiz”, eta aldatzen ez dela ikusten duzunean, umerik izan zein ez izan. 

    

 

Haietako asko orain badira gauza ikusteko lehen 

aldiz haurdun geratu zirenean ezin aitor 

zezaketena, baina uste dute ez duela merezi 

erabaki haiek berriz gogoan erabiltzea, lehenago 

edo geroago ama izan beharko zutela 

pentsatzen dutelako. Zenbait kasutan, indarkeria 

areagotu arren, bigarrenez geratu ziren haurdun, 

eta, kasu gutxiagotan, hirugarren haurdunaldi 

bat ere izan ziten, bai eta laugarren bat eta are 

bosgarren bat ere. 

 

 

[5][5][5][5]    Lehena ez zen nahita etorri…ustekabe-moduko bat izan zen. Bigarrena bai, biok bilatu 

genuen izatea. Hirugarrena ere nahita bilatu gabe jaio zen. Hori guztia bolada onetan gertatzen 

zen, berak aldatuko zela promes egiten zuenean. 
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[9][9][9][9] Lehena ustekabean etorri zen. Bigarrena nahita izan genuen, nahiz eta berak nahi ez zuen, 

eta ni baietz tematu nintzen … [] Eduki genuen bolada on batean izan zen, eta nik nahi 

nuen....mundu guztiak bi ume zituen, betikoa, eta nik izugarri gustuko ditut haurrak, nik bost 

seme-alaba izan nahi nituzkeen... Gaur egun lau dauzkak, eta, egia esan, ez dut gehiagorik 

nahi, baina... berak ezetz zioen. 

 

Elkarrizketatutako emakumeen artean, batek ere 

ez zuen pentsatu abortatzea lehen aldiz haurdun 

geratzean. Haietako hiruk baino ez zuten izan 

horren asmoa bigarren aldian, eta asmo horren 

arrazoia zen ikusi egiten zutela bikotekidearen 

indarkeria lehen seme edo alabari eragiten ari 

zitzaiola. Testigantzetako batzuk berrartu ditugu, 

emakume horiek ama izateko nahia, batetik, eta 

tratu txarrak jasandako emakume gisa bizi 

izaniko bizipena, bestetik, bereizteko dituzten 

zailtasunen erakusgarri.  

 

 

[19] [19] [19] [19] Nire lehen alaba jaio zenean bazegoen indarkeria. Bera lanera joan, motxila utzi, eta 

tabernetara joaten zen lagunekin. Etorri eta jo egiten ninduen, zergatik esan gabe, ezta 

azalpenik ere. Horrela gertatu izan da harremanetan hasi ginenetik. Ezkongaietan ez ninduen 

jotzen. Berarekin ezkonduz geroztik hasi zen, eta tratu txarrak ematen zizkidan… gero eta 

gehiago. Bigarren umea jaiotzeko zegoenean, nik ez nuen nahi jaio zedin, eta berak ea zergatik 

galdetu zidan… Nik esan nion alaba bezala egoteko, alabak bezala sufritzeko, nik pentsatzen 

nuen ez nuela beste umerik nahi, nahikoa pasatua zuen alabak beste batek ere sufritzeko... 

baina berak konbentzitu egin ninduen. Nik banekien ez zela aldatuko, baina berak baietz zioen.  

 

[21][21][21][21] [Bigarren haurdunaldiari buruz] Nik ez nuen umea izan nahi, eta nahi, abortatu nahi nuen. 

Ezetz esan nion, pasatutakoak pasatu ondoren… bikiak baino bi urte eta erdi zaharragoa da, 

eta oso gaizki pasatu nuen besteekin, eta hain jarraian… berak ezetz esan zidan (abortatzeari), 

eta nik esan nion gero okerrago egongo ginela. Berak ezetz eta etzez… ez dakit zer eta badakit 

zer…. Azkenean, “sinetsarazi egin zidan” nik beste ume bat behar nuela, eta noski, abortatzeak 

halako bat ere ematen zidan… Nik uste, berak une jakin batean sostengatu ezean, ez nuen 

ume hori izango… …  Zera esan zidan: zu lasai, nik gehiago lan egingo dut… zure aitak zazpi 

izan ditu, eta moldatu egin da… Eta orduan apur bat konbentzitu ninduen, nik sostengu hura 

behar nuelako, eta egun hartan eman egin zidan…baina gero okerragoa izan zen, ez zidalako 

laguntzen eta tratu txarra agerikoa zela, oso. 

. 

 

 



Ikusi dugunez, nahiz eta ia emakume guztiek 

adierazi duten lehen seme edo alabak “iritsi” 

zirela eta ez zutela bilatu haiek izatea, behin 

haurdun daudela jakindakoan, ama gisa dituzten 

ilusioekin batera, beste nahi batzuk ere hasten 

dira buruan erabiltzen, indarkeriaren biktima 

izateari lotutako nahi batzuk, hain zuzen: umeak 

bikotea elkartzeko edo konpontzeko gauza 

izatea; bizi den indarkeriari amaiera eman ahal 

izatea; eta emakumeak lortu ezin izan dituen 

aldaketak seme edo alabak ekartzea. Jaio 

gabeko seme edo alabak ama baten itxaropen 

eskergak dakartza berekin, tratu txarrak ematen 

dizkion gizona desagerraraziko duen aita 

maitekorra sor dadin gogoz nahi baitu ama 

horrek.  

 

Azkenik, ondoriozta dezakegu umea izateko 

nahia oso indartsua dela emakume horiengan, 

bikotean dagoeneko desengainua bizi baitute, 

indarkeriaren biktima diren aldetik. Era berean, 

ama izateko nahiari ez zaio loturarik falta 

emakume guztiekin identifikatzeko beharrarekin; 

horrela, bizitzen ari diren indarkeria-egoerari 

aurre egin ahal izateko.    

 

3.3.3.3.2222.3. .3. .3. .3. Aitarekiko desengainuAitarekiko desengainuAitarekiko desengainuAitarekiko desengainua bikotekidearekiko desengainua baino lehenago iristen daa bikotekidearekiko desengainua baino lehenago iristen daa bikotekidearekiko desengainua baino lehenago iristen daa bikotekidearekiko desengainua baino lehenago iristen da    

 

Nahiz eta gizonentzat beren aitatasunak zer 

esanahi duen zuzenean ez dakigun, emakumeek 

diotenez, lehen jaiotzaren ondoren izaten duten 

jokabidea bada emakume horientzako 

desengainu bat. 

 

Emakumeetako askok aitortzen dute aitak 

hazierako zereginetan ez parte hartzea dela 

ezinegona areagotzen duen gorabehera bat, 

hau da, lehen haurdunaldiaren aurretik 

bazegoen ezinegon hura. Emakume guztiek 

bateratsu onartzen dute arazorik gabe 

desengainatu egin zutela gizonaren aita-

irudiarekin, eta laster ikasi zutela asko edo ia 

ezer espero ez izaten harengandik rol horretan. 

 

Gizonekin bikotekide gisa desengainatzea 

zailagoa zaiela agertzen dituzte, eta aukera 

gehiago ematen diete aldatzeko, baina erraz 

onartzen dute ama gisa, seme-alabak haiek hazi 

beharko dituztela… bakarrik. Horrelaxe moldatu 

ziren haien amak, eta horrelaxe ikusten dute 

moldatzen direla inguruko emakume guztiak. 

 

[13][13][13][13] Gauzatxoren bat bazegoen, baina ni ez nintzen konturatzen. Berak ez zuen barneratzen zer 

den ume bat izatea. Haurra gaixorik bazegoen, neu geratzen nintzen berarekin… Etxetik 

askotan joaten hasi zen, aitzakiak jarrita. Nik jada ez nuen ikusten. Nirekiko pentsatzen nuen 

normala zela, zertarako biok geratu, baina konturatu egin nintzen txikia, 6 edo 8 urte zituela, 

asma-krisiak izaten hasi zenean. Eguneko 24 orduetan egon beharra zegoen bera zaintzen, eta 

konturatzen hasi nintzen: nik etxean geratu behar dut, eta bestea, tabernara… 
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[6][6][6][6] Gogoan dut 15 egunean erabateko atsedena hartzeko agindu zidatela, eta ez nintzela 

mugitzen. Eta gogoan dut lehen egunean bera bizikletaz ibiltzera joan zela eta etxeratzean esan 

zuen lehen gauza izan zen "zelako hondartzak aurkitu ditudan, zer egun polita"… ni sofan 

nengoan, ama nitaz arduratzen ari zen eta ez zen nigana etorri, ez zidan musurik eman, ez 

zidan galdetu ea zelan nengoen. Ez dakit hura indarkeria zen, baina orduan hasi zen 

axolagabekeria handi bat. Ez zen sartzen haurraren zaintzaren ezertan. 

 

Emakumeek bikotekideen aitatasunaz duten 

pertzepzioa da haiei ez diela bizitza aldatzen, 

beraiei bezala. Diotenez, gizonek aita-rola “beste 

erremediorik ezean” onartzen dute, baina ez dira 

engaiatzen eta ez dute ardurarik hartzen seme-

alaben zaintzan eta hazieran. Jaiotzek ez dute 

lortzen emakumeen ilusioak gauza daitezen, eta 

ezintasunez ikusten dute nola, alaitasuneko edo 

“ondo hartzeko” lehen egunak igarota (jaiotza), 

bikotekidearen ohiturak betikoak diren atzera ere 

eta, are okerrago, nola indarkeria berriro 

agertzen den, batzuetan gogorragoa eta 

indarkeria psikologiko hutsa izateari utzirik, tratu 

txar fisiko gisa, alegia.  

 

Emakumeei jokabide hori ulergaitz begitantzen 

zaie, uste baitute umeak izateko proiektua bai 

emakumearena bai gizonarena izan zela; 

gogoan dute abortatzearen aurka agertu zela 

edo, haurduntza nahita etorri ez arren, aurrera 

jarraitzea onartu zuela… Jarrera horiek ilusio eta 

itxaropena piztu zizkieten, baina lehen haurtxoa 

jaiotakoan, bakarrik aurkitzen dira, gizonen 

laguntza gabe eta haziera beren ardura 

esklusibotzat aurrera eramaten. 

 

[1][1][1][1] Jaio zenean, neskatoa zein polita zen esaten zuen, zein ederra… baina gehiagorik ez, ez 

zuen ezer egiten. 

 

[6] [6] [6] [6] Gutxi parte hartzen zuen. Zera (haurdun geratzea) gertatu zen, eta, hasieran, ez zuen ondo 

eraman, gero onartu egin zuen, baina batere erantzukizunik gabe. Nahiago zuen lana utzi 

kontzertu batera joateko, eta ni neure haurdunaldiarekin. 

 

[12][12][12][12] Ondo hartu zuen, orduan hura zelako normala. Baina berak beti esaten zuen ZURE alabak, 

bereak ez balira bezala. 

 

[21][21][21][21] (Intseminazio-prozesuaz) Berak, hasieran, nahi zuela esaten zuen, baina paper guztiak nik 

bete nituen; berak sostengatzen ninduen, baina zeharka, eta nik esaten nion: ez baduzu nahi, 

esan eta kito, ez da ardura, seme-alabarik izan nahi ez baduzu, esan eta kito… baina baietz 

zioen… Baina apur bat paso egiten zuela ikusi nion. Bera probetara joan zen, baina ez zidan 

injekziorik jarri ez ezer, zapuztuta zegoelako, eta gero damutu egiten zen. Baina, bueno, nik 
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esan nion agian ez zuela nahi, baina baietz esaten zuen, baietz, ez dakit zer, eta gero poz-pozik 

zegoen umeekin… baina ez dut oso argik berak nahi zuen ala ez. 

 

[26][26][26][26] Haurdunaldiak pozik bizi izaten zituen, berria pozarren hartzen zuen… Haurdunaldietan ez 

da egon eraso fisikorik, hitzezkoa zen bakarrik… Haurdun geratzea bion artean erabakitzen 

genuen, eta etxean niri laguntzeko garaian, ondo zegoenean, beti lagundu du neskekin eta 

denarekin. Baina berehala larritzen den pertsona bat da, eta orduan zerbait partekatua zen, 

baina ardurarik gabe… Nik nuen ardura osoa, eta berak noiz edo noiz laguntzen zuen… 

 

[27][27][27][27] Haurdunaldietan ez zen egon eraso fisikorik, baina hitz zakarrak bai. Ez ninduen zaintzen 

haurdunaldietan… horrek samintzen zaitu; izan ere gustatzen ez zaizkizun gauza asko esaten 

dizkizu, eta nik irentsi egiten nituen, eta isildu, hiru ume nituelako, eta badirudi emakumeoi 

gehiago jasatea egokitu zaigula, haiei baino, eta horrela moldatu izan naiz… Berak ez zen asko 

nahasten ez haurdunaldietan ez erditzeetan, ez zen erditze batean ere izan… Gizon hura ez zen 

nitaz asko arduratzen, oso bere kasakoa izan da, berea eta kito… baina ez zidan behin 

abortatzeko eskatu hiru haurdunaldietan… 

 

 

Bikotekideek aita gisa hartzen duten jarrerarekin 

emakumeek jasaten duten desengainua gero 

eta handiago egingo da denbora igaro eta 

seme-alaba gehiago iritsi ahala. Atzera ere, 

urrutitik ikusita, emakumeek badira gauza 

ikusteko nola desengainua etsipen bihurtu zen, 

eta gero, amorru. Hain zuzen ere, amorru hori 

seme-alaben aurrean onartzeko, adierazteko eta 

kudeatzeko zailtasun handiak izango dituzte, 

zeren, azken batean, ez zen hura emakumeek 

berek ematen zieten aita? 
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Kontuan izanik aitez dugun informazio bakarra 

emakumeek berek emanikoa dela, aiten 

errealitatea bi abiapuntu hartuz ezagutzen saiatu 

ginen:  

 

• Aitaren eta semearen/alabaren arteko 

harremana aztertzen saiatzeko, batera 

egiten zituzten jarduerez eta ematen 

zuten denboraz nahiz aitek hazieran 

betetzen zituzten zereginez emakumeek 

emandako deskribapena erabili zen. 

• Bikotekidea edo bikotekide izandakoaz 

aita gisa duten iritzia eta seme-alabei 

aitaren inguruan ematen dizkieten 

mezuak.  

 

Elementu horiekin, ondorengo baieztapenak 

ondoriozta ditzakegu aita-rolari dagokionez.  

 

 

3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. Aita ez egotea “normala” daAita ez egotea “normala” daAita ez egotea “normala” daAita ez egotea “normala” da    

 

Elkarrizketaturiko emakume gehienek egoten ez 

den aita-irudi bat, aita absentea, deskribatzen 

dute; aita hori batez ere bere interes eta 

beharrizanetan zentratzen da, seme-alabak 

dituela ahazturik. 

  

Emakumeei eskatu zitzaienean deskriba zezatela 

nolakoa izan zen aitaren harremana seme edo 

alaba bakoitzarekin haurtzaroan zehar, 

gehiegitan falta den aita-rol bat deskribatu 

zuten: bere lanean edo aisialdiko jardueretan 

ibiltzen da, eta ez da arduratzen seme-alaben 

zaintzaz eta harreman emozionalaz. Aita-irudi 

hori hazierako une jakin batzuetan baino ez da 

ageri, eta ozta-ozta zereginen bat hartzen du 

bere gain, emakumeak inposaturiko betebehar 

bat delako sentsazioarekin.  

 

 

[19][19][19][19] Ez zuen alaba asko ikusten… lanetik etorri bezain laster, motxila utzi eta alde egiten zuen… 

ia ez zuen neskatoa ikusten. Bai, umea izan nezan nahi zuen, baina ez du ia harremanik izan 

berarekin. Bigarren umearekin… hasieran aldatuz joan zen, baina gero lehertu egin zen. 

Mutikoarekin tartetxo batez egoten zen, baina gero, ezin jasan, eta alde egiten zuen. Ez zen 

harekin jolaste batere.  

 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Ama desengainaAma desengainaAma desengainaAma desengainatuak, ama haserreaktuak, ama haserreaktuak, ama haserreaktuak, ama haserreak 
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[6][6][6][6] Berak bere lanean jarraitzen zuen, lan handia zuen eta, bere kontuekin. Nahiago zuen irten, 

ez zen hainbeste irteten, baina... esaterako, asteburuan haren gurasoen etxera joaten ginen, 

berak windsurfen ibiltzen zen, eta ni umearekin egun osoa. 

 

[27][27][27][27] Harremana ondo, jaramon gutxi. Bera lanera joaten zen Bilbora, etortzen zen… ez zen 

zuzenean etortzen, tabernetan geratzen zen, eta etxera iristen zenerako umeak bazeuden 

lotan… asteburuan baino ez zituen ikusten, lanik egiten ez zuenean… Gehienetan, jaiki, 

prestatu eta tabernetara joaten zen goiz osoan… arratsaldean ostera bat egitera irteten gina, 

eta listo… 

 

[12][12][12][12]    Ez du ezer egin ez alaba batekin ez bestearekin. Bera (zendutako alaba ezindu bat) bizi izan 

zen 21 urtean, ez dut uste komunera bi aldiz baino gehiago eramango zuenik. Horrekin 

adierazten dizut guztia. Berak nahi bezala bizi izan da, alabarik izango ez balu bezala. 

 

[9][9][9][9]    Ez, ezer ez. Biberoia presta ezazu, nik hau egin bitartean, eskatzen banion, esaterako,.... Ba, 

bai, biberoia prestatzen zuen, edo afaria… […] baina umea gaixorik bazegoen, edo nik bularra 

ematen nionean, berdin zitzaion negar egitea, bera lo egoten zen.  

 

 

Horrez gain, deskribapen horietako batzuetan 

gizonak hazieran duen eginkizunaren gaineko 

estereotipo errotu batzuk dira nagusi. 

Estereotipo horiek etxean gizonak eta 

emakumeak duen eginkizunaren inguruko ideia 

tradizionalak islatzen dituzte, hala nola zaintzea, 

garbitzea, artatzea eta lagun egitea amei 

dagokiela, eta aitei, ordea, elementu praktikoez 

arduratzea, seme-alabei gauzak erostea ed 

haiekin paseatzera edo jolastera ateratzea kasu.  

 

[15][15][15][15] Gizon guztien antzera izan zituen harremanak umeekin: bera lanera joaten zen, eta itzultzen 

zenean mutikoarekin ateratzen nintzen ni paseatzera, lasai egon zedin. Bera parkera 

bazetorren… geroago jaisten nintzen. Gauza normalak. Ongi moldatzen zen haiekin. Normala 

den heinean arduratzen zen; eskolako etxerako lanak, badakizu nori egokitzen zaizkion, amei. 

Zeukan lanaren arabera… bazuen denbora-tarte bat umeekin ematea edo ez… haiekin zituen 

harremanak libre zeukan denboraren araberakoa zen. Emakumearen seme bat gaixorik dago, 

esklerosi tuberkulosoz, eta elkarrizketatzaileak galdetu zion: eta aita inoiz zaintzen zuen? Bai, 

paseatzera ateratzen zuen batzuetan.   

    

Beste alde batetik, nabarmentzekoa da 

emakumeek ez dutela aipatzen aitaren tratu 

txarrik seme-alaben aurka, harremana, oro har, 

galdetzen zaienean. Emakumeek berek 

elkarrizketetan deskribaturik, adingabeen 

kontrako tratu txar argiak sortzen zituzten 
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jokabide batzuen adibide ugari aurki 

badezakegu ere, esplizituki tratu txarraz galdetu 

zaienean, ez dute halakotzat identifikatu. 

 

 

[20] [20] [20] [20] Ez zuen txarto tratatzen, baina gizon hori zera zen, hitz itsusia esan behar nuen… esan 

dezagun, zerbait gogorregia ez esatearren, zitala zela… Esan behar da semea asko maite 

zuela, baina, era berean, oso pertsona berekoia dela –bere burua baino ez du gogoan– eta oso 

alferra; hala, bada, ez zuen ulertzen haurtxo batek negar egitea edo frutak hartzen hasten 

denean nahi ez izatea. Umeak ez zuen nahi, ume guztiei bezala kosta egiten zitzaion… eta 

negar batean ematen zituen hiru ordu-edo, bi koilarakada emateko, eta bera gelan sartu… hori 

ume hori, emaiozu opil bat eta negarrari utz diezaiola! Eta, noski, umea are urduriago jartzen 

zen… edo esaten zion: negar gutxiago, maritxu hori!... Aizu!, hilabete batzuk baino ez ditu. 

Begiratu ispiluan eta zeure buruari esan…. 

 

[14][14][14][14] Denetarik egon da. Alaba koskortu zenean, eta berak zerbait esaten zionean, neska ez zen 

isilik geratzen, eta orduan denetarik esaten zion. Eta jotzera egiten zion, eta horrela izan da 

haren haurtzaro osoan (elkarrizketatzailea: iraintzen zuen, jotzen zuen...) Bai, baina… nik dut 

errua zeren… ni ere ondo ez nengoenez, ikusten nuena ikusten nuen, ni artega nengoen… 

 

 

3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. Barkatzen ez den aitaren abaBarkatzen ez den aitaren abaBarkatzen ez den aitaren abaBarkatzen ez den aitaren abandonuandonuandonuandonua    

 

Baina aita absentea zuritzen badira ere hazieran 

izandako parte-hartzea deskribatzerakoan, edo 

ardura-falta hori etxeko generoaren araberako 

lan-banaketan oinarriturik normalizatzen badute 

ere, iritzia galdegiten zaienean, bikotekidearen 

aita-rola balioztatzeko eskatzen zaienean, 

bildutako amorru eta haserrea azaleratzen da, 

barkaezina gertatzen zaielarik, nonbait.  

 

Ama gisa bakarrik utzi izanari loturiko 

sentimendu eta bizipen argiak adierazten 

dituzte, bikotea banandu eta gero, batik bat. 

Kasu horietan agertzen da emakume horien 

gatazka emozionalik handiena, seme-alabak 

(batez  ere urte gutxi dituztenean) 

arduragabetzat jotzen duten aita baten esku 

utziko dituztela dakite eta, haiek bertan egon 

ezin daitezkeela umeok babesteko.  

 

Emakumeek seme-alabengan txarto tratatutako 

bikotekide gisa izaniko bizipenak proiektatzen 

dituzte, eta uste dute banandu aurretik bezalako 

zaintza-gabeziak pairatuko dituztela 

aitarengandik, baina orain, ordea, inork ez 

dituela gabezia horiek haren ordez aseko. 

 

 



 

 45 

[1] [1] [1] [1] Ez, inondik ere ez da aita ona. Ez dit sekula ere lagundu. 

 

[2] [2] [2] [2] Ez, ez da aita ona. Inondik inora ere.    Ez ditu bere betebeharrak betetzen. Nik uste, ume 

baten antzekoa da, ez du batere heldutasunak haietaz arduratzeko. Duela gutxi, neskato txikia 

berarekin geratu zen, eta parkean bakarrik utzi zidan, eta alde egin zuen. […] Bakar-bakarrik utzi 

zuen han. Arduragabea, bizpahiru egunetara jakin nuen purruak eman zizkiola neskatoari, anaia 

nagusiari eman ziezazkion. Arduragabea da, gero. Ez naiz inola ere berarekin fidatzen. 

 

[8][8][8][8] Hobea izan liteke, eta alabarengan bakarrik zentratu asteburu batean 15 egunetik behin, 

orduan edukitzen baitu berarekin alaba, amaren kontu utzi, eta kalera irten beharrean, hori... nik 

uste... bueno... Baina neska horretaz ohartuko da. 

    

[9][9][9][9] Neska asteburu-pasa joaten da aitarengana. Nik ostiral goizen dutxatzen dut, eta igande 

arratsaldean etorri artean dutxatu gabe egoten da, kulero berak eta arropa bera daramatzala. 

Eta nik lau kulero, lau elastiko, lau praka, bi zapata-pare, galtzerdiak... sartzen ditut eramateko 

Mutila nagusiagoa da, baina neskatoa txikia da oraindik. Aita ez da haiek zaintzeaz 

arduratzen… […] Nik badakit maite dituela, ez dizut ezetz esango, baina aita-eginkizunen 

aldetik, ume bat hazten jakin, ez daki.  

 

Deigarria da, emakumeak bikotekidea aita gisa 

balioztatzen hasten direnean, orain ikusten 

dutenaren arabera eta, kasu askotan, emakume 

banandu gisa duten kontzientzia berriaren 

arabera balioztatzen dituztela. Ikuspegi 

horretatik hasten dira berrinterpretatzen aitaren 

eta seme-alaben arteko harremanaren historia. 

Urrutitik ikusita eta oraingo egoeraren ondorioz, 

haien amorrua eta frustrazioa areagotu egiten 

dira orduan abandonatu zituen eta aita-

eginkizunak amak nahiko lukeen bezala bere 

gain hartu gabe jarraitzen duen aita batengana.  

 

[11] [11] [11] [11] Bera, aita gisa? Zero baino gutxiago, horra nire puntuazioa. 

 

[19] [19] [19] [19] Ez, niretzat ez da ezer ere ez, ez du ezer betetzen… Nire seme-alabentzat ere ez, ez da 

aita, ez da heldu, ume baten antzeko da… Ez ditu ezertan ere bere betebeharrak betetzen, ez 

da haien aita, nire aburuz, ez da haien aita… 

 

[13][13][13][13] Gauzaez hutsa… Ez da arduratzen, eta problemak ikusiz gero, ihes egiten du, onartu 

beharrean, ihesari ematen dio…. 

 

[20][20][20][20] Ez dut zakarra izan nahi, baina, ezta ahozikina ere, orduan zera…. Gizon ustel bat, txatarra 

ere ez, txatarra saldu, eta dirua eskuratzen duzu, simaurrarekin landareak ongarritu, eta 
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tomateak egiten dira…. Baina berak ez du balio ez aitatzat, ez gizontzat, ez gizakitzat… 

Gizarteko ale ustel bat da. Ez dut zakarra izan nahi, baina. Uste dut aita gisa hartaz dudan iritzia 

argi eta garbi geratzen ari dela… Hutsaren hurrengoa… 

 

Hala, bada, egiaztatu genuen iritziz aldatuz 

doazela, ama-esperientziaz eta, batez ere, 

guraso bikotekidearen konpromisoaz eta 

erantzukizunaz hausnarketa egiten duten 

neurrian. Hasierako iritziaren arabera, “guztiak 

bezalako” gizon bat zen, haurdunaldia asko 

poztu ez zena, lehen urteetan umeak hazteaz 

arduratu ez zena, beste zeregin batzuk 

baitzituen, baina iritzi hori negatibo bihurtzen da 

pixkanaka, eta desengainutik herrara eta 

arbuiora igarotzen dira.  Bikotekide gisa 

sentitutako mina, antza, arindu egiten da hura 

lantzeko aukera duten heinean, baina ama gisa 

oroitzapenak bizirik daude, bere horretan 

jarraitzen dute urteetan zehar. 

 

3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. AitaAitaAitaAita salbatzen. Seme salbatzen. Seme salbatzen. Seme salbatzen. Seme----alabei transmitituriko aitaalabei transmitituriko aitaalabei transmitituriko aitaalabei transmitituriko aita----irudiakirudiakirudiakirudiak 

 

Hala eta guztiz ere, nahiz eta emakume askok bikotekidearen gaineko iritzi txar hori irmo adierazten 

duten, alde handia dago irudi horren eta seme-alabei transmititzen dieten irudiaren artean. Gehienek 

seme-alabei indarkeria ezkutatzen saiatzen ziren artean erasotzailearekin bizi ziren bitartean, edo aitaren 

jokabidea normalizatzen zuten, gehiago ezin zuten arte. Horrela, haiek sufrimendu guztia hartzen dute 

beretzat, eta haurrak babesten saiatzen dira, urte gutxikoak direnean batik bat.  

 

 

[8] [8] [8] [8] Jendearentzat isilpean gordez, haren aurrean inork galdetzea saihestuz, eta, neskatoa 

telebistari begira egon arren, ez hitz eginez, guztiaz jabetzen delako; izan ere, telebista ikusten 

ari da, eta bat-batean begia altxatzen du zuri begira, zuri adi dagoen seinale. Ez duzu ezer 

aipatzen, aitaz ahalik eta normalena hitz egiten duzu. 

 

[12] [12] [12] [12] Nik ez diot inoiz gaizki hitz egin berari buruz, beti garrantzia kenduz. 

 

[13][13][13][13] Beti saiatu nahiz aita-irudia ez ezeztatzen, oso gaizki pasatuta ere… Are gehiago, askotan 

ez zuten aitagana joan nahi, ukitzen zituelako eta joan nahi ez zutelako, eta nik esaten nien, ea 

umeok, asteburu bat baino ez da, koitadua…  

 

[27] [27] [27] [27] Behin edo behin esan diet, seme, ez diozu kasurik egin behar, zeukan izaeragatik, zuk ez 

egin kasurik, ezer esango ez balizu bezala, gauza askori garrantzirik ez emateko aholkatzen…. 
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[20] [20] [20] [20] Egia esan, inoiz ez diot ezer esan, ez zait iruditzen haur batek jakin beharreko zerbait denik. 

Horrela haurra kaltetu baino ez dut egiten, ez dut atarramenturik ateratzen horrekin. Galdetzen 

didanean oso urruti lanean dabilela esaten dio… Baliteke norbaitek haren aurrean zerbait aipatu 

izana, baina nik ez diot inoiz esan… Nire umeari kalte egitea da, eta ez dut ezer ateratzen, eta 

gutxien nahi dudana da semea kaltetzea… Biharko egunean, adin gehiagorekin eta jakin nahi 

duenean, ba, bueno… galdetzen badu, esan egingo zaio, baina gauzak asimilatzeko adin bat 

duenean, 20 urtetik aurrera, alegia… lehenago ez… Baliteke familiako norbaitek ezer aipatu 

izana, baina beti saiatu nahi semearen aurrean gai horretaz ez jarduten… 

    

[21] [21] [21] [21] Nik ondo hitz egiten dut… aita ez dakit zer… orain bananduta… azaltzen-eta saiatzen zara, 

eta nik esaten diot aitak eta biok ez dugula elkar maite orain, eta bestela maite dugula elkar, eta 

ez garela nobi-nobiak gehiago… lasai egoteko esaten diot, ez dela gehiago gertatuko eta aitak 

ez duela hori berriz egingo, baina ez diot inoiz txarto hitz egiten…. Ni saiatzen naiz, eta 

halakoetan… ondo ikus nazaten, ez…. Eta daitekeena da niri zerbait txarto iruditzea, baina ez 

diet haiei inoiz esaten, aitzitik… Ni beti ondo egoten naiz, eta hor zehar joan direnean, galdetu 

egiten dut, zelan aitarekin, ondo pasatu duzu?, harreman normala balitz bezala… 

 

 

Hala, kasu askotan, emakumeek bikotekideekin 

bizi izaniko indarkeria-egoerak ezkutuan 

gordetzen dituzte, edo ezkutuan gorde 

ditzaketela uste dute, eta ez dituzte esplizitu 

bihurtzen seme-alaben aurrean. Ukapenaren 

mekanismoa eta “ez bada aipatzen, ez da 

existitzen” delakoa erabilita, edo hainbat 

modutan eztiz estalitako kontakizunak sortzen 

saiatuta: aitaren izaera aitzakiatzat jarriz; hala eta 

guztiz ere maitatzera animatuz, azken batean 

haien aita delako; baita historiak asmatuz ere 

zenbaitetan, aita zergatik ez dago haiekin jada 

azaltzearren, banantzeko arrazoiak indarkeria-

egoera batekin zerikusia dela aipatu gabe.  

 

Dena dela, emakume batzuek uste dute haurrek 

ondotxo dakitela nolakoa den gizon hori, eta 

aitaz irudi txarra dutela, amek irudi hori sortu 

edo kontatu behar gabe. Batez ere, tratu txarren 

eszenak ikusi dituzten edo kolpeak eta irainak 

jaso dituzten haurren kasuan. Halako egoeretan 

errealitatearekiko tolerantziako sentimendu bat 

agertzen da: “ezin dut ezkutatu dagoena, horixe 

delako dagoena; ikusi egin dute, bizi izan dute, 

edo haiek berek esperimentatu dute”. Horrelako 

emakumeak dira gizonaren irudia salbatzen 

saiatzen ez direnak, ez eta agerikotzat ematen 

dituzten bizipen batzuk estaltzen.   

 

[14] [14] [14] [14] Hara, txikiak direnean, ez zaie ezer esaten. Baina nire alaba ez zen tuntuna, eta aita pareta 

batean jo eta jo kolpeka ikusten badu, ba, zer gertatzen den dagoeneko ikusi du.  14 edo 15 

urte dituztela, arazoa ikusten ari direnean edo zenbait gauza jakin dituztenean, ba orduan bai, 

begira zer egin duen edo begira zer... Esan egiten diezu, noski. 
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    [7][7][7][7] Ezin duzu dena ezkutatu. Daukaten irudia haiek bizitakoari dagokio, nahiz eta beste gauza 

asko ez dakiten, niretzat gordeko ditudanak. 

 

    [23][23][23][23] Bai horixe, etxean semeak ikusi egin du aitak gaizki tratatzen ninduela; eta, orduan, gauzak 

gertatu direnean, nik galdetu egin dion…. Normala iruditzen zaizu? Normala iruditzen zaizu, 

seme?  

 

Ildo horretan, bizi duten tratu txarra 

ezkutatzearren amek egiten dituzten 

ahaleginengatik ere, batzuek aditzera ematen 

dute errealitate osoa estaltzen saiatzea oso lan 

gaitza dela beraientzat. Batzuetan, aitortzen 

dutenez, amek entzutea nahiko ez lituzkeen 

zenbait gauza entzun dezakete haurrek, edo 

aitak tratu txarren emaile gisa duen irudia 

agerian geratzen da banandu eta gero. Are 

gehiago, batzuek diotenez, aitari buruz mezu on 

bat ematen edo errealitatea ezkutatzen saiatzen 

diren arren, seme eta alabak badira gauza tratu 

txarrari antzemateko.  

 

 

[24] [24] [24] [24] Nire kasuan, beti babestu izan dut, beti…. Beti babestu izan dut… horrenbesteraino 

babestu dudanez, alaba nirekin askotan haserretzen zen… alaba benetan haserre izan dut 

nirekin horregatik… Alabak gauzak ziren bezala ikusten zituen; haren aita zen, eta amorru 

handia ematen zion gertatzen ari zenak... zenbat aldiz ez zidan esango, txotxola zara, txotxola 

zara! Jasateagatik… beti esan izan dit, txotxola zara!…. 

    

[22] [22] [22] [22] Oso zaila da, mihiari eutsiz, min hartzeraino, baina, bueno, oso zaila da. Jakina, haien aita 

da, azken batean, eta haur batzuk dira, zuri min handia egin harren, haien aita da, eta ez diet 

inoiz txarto hitz egingo berari buruz, are gutxiago 10 urte dituztela… Nagusi direnean, hamaika 

paper dauzkate irakurtzeko, eta azaltzeko, baina orain haientzat krudela izango dela iruditzen 

zait… 

 

 

Egiaztatu dugu ama gehienak seme-alaben 

aurrean aitaz ongi hitz egiten ahalegintzen direla, 

eta gainerakoak, aldiz, isildu egiten dira, aitari 

buruz gaizki ez hitz egiten saiaturik eta seme eta 

alaba horiek beren ondorioak atera ditzatela 

utzirik. Haiek guztiak iritzi batekoa dira, aitari 

buruz gaizki hitz egitea ona ez dela eta, ez eta 

seme-alabak haien aurka jartzea ere. Haietako 

batzuek aitortzen dute, gainera, horrela jokatzea 

tratu txar mota bat litzatekeela.  
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[4] [4] [4] [4] Nire ikuspuntutik eta nire izaera dela medio, ez diot inoiz semearen txarto hitz egingo aitari 

buruz, nahiz eta harekin arazoak izan; izan ere, nik beti esaten dudanez, mutilak ez du zerikusirik 

nagusien arazoekin. Tratu txarrak eman dizkizun pertsonari buruz txarto hitz egiten baduzu, zuk 

ere semeari tratu txarra ematen diozulako, horrela. Nik pentsatzen dudana da, hobe gai hori 

albo batera uztea. 

 

[8][8][8][8] Umea koskorra bada, beharbada ezaguera handiagoa du, baina txikiak direnean, sufri 

dezaten baino ez duzu lortzen, eta ez dut uste hori... nagusi denean jakingo ditu jakin 

beharrekoak, eta galdetzen didan guztia azaldu beharko diot. (Elkarrizketatzailea: eta galdetzen 

ez badizu, azaltzen saiatuko zara orduan ere?) Ez dakit, zein neurritan. Izan ere, azkenean, zer 

egiten duzu? berari sufriarazi egiten diozu? Nik ere alde horretatik haurtzaro txarra pasatu 

dudanez. Nik hainbeste negar egin dudanez, ez dut nahi alabak hori bera pasatzea.  

 

[25][25][25][25] Ni saiatu naiz azaltzen haren aita oso aldaketa handia izan zuela, arazo bat zuelako, eta 

arazo hori zaindu beharra zuela, baina ez zuela nahi. Baina berak, inozoa ez denez, eta jakin eta 

ikusten duenez… esaten zuen, nire aita arazo bat badu eta etxera mozkorrik iristen bazen, eta 

esnatu egiten bazuen… berak ulertzen du aitaren arazoa alkohola dela […] Berak badaki aita 

gaizki portatzen ari zela, eta hori ikusi egiten zuen, eta entzun…. Baina, noski, nik esan moduan 

azaldu diot… Ez du zentzurik, alabarekin ez baita gaiztoa izan, eta haren aita da, eta neskak 

maite egiten du. Orduan, nik aitari buruz ezer txarrik esaten badiot, esan diezadake, bai ama 

zuzen zaude, edo esan dezake, ixo, nire aita da eta… hortaz, nik ez dut nahi izan hor sartu. …. 

    

[18][18][18][18] (Semearen aita espetxean dago) …umeari inoiz ez diot kontatu aita zer egiteko gauza 

den... esan nahi dut, umeari ez zaio aita burutik kentzen. Umeak ikusi nahi du, etor dadin nahi 

du, eta nik ez diot inoiz ezer esan. Umeak haren argazki batzuk baditu, eta nik, gainera, 

elkarrekin geunden garaiko gauzak kontatzen dizkiot. Psikologoak gauzak kontatzeko esaten 

zidan. Orduan, demagun, esaten diot, ez dakit nola azaldu, edo galdetzen dit… halakoan? eta 

nik baietz, bai, han aitarekin izan nintzen.    

 

[27][27][27][27] Ni pozoitzen ibiltzea ez, inoiz ez diet esan, sekula ez diet esan aita gaiztoa dela… bakarrik 

haiek ikusitakoa… haiek zer zegoen ikusten zuten, ikusi ere. Nik esaten nien: ez egin jaramonik, 

badakizue nolakoa den… bera den modukoa da, eta ez egin jaramonik, pasako zaio eta… beti 

gauzak baretzen saiatzen…. 

 

[20][20][20][20] Bai, kosta egiten da, jakina, semea datorkizulako… Semea ez da aitaz gogoratzen, baina 

aita-irudi baten falta sumatzen du, eta esaten du: aita ikusi nahi dut… harekin nahi dut. Nik 

dudan gogoa da zure aita hau, hau eta hau da esateko. Isildu, mihiari eutsi, eta esaten diozu, 
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ez maitea, ez…. Zaila da, zuk badakizu-eta nolakoa den pertsona hori benetan…. Umeak ez du 

hori asmo txarrez egiten, baina zuk pentsatzen duzu, harekin nahi? ba, nik kontatuko duzu 

nolakoa den… baina ume txiki bati ezin diozu hori egin…. Asko kostatzen zaizu, mihia bridatzen 

duzu, sakon arnasa hartu, eta oso urruti lanean ari dela esaten diozu, dirua irabazteko eta 

berari gauzak erosteko, benetan duzun gogoa denean hau eta bestea dela esatea… baina 4, 6 

edo 12 urte dituen ume bati hori esanez, zer ateratzen duzu, kalte baino ez diozu egiten…. 

Izugarri kosta da, zurekiko esaten duzu txorimalo-puska horrek, beste astakeriaren bat ez 

esatearren, agurtu ere ez duela merezi, agurtu ere ez… 

 

 

Laburbilduz, ikerlan honetako populazio 

gehienak ez dagoen aita-irudi bat –aita 

absentea– deskribatzen du, familiaren mantenu 

emozionalaz inoiz arduratu ez dena, eta horrek 

emakumeontzat abandonu bat izan zen, 

denbora igaro arren, barkatu ezin dutena. Hala 

eta guztiz ere, aita gisa bikotekideaz iritzi 

negatiboa aditzera ematearekin batera, ama 

horiek seme-alabentzako babes-hesi bihurtu 

nahi dute beren buruak, indarkeria jasandako 

emakume gisa izan duten bizipena isilpean 

gordez. Bikotekidearengandik banandu dira, 

bikotekidea salatu dute, eta bere garaian aukera 

asko eman dizkiote; are gehiago, txarto 

balioztatzen dute bikotekide gisa, eta oraindik 

okerrago aita gisa, baina seme-alaba txiki edo 

nerabeen aurrean gizon normaltzat aurkezten 

saiatzen dira, arazoak edo izaera ozpindua izan 

arren, bai eta aita maitekortzat ere. 

 

Batzuek espero dute seme-alaba horiek nagusi 

egiten direnean, haiexek aterako dituztela beren 

ondorioak ikusitakoaz eta bizi izanikoaz, eta 

estimatuko dutela mihiari eusteko amek egin 

duten ahalegina. Gure ustez, aita salbatzeko 

jokabidea baino gehiago, beren ama-irudia ere 

salbatu nahi dute, babesle eraginkor gisa, haiek 

eztitzen duten historia ikaragarri bat 

transmititzerakoan bederen.  

 

    

    

 

Atal honetan egiten den azterketak ama-

semeak/alabak binomioan jartzen du arreta, hiru 

alderdi kontuan harturik: 

 

• Ikerlanaren xede den populazioak beren 

ama-rolaz duten pertzepzioa eta seme-

alabekiko harremana nola hautematen 

duten. 

• Amek duten kontzientzia bizi duten 

indarkeriak seme-alabei eragiten dien 

moduaz eta mailaren 

zenbaterainokoaz. 

3.4. 3.4. 3.4. 3.4. AmaAmaAmaAma----rola betetzearola betetzearola betetzearola betetzea 
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• Seme-alabek jokatutako rola, bai 

bikotearen tratu txarren inguruko 

historian, bai harremanetik irteteko edo 

harremana hausteko emakumeak 

harturiko erabakietan. 

 

Alderdi horiei buruzko informazioa biltzeak 

elkarrizketaturiko emakumeak ama gisako 

historia berrikustera eraman zituen, horrek 

dakarren zama emozionalarekin eta 

zailtasunarekin. Beren burua ama gisa nola 

ikusten duten galdetu diegunean, joera nagusia 

izan da haziera ona aurrera eramateko egin 

duten ahalegina nabarmentzea, eta ez onartzea 

bizi izaniko indarkeria beren ama-rolean eragina 

izandako faktore bat izan zitekeela. Alabaina, 

gaian sakondu eta seme-alaben jokabideak 

aztertzen hasi ahala, indarkeriak eragin dien 

moduaren aztarna eta sintoma batzuk ikusi ahal 

izan dituzte.  

 

 

3.3.3.3.4444.1. .1. .1. .1. Amatasunaren tokia tratu txarrak jasandako emakumeen subjektibotasunetanAmatasunaren tokia tratu txarrak jasandako emakumeen subjektibotasunetanAmatasunaren tokia tratu txarrak jasandako emakumeen subjektibotasunetanAmatasunaren tokia tratu txarrak jasandako emakumeen subjektibotasunetan    

 

Lehen ere ikusten genuenez, amatasuna 

banakako proiektu gisa hartzen da, eta horrek 

berekin ekartzen du emakume askok irudi 

zentralak eta/edo bakarrak izan daitezen seme-

alaben hazieran. Ondorioz, beren burua “ama 

ezkongabetzat” ikusten dute, eta seme-alaben 

aitak bi aldiz abandonaturik sentitzen dira: 

seme-alaben hazieran aita horiek ez parte 

hartzeagatik, batetik, eta aitek emakumeak ez 

balioesteagatik eta ama onak izateko eginiko 

ahaleginak ez aitortzeagatik, bestetik. 

 

Oro har, ikus dezakegu bikote horietan 

ezarritako genero-rolak betetzen direla, eta 

horrek are larriago bihurtzen duela bizi duten 

indarkeria-egoera. Rol hertsi horiek betetzeak 

eta, bikotean, emakumeak murgilduta dauden 

indarkeria-egoerak emakume horietako batzuei 

seme-alaben zaintza emozionalaz arduratzeko 

duten egokiera murrizten die. Berriz, haiek 

garrantzi handia ematen diote oinarrizko 

beharrizanak estaltzeari eta seme-alaben kanpo-

itxura bereziki zaintzeari. 

 

[7][7][7][7] Nik seme-alaba guztiak aurrera atera ditut, bera beti mozkortuta egon den bitartean. Bizitza 

osoa nire zazpi seme-alabak hazten eman du, asto batek baino lan gehiago eginez. Baina bi 

berarentzat ezgauza izan naiz, ezertarako gauza ez banintz bezala. Ba ni garbitzen ibili naiz, 

badakit josten, badakit plantxatzen, badakit janaria prestatzen; kanpoan denetariko lanak egin 

ditut, zerbitzari lan egin dut… seme-alabak beti zilarra bezain garbi izan ditudalako, eta garbi-

garbi jarraitzen dute. Eta dena niri esker. Beragatik balitz, gosez hilak egongo lirateke. 

 

[15] [15] [15] [15] Seme-alabekin izan dudan harremana ama guztiena bezalakoa izan da… geuk jaten 

baititugu seme-alaben haurtzaroak, geu arduratzen gara gehien. Lan egiten ez nuenez, etxetik 

kanpo lan egiten ez nuen eta, den-denaz arduratu izan naiz. 
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[27] [27] [27] [27] Ni seme-alabekin oso ondo… beti maite izan naute. Izan dituzte arazo guztietan lagundu 

diet… Beti egon naiz hor onetarako eta txarretarako, eta guztientzat… Alaba Castron bizi zen, 

eta egunero etortzen zen bazkaltzera urtetan, eta ni hemen egon naiz… egunero bost egoten 

ginen bazkaltzeko etxean, eta nire lana…. Nik ez dakit zer den ongi pasatzea, ezta adiskideekin 

irtetea ere, ezta afari batez gozatzea ere. Nik ez dut inoiz izan aitaren laguntza, guztiaz 

arduratzeko banengoen ni. 

 

 

Emakumeek lexiko mugatua dute seme-alabekin 

duten harremana definitzerakoan: ”ondo” edo 

“txarto” izaten diren gehien emandako 

erantzunak. A priori, emakumeek bere burua 

ama ontzat jotzen dute, eta ez dute aitortzen 

inolako zailtasunik, “normalak direnez gain”, 

amaren eta seme-alaben arteko harremanetan. 

Gure ustez, hori irudi bat, ama-irudia, babesteko 

beharrarekin loturik egon daiteke; izan ere, 

beren identitatea eta autoestimua irudi horren 

gainean egituratu dute, eta, neurri handi batean, 

bikote-harremanean harturiko zenbait erabaki 

hartzen eta mantentzen lagundu die. 

 

Hala ere, testigantza batzuek agerian uzten dute 

badaudela estres-maila handia eta sintoma 

psikologikoak –hala nola herstura eta/edo 

depresio-arazoak– eta horrek eragiten duela 

seme-alabekiko harremanaren ezaugarrietako 

bat estresa ere izatea.  

 

[14] [14] [14] [14] Alabekin izan dudan harremana beti nik egun ona izatearen eta berak niri ezer egin ez 

izanaren-eta mende egon da…. Baina alaben haurtzaroa… nire amaren maitasun handia izan 

dute beti… nire gurasoena, nire ahizparena. Ni ez nengoen ondo, eta, nonbait, nik ere ez nituen 

ondo tratatzen... tratatu behar nituen moduan. Nik orain, nirekiko pentsatu, eta esaten dut... 

Ene!...Eta horregatik askotan neure buruari botatzen diot errua. Alabak orain emakume batzuk 

dira, eta ez daude ondo. Errua leporatzen didate bizi izan dugunagatik. Haiekin dudan 

harremana zaila da. Nagusiak mundu guztiarekin duen jeinua... aitarengandik hartu du. 

    

[6][6][6][6] [22 urte dituen seme baten inguruan]. Arreta jarri diot, baina bizitzan ezin izan ditut gauza 

batzuk saihestu, eta horrexek mintzen nau, ezkontza-harremana lehenago hautsi izan banu, 

gauza asko saihestuko nituela. Zeren ni gehiago egongo... ez dakit... desberdina izango zen, ni 

ama lasaiagoa izango nintzen, ondo pasatzen, indar handiagokoa…. Baina, bueno, horrela 

dago egina. [13 urte dituen alabaren inguruan]. “Ba, guztiarekin ere, ni nengoen moduan, nire 

egoera emozionalean, orain naiz kontziente horretaz, alaba asko zaintzen saiatu naiz, 

hezkuntzan, denetan... Eta gauzak ikus ditzan bultzatu dut... Balioak ematen saiatu naiz, 

balioak, balioak. Mundua den bezalakoa ikus dezan, bidegabekeria asko dago eta. 
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Harreman horren historian gehiago sakondurik, 

ikusi dugu seme-alabak txikiak diren bitartean 

(jaiotzen direnetik 6 urte bete arte, gutxi 

gorabehera) beren burua haiei sostengu 

emozionala ematen ikusten dutela. Horrela 

beren bizitza zentzuz hornitzen duen afektuzko 

harreman estua salbatzen dute. Alabaina, seme-

alabak handitu ahala, sei urtetik hamasei urtera 

bitartean, emakumeontzako sostengu emozional 

bat bilakatzen dira.  

    

[25][25][25][25] Oso ondo etortzen gara elkarrekin, oso harreman ona dugu… gauza batzuk kontatzen 

dizkit, eta beste batzuk ez, agian… baina harreman ona dugu, asko hitz egiten dugu, askotan 

haserretzen gara elkarrekin, baina oso harreman ona da gurea. 

 

[8][8][8][8] Ni, dena berarentzat. Dena berarengan. Berak lagundu zidan bizitzan aurrera jarraitzen, 

berak eman zidan bizitza berriro.  

 

[17] [17] [17] [17] Nire hiru seme-alabak asko maite ditut, oso ondo. Alaba nagusia, oso berezia. Etxean asko 

laguntzen dit, bere senideekin. Mutilak ez dit hainbeste laguntzen.    

 

[19][19][19][19]    Haiekin dudan harremana… oso ondo, izugarri maite naute, mutilak gehiegi maite nau, eta 

neskak ufa!... gehiegi. Sostengu handia izan dira, ez naizelako kementsua izan, eta biek eman 

didatelako kemena… Bai, asko lagundu didate… batek honetan laguntzen dit, besteak, 

bestean. Mutikoa kexatu egiten da, baina egin egiten dute, eta asko laguntzen dit”. 

 

    [11][11][11][11] Nire neskak oso bereziak beti, bakoitzak bere izaera du, zeinek bere erara ulertzen dituzte 

gauzak, eta une bakoitzean gauza bat edo bestea ekartzen dute niretzat, baina beti lagundu 

nahian… beti, beti… Denetarik ikusi dute…. Alaba txikiak, 8 urte zituela, banantzeko eskatu 

zidan…. Arantza hori dut, kasurik egin ez izana… Haiei esker ez nago erotuta gaur egun gizon 

horren erruz. 

 

Emakumeek bizi izan diren eta ama-rola bete 

izan duten bakardadeari hitzak erantsi ahal 

dizkioten neurrian, agerian uzten dute zein gain-

ahalegina eskatzen duen seme-alaben hazieraz 

eta heziketaz arduratu eta, aldi berean, 

bikotekideari eusteak, bakarrik dela edo alaba 

edo seme baten laguntzaz dela. Ama-rola 

betetzeko modua, askotan, bikotekidearen 

kritiken iturri bihurtzen da, eta indarkeria pizten 

duten eztabaidak dakartza horrek. 

 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakume 

amek ahal duten guztia egiten dute inguruan 

ikusten dituzten gainerako amengandik ez 

desberdintzeko. Amatasuna idealizatzen dute 

(“ama izatea zoragarria da”), eta gauza dira 

lotsako edo erruko sentimenduak adierazteko, 
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ezer txarto egin badute. Hala ere, bikotekideak 

esplotatu eta manipulatuak sentitzearen 

frustrazioa, beldurra eta amorrua ez du tokirik 

ama-rolean (“ama gisa dena ondo doa, seme-

alabek maite naute”).  

 

Jasandako indarkeria seme-alabentzat ekar 

dezakeenaren esanahiaz ohartzen direnean, 

hain zuzen, agertzen dituzte ama gisa izandako 

historiaren berezitasunak.  

 

3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. 3.4.2. IndarkeriaIndarkeriaIndarkeriaIndarkeria isildua eta azaldugabea isildua eta azaldugabea isildua eta azaldugabea isildua eta azaldugabea    

 

Gure asmoa izan da atal honetan emakumeen 

pertzepzioa jasotzea indarkeriaren bizipenak 

seme-alaben garapen ebolutibo, emozional, 

kognitibo eta sozialean izandako ondorioez. Oro 

har, emakumeek argi aitortzen dute seme eta 

alaba horiek indarkeria ikusi dutela etxean, baina 

joera nagusia da gertatzen zena seme-alabei 

azaltzeko beharrik ez dagoela adieraztea. Joera 

hori handiagoa da ume txikien kasuan. 

    

[20][20][20][20] Inoiz ez diot ezer esan semeari [4 urte]. Ez dut uste ume batek jakin beharreko zerbait 

denik, kaltea baino ez bainioke egingo. Galdetzen didanean, aita oso urruti lanean dabilela 

esango diot. Biharko egunean, adin jakin bat duenean, galdetzen badu, esan egingo zaio.  

 

[8][8][8][8] Ez, 5 urte ditu. Nola azaltzen ote diozu 5 urteko neskato bati aita zerri bat dela. Ikusi du nola 

jotzen ninduen, gaizki egon da entzun duenagatik, eta, nahi edo ez, ume bat da. Baina oso 

azkarra da, eta konturatu egin da.  

 

Emakumeek uste dute ageriko indarkeriak ez 

duela azalpenik behar, ikusi egin delako, eta 

espero dute haurrek beren azalpenak landu 

ditzaten gertatutakoez. Hala ere, haurrok hazi 

ahala, gaiaren inguruko hizketaldiren batzuk 

gerta daitezke. 

    

[1] [1] [1] [1] Batzuetan bai. Ez da beharrezkoa nik azaltzea, txikitatik badakielako. Salaketa jarri nuen 

lehen aldian, ez nuen alaba non utzi, eta nirekin etorri zen denetara, elkartera, ospitaletara eta 

abarretara. Bera psikosozialetik ere pasatu zen… Nik ez dut gauza handirik esaten, ez dut ezer 

esaten ia inoiz. Psikologoen esku uzten dut nik, han dago bera ondoen. 

 

[6][6][6][6]    Txikiei ez diet ezer azaldu, haiek ikusi egiten dute eta; izan ere, nire seme-alabek ikusi egiten 

dute. Ikusten ari direlako, ez delako beharrezkoa nik ezer kontatzea. Nik ez dut nahi sua piztu; 

ezer gertatzen bada, haiexek ikus dezatela. Haietako batekin bai hitz egin dudala [22 urteko 

seme bat], eta esan diot: asko ibili behar dut negarrez, egoera hau oso gogorra da niretzat, lur 

jota ikusiko nauzue, […] Horixe da dagoena, bizi izan duzue zuek, eta honelaxe nago ni. 

Urruntzeko agindu bat badut; tipo hori txarto dago [aitaz ari da], eta ni lur jota geratzen naiz. 



 

 55 

Askotan egingo dut negar, ikusi egingo nauzue, baina bizkor ibiliko naiz, honetatik onik aterako 

naiz. Lagundu beharko didazue, eta hau hiruron artean eramango dugu. Eta negar egiten nuen, 

eta egoeragatik negar egiten nuelako askatasuna nuen, ez zuela zerikusirik haiekin. Saiatu naiz 

arazoak haiek uki ez zitzan, nahiz eta batzuetan aitak zuzenean haiengana joan den…. eta onik 

atera gara. Oraingoz.  

 

Hala, bada, amen bitartez egiaztatu dugu seme-

alaba adingabeek etxean gertatzen denaz ikusi, 

entzun edo sumatutakoaren bitartez konturatzen 

direla, baina ez dutela azalpenik jasotzen 

helduengandik, esperientzia horiek ulertzen eta 

asimilatzen laguntzeko. Amek informazioren bat 

ematen dietenean, gertaera jakin batzuei 

buruzko kontakizuna izaten da ia beti, eta ez 

lasaitzeko azalpenak. 

    

    

[14] [14] [14] [14] Bai, bai. Badakite, ikusi egin dutelako [elkarrizketatzailea: Zuk kontatzen zenion, azalpenak 

ematen zenizkion?] Berak nire kontra egiten nuen, nik alabari esaten nion: bueno, begira, nik 

ezin dut gehiago.... baina, noski, berak ikusi egiten zuen, haren kontra ere egiten zuen. 

Denetarik kontatu diot... Bueno, ia dena, gauza asko kontatu baitizkiot, asko… asko. Eta etxetik 

kanpo bazegoenean, ene!, mordo bat, etxean ezkutatzen nuena kontatu diot. 

 

[15] [15] [15] [15] Bai, txikiak bai ikusi dituela gauzak. Ikusi behar ez zituenak, baina, noski, ezin zen ebitatu. 

(Elkarrizketatzailea: Eta banantzea edo salaketa jartzea erabaki duzunean, haiek kontatu diezu, 

nagusiari, nolabait?] Ez, hori gauez gertatu zelako, eta ni guztiaz nazka-nazka eginda nengoen. 

 

[16][16][16][16] Alabek liskar asko ikusi dituzte… eta oso triste geratzen ziren [Elkarrizketatzailea: eta zuk 

zer esaten zenuen gertatzen ari zena azaltzeko?] Garrantzirik ez ematen saiatzen nintzen, ez 

ikusi egiten non gaiari… baina ni oso artega eta oso txarto nenbilen…. Sesio gehiegi alaben 

aurrean. 

 

Beste alde batetik, gertatzen ari dena seme-

alabei azaldu egin behar zaiela pentsatzen duten 

emakumeek sentitzen duten ezintasuna 

agertzen dute, hori egiteko dituzten baliabide eta 

trebetasun urrien aurrean.  

    

[21][21][21][21] (3 urteko biki batzuen ama) Neskatoari bai, mutikoari ez, oso uzkurra delako, asko 

kostatzen zaio, neskari bai… Psikologoek haiekin asko hitz egiteko esan zidaten, eta nik esaten 

diet, Hara! aita ezin da etorri, eta alabak beti esaten dit: “ bai, lurrera bota zintuelako”… Nik 

hasieran olgetan zela kontatu nion, baina psikologoak esan zidan horrelakorik ez esateko, txarra 
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zela, eta nik azaltzen hasi nintzaien… baina, jakina, nola azalduko diozu… alabak bai ulertzen 

zuela; izan ere esaten zidan “aitak lurrera bota zintuelako”. 

 

[9][9][9][9] Semeari lehen aldiz [11 urte] galdetu diot, zu gogoratzen zara? Eta esan zidan: “askoz 

hobeto gaude orain”. Aitak alde egin zuen unetik esan zidan hori, esan zidan “ama, askoz ere 

hobeto gaude”. Eta nik: zertaz gogoratzen zara?. Eta berak: “ama, ni gogoratzen naiz egunero 

oihuka eta irainka ibiltzen zinetela. Eta gogoratzen naiz, behin, hondartzatik etorri ginela, eta 

izeba-osabengatik ika-mika ari zinetela. Aita irainka eta irainka ari zitzaizun, eta oihu egiten 

zizun, eta zuk ere bai, eta negarrez. Eta etxera iritsi, eta logelara bidali ninduzun”. Eta nik ez nion 

inoiz horretaz hitz egiten… uste nuen ez zela hain kontzientea, eta zer esan behar nion ere ez 

nuen jakingo. Orain ikusten du psikologoak, eta gauzak azaltzen laguntzen dit. 

 

Egiaztatu dugu, emakumeek indarkeria 

ezkutatzeko eginiko ahaleginengatik ere, seme-

alabek badakitela etxean zerbait txarra gertatzen 

ari dela eta kontziente dira amaren atsekabeaz. 

Era berean, ikusi dugu seme-alabak zenbat eta 

txikiagoak izan, amek isiltzeko duten joera 

handiagoa dela, baina hazi ahala, seme-alaba 

horiek emakumeek erabiltzen duten sostengu 

bat bilakatzen direla, ohartu gabe haientzat 

arriskutsua izan  daitekeela haientzat. 

 

 

[19] [19] [19] [19] Bai… ohartu egin dira, haien aurrean jotzen ninduelako, berdin zitzaion aurrean egon zein 

ez… Baita ere, atea ixten nien, eta haiek bazekiten… umeak belarriak estali ere egiten zuen, ez 

entzuteko. Beti ikusi izan dituzte indarkeria-egoerak. Haiek ez die inoiz eraso, nik dakidala. 

Haiek denetarik ikusi dute, nirekin etorri dira salaketa jartzera, etxetik irten behar izan dute…. 

[…] Umeari esan zioten jantzi behar zuela, etxetik irten behar zuela, eta umeak esan zion 

poliziakoari: “Ja eraman duzue aita?”. 

 

[25][25][25][25] Alabarekin joan nintzen laguntza eskatu nuenean…. Berak esaten zidan, hain zuzen, “ama, 

laguntza bila joan beharra dago, gugatik eta aitagatik, aita ez dagoelako ondo”... Berak bultzatu 

nau, eta nik beti sostengua eskatu diot. 

 

[22] [22] [22] [22] Gauza arraroren bat bai ikusi dutela [2 eta 6 urte dituzte]; izan ere, etxean Ertzaintza egon 

da batzuetan, baina beti ezer gertatu ez balitz bezala… oso-oso ondo portatu dira beti 

[Ertzaintzako agenteez ari da]. Batek biberoia hartu, eta neskatoari ematen hasi zen, beste bat 

mutikoarekin olgetan hasi zen, eta etortzen zirenean umeak etxean bazeuden, nik esaten nien: 

ez sartu, umeak daude eta, eta itxaron egiten zuten… Egoera arraro horren barruan, ni haiek 

kontura ez zitezen saiatzen nintzen… 

 



Bizi izandako indarkeria ezin da azaldu; hura 

jasaten duten emakumeak, bederen, azaltzeko 

gauza ez direla sentitzen dute. Ama gisa ere, ez 

dira gauza kudeatzeko seme-alaben bizitzan 

horrek esan nahi duena. Zailtasun horren 

aurrean, ama horiek indarkeriaren ukapena, 

normalizazioa eta/edo minimalizazioa erabiltzen 

dute babes-mekanismotzat, mekanismo 

hoberenak eta eraginkorrenak izango 

direlakoan. Hala ere, hurrengo atalean ikusiko 

dugu uste hori ez dela zuzena.  

 

Adingabeek ikusi zein nozitzen duten 

indarkeriaren aurreko isiltasuna arrisku-faktore 

bihurtzen da, eta horrek eragiten dut haurrek, 

nerabeek, eta bai gazte batzuek ere, 

sufrimenduaz (are biktimizatzaileagoa, ezin 

baitiote izenik jarri) libratzen ez dituzten aurre 

egiteko jokabide eta estrategia batzuk hartzea.   

    

3.4.3. 3.4.3. 3.4.3. 3.4.3. SemeSemeSemeSeme----alabengan biktimizazioak duen eraginari buruzko pertzepzialabengan biktimizazioak duen eraginari buruzko pertzepzialabengan biktimizazioak duen eraginari buruzko pertzepzialabengan biktimizazioak duen eraginari buruzko pertzepzioaoaoaoa    

 

Ikusi dugu elkarrizketatutako populazioaren 

erdiak ez duela zalantzarik esatean seme-alabek 

bizi izandako indarkeriak eragin egin diela. 

Kontzientzia hori dutela, haientzako laguntza 

psikologikoa eskatzen dute. Egiaztatu dugu, era 

berean, sei urtetik gorako seme edo alabak 

dauzkaten amek maizago lotzen dituztela 

jokabide disruptiboak (eskola-eremuan agertzen 

dira gehienbat) etxean bizi den indarkeriarekin. 

Sei urtetik beherako seme-alabak dituztenek, 

ostera, adingabeen arazoak “adin horretako 

kontuak” direla esateko joera handiagoa dute. 

 

Emakumeek, halaber, sexu batean eta bestean 

ondorio horiek desberdin agertzen direla 

sumatzen dute. Hala, nesken sintomak arlo 

emozionalekoak dira neurri handiago batean; eta 

mutilek, berriz, jokabidean orekarik eza 

agertzeko joera izaten dute, eta maizago 

azaleratzen dute erasokortasuna. 

 

 

[21] [21] [21] [21] [3 urteko bikiak, eta urtebeteko (1) mutil bat] Nik uste dut gaizki daudela, bueno, gaizki, 

batez ere mutikoaz ari naiz [3 urte], oldarkorrago dago eta. Bolada batean asko jotzen zuen… 

eskolan jo egiten zuela esan zidan andereñoak, lapurtu egiten zuela, zera, eskolatik gauzak 

hartzen dituela, eta arreta erakartzeko modu bat zen… errieta egiteko esan zidan, berataz 

arduratzen nintzela ikus zezan… Neskatoa mainatsuagoa da, berarekin egon nahi du, nik alde 

egiteko beldur da… Andereñoarekin hitz egiten dudanean, esaten dit aldaketa nabaritu duela 

neskarengan [3 urte]; izan ere, lehen oso ondo marrazten zuen, eta orain margo beltzez 

margotzen du, eta oso marrazki itsusiak…. Eta mutikoa… gauzak hartzen eta jotzen hasi zen, 

lehen guztiz kontrakoa bazen ere, bera jotzen zuten besteek… eta arrebari begira beti; ezin du 

ezer egin arrebarengandik urrun. Banandu egiten dute eta guztia, baina…. Jolastokian atzetik 

egoten da… beste haur batzuekin ibiltzen da jolasean, baina arrebarengandik hurbil egon 

beharra du… Aldaketa horiek iazko martxoan-edo hasi ziren, eta ni bananduz geroztik gertatu 

ziren. 
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Eskema gisa, ondorengo taulan, ikerlanean parte hartu duten amek diotenez, seme-alabek izandako 

sintomak jaso ditugu, haien ustez emakumeok bizi duten edo bizi izan duten indarkeriarekin zerikusia 

dutenak, hain zuzen. 

 

Ondorio fisikoakOndorio fisikoakOndorio fisikoakOndorio fisikoak    

Hazkundea atzeratzea; loaren asaldurak (insomnioa) zein elikaduraren asaldurak (anorexia 

eta bulimia); mugimenaren garapena atzeratzea. 

Arazo emozionalakArazo emozionalakArazo emozionalakArazo emozionalak    

Antsietatea, depresioa, autoestimu urria, helduen gehiegizko mendetasuna, mututasun 

selektiboa, enkopresia, enuresia, agorafobia, gehiegizko beldurra, gaueko beldurrak 

Arazo kognitiboakArazo kognitiboakArazo kognitiboakArazo kognitiboak    

Hizkuntza-atzeratasuna, eskola-absentismoa, eskola-porrota 

JokabideJokabideJokabideJokabide----arazoakarazoakarazoakarazoak    

Trebetasun sozialen falta, erasokortasuna (amarengana, anai-arrebengana eta/edo beste 

pertsona batzuengana), axolagabekeria norberaren zein gauzen zaintzan, hiperaktibitatea, 

toxikomaniak 

 

 

 

Elkarrizketaturiko emakumeen beste erdia, 

berriz, anbiguoa da seme-alabek agertzen duten 

sintomatologiaren inguruan. Emakumeon ustez 

“gauza normalak dira”, berezkoak umeen 

garapenean, eta zalantza egiten dute jasandako 

indarkeriak sintoma horietan eragina duela. 

Garrantzitsua da islatzea zer zaila zaien 

emakume horiek seme-alaben egoerari 

indarkeriaren prismatik begiratzea, 

erruduntasun-sentimendu handiak izatea ezin 

baitute saihestu. Horrek, era berean, haien 

babesteko ahalmena urritzea dakar berekin. 

 

Alabak eta semeak txikiak direnean, ez dituzte 

hitzez adierazten beren emozio eta 

sentimenduak, jokabideen bitartez baizik, eta 

jokabide horiek interpretatzean, hain zuzen, 

agertzen dute emakume horiek anbiguotasun 

eta zalantza gehien. 

    

    

[20] [20] [20] [20] [4 urteko mutiko bat] Beste ama batzuekin eta inguruko jendearekin hitz eginda dakidanez, 

guztien moduko ume bat da, oso maitekorra da, on hutsa da. Guztiek diote aingeru bat dela; 
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ez dizut gezurrik esango, oso maitekorra da. Ez du batere arazorik besteekin harremanetan 

sartzeko, oso lagunkoia da. Ez du jokabide-arazorik… oso ondo…. Hitz egitean du arazoren 

bat, hitzak beste ume batzuek bezala ebakitzea gehiago kosta zaio, baina bere garaian 

ahoskatuko ditu, edo, beharbada, mihi-hariagatik da, baina, bueno, bere garaian ahoskatuko 

ditu. Ume bakoitza mundu bat da…. Ezetz pentsatzen dut. Agian, profesional batek ikusi eta 

zur eta lur geratzen naiz dioenarekin. Nik, bederen, nahikoa ume normala dela ikusten dut… Ni 

orain lasaiago nago, eta bestelako zaintza bat eman ahal diezaioket. 

 

[22] [22] [22] [22] [10 urteko mutil bat eta 6 urteko neskato bat] Mutilak dena beretzat gordetzen du… Bat-

batean kaka eta txiza egiten hasi zen… Orduan, pediatrari zer gertatzen zitzaigun kontatu nion, 

eta San Juan de Dios ospitalera eramateko esan zidan, eta hara joan da bi urtez… Haserre 

zegoen, amorraturik. Oso ume atsegina da, baina beti defentsiban egoten da mundu 

guztiarekin… Baina esan zidaten hori normala zela, eta nik uste dut bi ume zoriontsu askoak 

direla. Indarkeriarik gabe ere ume batzuek halako gauzak izaten dituzte… Neskatoak ezer ez; 

aitzitik, beti barrez ari da, beti kantari. Oso zoriontsua da… nahiz eta bera zen gu banatzeko 

tartean jartzen zena, aita indarkeriaz hasten zela ikusten zuenean. 

 

[9] [9] [9] [9] [11 urteko mutil bat] Ume koskorra da, baina amarekin itsututa dago. Normala da, asko 

maite nau, eta asko babestu nau beti. […] Eskolan, ez. Normala izaten dena, ume arteko 

liskarrak. Egia da aitaren antza duela, baina, eta nik uste dut etxean ikusiriko guztiak 

segurtasunik gabekoa bihurtu duela. Baina ume bikaina da, ume gisa zein pertsona gisa. 

Kontua da aitaren antz handia duela, oso segurtasunik gabeko pertsona da, antsietate handia 

du. Alergikoa, eta normala da, beraz, antsietatea izatea. Asmatikoak gara. Alergiak ditugu, egun 

osoa geure burua ukitzen ematen dugu, oso urduriak gara. Normala dela eta ez kezkatzen 

esaten dizute, baina, zera, umearekin laguntza psikologikoa behar baldin badut, bila joango 

naiz. Arazorik ez. Baina ezetz ikusi dut, ondo eraman izan dugula, gutxi gorabehera. Ni 

berarekin ondo eramaten saiatzen bainaiz, bai?”. 

 

[[[[15]  15]  15]  15]  [27 eta 15 urteko bi seme] Hara, ba ez dakit nola esan. Beharbada... Egun batzuk 

artegago igaroko zituzten. Nagusia oso urduria da, txikia ere oso urduria da. (Elkarrizketatzailea: 

arazoren bat eskolan, txikitan?] Ez, larria deitzeko moduk arazorik ez. Urduritasuna, berez oso 

urduriak baitira, ez da etxeko egoera. Horrelakoxeak dira. (Elkarrizketatzailea: Arazo 

emozionalik?] Nagusiak, bai. Txikia bere munduan-edo bizi denez. Ondoen eraman duena bera 

izan da, nik uste, unean kontziente delako, baina gero pasatu egiten zaio. Dena dela, batzuetan 

uste duzu ahaztu egin zaiola, eta gero harrituta uzten zaituzten gauza batzuk botatzen ditu, 

hilabete-mordo baten ostean. Hara, nik ahaztuta zeukalakoan. Eta ez zeukan ahaztuta. 
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Jadanik erasotzailearekin bizi ez diren emakume 

gehienak bat datoz esatean laguntza eskatzeak, 

genero-indarkeriako historia luze bat izan eta 

gero, estresaren eta antsietatearen maila jaitsi 

duela familian eta horrek seme-alabentzako 

ongizatea ekarri duela.  

 

Emakume batzuen kasuan, haiek suspertzen ari 

diren aldian, hain zuzen, azaleratzen dira seme-

alaben sintomak. Ondorioz, sarritan, beldur dira 

indarkeriatik irteteko harturiko neurriak seme-

alabentzat onak izango ote diren edo ez diren. 

Familiako dinamika horiek ulertzeko laguntzarik 

ez izatea arrisku-faktorea izan daiteke 

emakumeak bikotekidearengana itzultzeko, hori 

haientzat onena ez bada ere, bai, ordea, 

semarentzat izango dela pentsatuta.   

 

Indarkeriaren inpaktuak garrantzia berezia du 

ondorio nagusitzat indarkeria hori belaunaldiz 

belaunaldi transmititu izana nabarmentzen duen 

emakume-talde batentzat. Kezkagarria zaie 

familia barruan semeek indarkeriazko jokabideak 

ikastea, baina deigarria da ez kezkatzea alabak, 

beharbada, ikasten ari direnak.  

 

Emakumeek, askotan, semeen indarkeriazko 

jokabideak aita-irudian ikusitakoaren ikaskizuna 

dela, eta, batzuetan, indarkeria hori izaerarekin 

lotzen dute. Hala, bada, testigantza batzuetan 

emakumeek semea “aita bezalakoa atera” dela 

sentitzen dute, semearen frustrazioa, 

babesgabezia edo antsietatea aitaren 

“izaeraren” errepikapentzat interpretaturik, 

irtenbidea izan dezakeen “egoeratzat” baino 

gehiago.  

 

Alabengan mendetasunari, pasibotasunari eta 

esanekotasunari lotuago dagozkien jarrerak 

ikusten dituzte, baina amek ez dute uste 

jokabide horiek haientzako arriskutsuak direnik. 

Alaba eta seme helduak dituzten amek, gainera, 

tratu txarrak ematen zituen aita batekin 

edukitzeagatik botatzen dizkieten erantzukiei 

aurre egiteko arazoa izaten dute. 

    

[23] [23] [23] [23] [17 urteko seme bat] Bai, hasieran eragin handian zuen harentzat… Oso isil bihurtu zen… 

aitarekin egotetik itzuli, eta ez zizun ezer kontatzen... Dena irensten zuen…. Ikasle txarra izan 

da, beti alfer samarra…. Nirekin erasokor agertu da, horregatik psikologo batengana bidali 

dugu… Ondorio okerrena da, beharbada, matxista samarra izatea, aita bezala… 

 

[24] [24] [24] [24] [23 urteko neska bat eta 14 urteko mutil bat]    Nik uste baino gehiago eragin die, nik 

pentsatu baino gehiago… Osasun fisikoan ez; elikadura-ohituretan eta lo-ohituretan ere ez… 

Alabak oso bizitza egonkorra du, oso zentzuduna da. Lan egiten du, badauka bere pisua. Oso 

zentzuduna da, eta oinak lurrean ditu. Kontua da, jakina, emozio-mailan deuseztatu egin 

duela…. Ez nizuke esango zenbateraino, oraindik zer den ikertzen ari naiz… Haren 

obedientziaren azpian gauza asko dago ezkutaturik, otzanegia ikusten dut.[…] Semeaz oso 

kezkatuta nago, gizarte-hezitzailearekin dago, eta oso kezkatuta nago. Adin horretan oso oker 
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dago, oso nahasia, jokabide arriskutsuak garatu ditu… oso kezkatuta. Oso erasokorra da, 

Errua botatzen dit, jakinda ere nik ez dudala errurik familia-nukleoa apurtzeagatik, erabaki hori 

hartzeko errurik…. Bere mundua desagertu egin zaio berari; ez zen mundurik onena 

berarentzat, baina berea zen… Txarto nago, ondo ez dagoela ondo, batere ondo ez… 

    

[4] [4] [4] [4] [6 urteko mutiko bat] Eragina izan du berarengan… umea ez dago lasai... urduri dago, 

aktibo. Ez da bortitza, oso aktiboa da, eta energia handia du. Aita beti horrela egoten zenez, 

berak gauza asko kopiatu ditu berarengandik. Asko hitz egiten du… Batzuetan aitak hitz egiten 

zidan bezala hitz egiten dit… Esaldiak geratu zaizkio. Batzuetan iraintzen nau. Ikasitakoa dela 

ikusten dut nik. 

 

[8] [8] [8] [8] [5 urteko neskato bat]    Neskatoa uzkur dago, zera bezala zegoen… Ez dut ezer esango, ez 

dut nire aitaz hitz egingo.... eta neskatoa nirekin oso txarto; jo egin nahi, eta gaitzesten ninduen, 

eta iraintzen. Salaketaren eguna dut gogoan. Aitarekin hitz egin nuen telefonoz, eta irainka hasi 

zitzaidan, nik putalaba bat nintzela eta lurpean sartuko ninduela, denetarik deitu zidan... eta nik 

alaba negarrez entzuten nuen. Neskatoak berak ez duela ezer entzun esaten du, baina entzun 

egin du. Eta etxera etorri, eta esaten dit "ganoragabe hutsa zara eta ez duzu erremediorik"... 

Hori guztia aitarengandik jaso du. Alabatxoari ez zaiola hori berez ateratzen, ume bati ez zaizkio 

ateratzen esaten zizkidan gauzak. Horrenbestez, dena han entzuten zen…. Neskak esaten dit… 

”putalaba” deitu zidan behien, tira, hainbatetan... Autoa gelditu nuen eta... zer deitu didazu? 

Zer esan didazu?... Gainera, oso neskato txintxoa da, aingeru bat da.  

 

Bildutako testigantzen bitartez, indarkeria 

dagoen etxeetan hazten direnean neska-mutilek 

izaten dituzten ikaskizunetako batzuk igar 

ditzakegu. Genero-estereotipo batzuk 

barneratzen ikasten dute, sexuen arteko 

desberdintasunari, pertsonen arteko 

harremanak ulertzeko moduari, gatazkak 

konpontzeko bitartekotzat indarkeria erabiltzeko 

zilegitasunari eusten diotenak. Horrek, nahiz eta 

seme zein alabentzat arrisku-faktorea izan, 

mutilen amak kezkatzen ditu batik bat. Izan ere, 

semea “aita bezala” tratu txarren emaile 

bihurtuko ote den beldur dira. Hala ere, batek 

ere ez zuen kezkarik agertu, alaba etorkizunean 

tratu txarrak jasango dituen emakume bat 

bihurtuko ote den.  

 

 

3.4.4. 3.4.4. 3.4.4. 3.4.4. SemeSemeSemeSeme----alaben rolaalaben rolaalaben rolaalaben rola tratu txarrak jasandako emakumeen erabakietan tratu txarrak jasandako emakumeen erabakietan tratu txarrak jasandako emakumeen erabakietan tratu txarrak jasandako emakumeen erabakietan    

    

Egiaztatu dugu ikerturiko populazioaren 

ikuspegitik seme-alabak zirela emakumeoi 

sufriarazten zien harreman bati eustera eraman 

dituen arrazoia, batetik, eta, aldi berean, 

harremanari amaiera emateko edo harremana 

aldatzeko neurriak hartzeko eragileak izan direla. 
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Horrela, hain zuzen, ageri da ama-rola 

anbiguotasunez jantzirik emakumeen 

erabakietan. 

 

 

[1] [1] [1] [1] [10 urteko alaba bat][…]“Lehen aldiz beragatik egin nuen, nik ez nuen pentsatu ere egin zer 

etorriko ote zen horren atzetik. Ni nazkatuta nengoen jadanik hainbeste tratu txarrez, hitzezkoak 

baina gehiago baitziren ordurako… baita bera sufritzen ikusteaz ere, eta une jakin batean aski 

da esan nuen, bai? Baina ez nuen pentsatu nire umeei zer eragin ekarrik zion, eta niri, eta 

mundu guztiari. Nik kontu horri amaiera ematearren egin nuen. […] Gero, denbora pasatu, eta 

gauzak okerreratu egin ziren, baina askotan ez nion salaketarik jarri, alabagatik, neskarengan 

pentsatuta. Behin esan nion: poliziari deituko diot, aitak behingoz gelditu beharra duelako, eta 

berak negar egin zuen, eta ezez eskatu zidan, “aita berriro kartzelara joango da eta” esaten 

zuen… Zeren lehen aldian atxilotuta eraman zuten, eta berak guztia ikusi zuen. Orduan, 

askotan horregatik amore eman nuen. Gauzak ez nahasteagatik eta alaba sufritzen ez 

ikusteagatik… 

 

[21] [21] [21] [21] Alde batetik, bai, haustera bultzatzen zaitu, baina beste aldetik esaten duzu: umeak ditut; 

eutsi apur bat gehiago, umeengatik. Askotan umeengatik zalantza egiten duzu, baina bakarrik 

egon izan banintz, ez nuen hainbeste jasango. Hain zuzen ere, bakarrik nengoenean, eta 

liskarra izaten genuenean, ni neure kasa ibiltzen nintzen eta berari hor konpon egiten nion neurri 

batean; umeak nituenean haren mendean gehiago nengoenez, ba gehiago jasaten nuen. 

 

[22][22][22][22] Nik uste, konturatu arte, umeei heltzen diezu, haiengatik…. Baina haiengatik, hain zuzen, 

bota behar duzu bestea etxetik… Ume guztiek aita dute, baina zu ez bazaude ondo, umeak ez 

dira inoiz ondo egongo… Umeengatik jasaten nuen, eta bera maite nuelako ere bai… baina 

gero, pixkanaka, konturatu egiten zara. 

 

Ikusi dugu amek, kasu gehienetan, indarkeriak 

seme-alaben bizitzan duen inpaktuaren 

kontzientzia hartzen dutela aita emakumearen 

aurka indarkeria erabiltzen ikusten dutenean edo 

genero-indarkeria seme-alabaren aurkako 

indarkeria bihurtzen denean, aitaren aldetik. 

Orduan bultzatzen du ama-erantzukizunak 

emakumea laguntza bilatzera, bere umeak 

babesten hasteko edo hobeto babesteko. 

Zenbaitetan, aktibazio hori ez da berehalakoa 

izan, laguntza bat behar izan du: seme-alabena, 

hain zuzen. 

    

[20][20][20][20] Umeek eragina izan dute nigan laguntza eskatzeko; izan ere, ez da zure bizitza, gehien 

maite duzun pertsonaren bizitza baizik, semearena. Orduan, zu gaizki bazaude, semea ere 

gaizki egongo da; logikoa da. Etxean egoera eramanezin bat bizitzen ari bazara, ezin zara isildu 
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familia ez hausteagatik, hori ez baita familia bat. Ez diozu batere mesederik egiten semeari, 

“txakurkeria” bat baizik, haren bizitza hondatzen ari zara… Hobe da guraso bakarreko familia 

izan dezan, eta ez bestea, infernu bat, tortura bat…. 

    

[25] [25] [25] [25] Alaba da arrazoi nagusia, nik ezin nuen onartu alabak ikustea…. Nik pentsatzen nuen 

etorkizunean alaba nagusia izango dela, eta berak etxean ikusitakoa naturaltzat hartuko zuela, 

eta nik ezin nuen hori pairatu… Nik pentsatzen nuen ez zela ona berarentzat: hemendik atera 

behar dut… 

    

[4] [4] [4] [4] [6 urteko seme bat] Nik esan nuen, semeagatik edozer egingo dut. Badaki amak maite 

duela, amak ez diola sufriaraziko, eta horregatik hartu dut erabaki bat azkenean. Eta diot, 

semeagatik, semeagatik bakarrik, egingo dut [….] Zeren batzuetan semeari aurpegira, 

begietara, begiratu, eta triste ikusten dut, eta bihotza hunkitzen dizu horrek. Semea sufritzen ari 

da, eta horregatik semea sufritzen ez ikusteko ea zer egin dezakezun bilatzen hasten zara. 

Hortaz, asko laguntzen du, nire aldetik, erabaki hori hartzen lagundu egin dit. 

 

Kontzientzia-hartze hori ez da berdin gertatzen 

emakume guztien kasuan, eta prozesua 

laburragoa edo luzeagoa izaten da, hainbat 

sentimendu kontraesankorrekin batera. 

Horregatik aurkitu ditugu emakume batzuek 

seme-alabak, indarkeria egon arren, harremanari 

eusteko eragiletzat ere hartzen dituztela. 

 

Arrazoi horri loturik, badaude beste batzuk, hala 

nola bikote-harremana aldatuko delako 

itxaropena, gizonak indarkeria erabiltzeari utziko 

diolako itxaropena, edo mendetasun 

ekonomikoko egoerak. Badago, halaber, 

banantzean seme-alabak galtzeko beldurra ere; 

hain zuzen, tratu txarren emaileak sarritan 

erabiltzen duen mehatxu bat da hori. Tartean 

dago, era berean, emakumeek indarkeria 

normalizatzea edo indarkeria horrek seme-

alabengan dituen eragin eta ondorioei 

antzemateko zailtasuna.  

    

    

[9] [9] [9] [9] Asko jasan izan dut, baina ez neure buruagatik. Berak pentsarazten zidan bera gabe ni ez 

nintzela inor. Eta ni neskatxa bat nintzen, 22, 23 urtekoa... Oso-oso txarto nengoenean, egia 

esan, arazorik gabe banan nintekeen, baina ez, nik esaten nuen ume bat nuela, hura zela haren 

aita, ene! hau fardela… Familia guztiak, zer pentsatuko ote du? Izango ote naiz ni guztiaren 

erruduna? Ni gazteagoa naizelako, guapago nagoelako.... Dena zen… ea… eutsi… eta sesioak 

eta sesioak... 

 

[5] [5] [5] [5] Umeek zailago egiten dute banantzea. Umeek lotura bat dira, eta berak askotan eskatu dit 

barkatzeko, haiengatik. 
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[15][15][15][15]    Lehenago ere banuen botatzea… denetariko arrazoiak egon dira… ekonomiaren aldetik 

ere ez zaigu ondo joan bizitza, eta….ba, denak du eragina. Orduan, kontua bere horretan uzten 

duzu, arrazoi guztiek eragin-apurra dutela. Baina umeak badu eragina, bai. Hainbeste denbora 

jasaten ez irauteko izan du eragina. 

 

Haien historia aztertzean, ikus dezakegu seme-

alabak faktore erabakigarria dela 

emakumeentzat, indarkeriazko harremana 

hausteko zein mantentzeko. Horri dagokionez, 

seme-alaba horiek biktimiza ditzakeen zama 

handi bati eutsi behar diote; izan ere, familiako 

elkarbizitzaren arrakastaren zein porrot-

egitearen erantzule egin ditzake horrek, baita 

aita aske egoteko edo ez egoteko erantzule ere. 

Indarkeriaren kronikotasuna seme-alaben 

mesedetan familiaren egonkortasunari eusteko 

argudioarekin justifikatzen denean, emakumeak 

familiaren inguruan dituen balio eta usteekin 

lotutako indar-ideia bat agertzen da. Ideia hori 

da haur guztiek aitekin bizi behar dutela, eta 

ama batek beharrizan hori emakume gisa 

dagozkion ongizate eta segurtasunaren aurretik 

jarri behar duela.  

    

    

[1][1][1][1] Nik uste dut alaba izango ez banu maleta egin eta bertan alde egingo nukeela. Baina kontua 

da alaba dudala hor tartean, eta horregatik nago hemen. Harrapatuta-edo nago hemen 

horregatik, umeagatik; umeak familia bat behar du, eta nor naiz ni familia hori kentzeko. 

 

[5] [5] [5] [5] Bai. Pentsatu dut umeek aita bat eta ama bat behar dutela, eta jasan egiten dut, eta isildu 

egiten naiz. 

 

[9] [9] [9] [9] Bai, betikoa, Ez, azken batean... aita-funtzioa ere ez badu betetzen, hau da, umeak ezin 

hobeto daude nirekin, berdin zait. Baina kontua zen bera [bikotekidea] hain txarto egotea, berak 

behar ninduela; hortaz, ni berarekin egon behar nuen. Eta berarekin ez banengoen, errudun 

sentitzen nintzen, eta berak errudun sentiarazten ninduen, bakarrik baldin bazegoen... 

    

[15] [15] [15] [15] Umeengatik apur bat gehiago jasan dut, isilik egon nahiz, aita eta ama izan zitzaten nahi 

nuelako, haien laguntxoek bezala.  Ez da zentzuzkoa, berak ez baitu inoiz bete aita-funtzioa… 

baina barruan daramazun zerbait da, horrela irakatsi dizuten zerbait. 

    

[22] [22] [22] [22] Etengabe erabili nuen buruan salaketa jartzekotan egon nintzen hilabeteetan zehar. 

Hamaika txarkeria egin dizkigu gizon horrek, baina ni errudun sentitzen nintzen umeengandik 

banandu behar nuela pentsatzen nuenean. 
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Dirudienez, familian aita bat, emakumeek 

onartzen dutenez aita gisa jokatzen ez duena, 

atxikitzea baino gehiago, zailena dela 

bikotekidea bihurtutako “seme" hori uztea dela; 

hau da, erasotzaileak emakumearengandik sortu 

duen mendetasuna eta abandonatzea 

pentsatzean sortzen den erruduntasuna 

badaude errealitatean, baina ez dira guraso biko 

familiaren garrantziari buruzko diskurtsoa bezain 

baliozkoak. 

  

Seme-alaben adinaren arabera eta indarkeriaren 

kronikotasun eta larritasunaren arabera, ikusi 

dugu seme-alabek rol aktiboa izan dezaketela 

amaren erabakien inguruan. Nerabezaroan 

sartzen direnean, eta ia bizitza osoan indarkeria 

jasan ondoren, amak estutzen dituzte bizitzen 

ari diren egoerari amaiera eman diezaioten. Aldi 

horretan, hain zuzen, bihurtzen dira amentzako 

sostengu, eta emakumeen erabakiezintasun, 

zalantza eta beldurren euskarri emozionalak 

izatera pasatuta. Zenbaitetan, aitari aurre 

egiteko rol aktiboa ere hartzen dute. Egoera 

horretan, amek hain aktiboki ezkutatu nahi izan 

dieten indarkeria agerian geratzen da, eta seme-

alabak dira hura aipatzera eta, aurka egiteko, 

amari ekintzak aurrera eraman ditzala eskatzera 

ausartzen direnak. 

 

 

[26] [26] [26] [26] Alaba nagusiak [19 urte] bere burua leihotik bera botako zuela ere esan dit. Berak ez zuen 

irtenbiderik ikusten… Eztabaidak egon direnetako batean, aitari atea ireki, eta alde egiteko esan 

dio, hau nire etxea da-eta. Oso gauza gogorrak… eta gelan sartu eta esan: “ama, burua 

leihotik botako dut, nik ezin dut hau gehiago jasan!” Nik beti haiengan pentsatu dut, baina beti 

beldur izan naiz; nora joango ote gara gu, dirurik gabe? Nik denda txiki bat du, baina doi-doia 

ematen du… 

 

[24] [24] [24] [24] Zu modu batean babesten saiatzen zara, baina kalte egiten ari zara, ordea… Alderantziz 

da, haiek trauma sortzen ari zara… Haiek ere egoera bizi dute… Semea eta alaba beldurrez 

ikusi ditut… Ni, askotan, ez nengoen ondo, nik lana hartzen nuen ihesbidetzat, etxean ez 

egoteko; etxean nengoenean mingostua nengoen…. Askotan esaten zidaten, zu mingostuta 

zaude, eta, noski, ezin duzu poztasunik agertu halakorik ez dagoenean, ezin duzu… haiek 

behingoz aitarekin hausteko esan zidaten. Semeak [16 urte] behin eta berriz aurre egiten zion 

aitari, eta egoera gero eta bortitzagoa zen. 

 

 

Seme-alaben eskaerak lehen planoan kokatzen 

direnean, bizi izandako indarkeriak dimentsio 

berria hartzen du emakumeentzat. Ama izan 

nahi izatera eraman zuten arrazoiak eta rol 

horren idealizazioa atzean utzirik, errealitatea 

agertzen da, eta han ezin uka daitezke jada 
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ezinegona eta indarkeriak adingabeengan 

utziriko ondorioak. Une horietan errudun 

sentitzen dira, eta beren burua seme-alabek 

nozitutako atsekabe guztiaren erantzule egiten 

dute. Askotan, erruduntasun-sentimendu horrek 

deprimituta eta geldirik uzten ditu, eta atzera ere 

seme-alaben beharrizanak bigarren plano 

batean geratzen dira. 

 

Arriskua berriro agertzen da adingabeak egoera 

estresagarrietan sartzen direnean (esaterako, 

amaren depresioa edo ordura arte ezkutaturiko 

tratu txar guztiak azaltzeko bat-bateko erabakia, 

edo aitaren aurkako salaketa…) irudi bat egon 

gabe, haiengan familiako gertaera horiek 

sorturiko inpaktuari –ezinegona piztuz eta/edo 

areagotuz– alde emozionaletik eusteko. 

Egiaztatu dugunez, emakumeek seme-alaben 

biktima-izaera aitortzeak, sarritan, indarkeriak 

haiengan berengan izandako inpaktua 

hauteman dezaten ahalbidetu du. Hori dela eta, 

beren amatasunaz judizio mingarriak egiten 

dituzte:”ez naiz ama ona izan”; eta horrek 

berekin dakarren errudun-usteari aurre egin 

behar diote.  

 

Gehienetan, emakumeek ezin adieraz ditzakete 

hitzez sentimendu horiek, ez eta beste norbaiti 

kontatu ere, beldur handia ematen baitie bizitza 

osoa berraztertu, eta bizitzan harturiko 

erabakien okerrari buruz ondorioak ateratzeak. 

Eskura erantzunik ez izateak berriz ere 

isiltasunera eramaten ditu: amaren isiltasunera. 

    

    

    

 

Orain arte, indarkeriaren biktimei laguntzeko 

sistema emakumeak bikotekide den aldetik 

dituen beharrizanen inguruan antolatu da. Eta, 

nahiz eta EAEko Etxeko Tratu Txarrak eta Sexu 

Indarkeria Jasaten dituzten Emakumeei Harrera 

Hobea Egiteko Erakundeen arteko II. Akordioan 

(2009ko otsailean izenpetu zuten) Adingabeen Adingabeen Adingabeen Adingabeen 

interesen defentsainteresen defentsainteresen defentsainteresen defentsa10101010 jasotzen den, egiaztatu 

                                                 
10 “Adingabeak, zuzenean edo zeharka, 
genero-indarkeriaren biktima dira. Beraz, 
tokiko protokoloa aplikatzeko garaian, 
biktimek beren kargu dituzten adingabeei 
arreta eskaintzeko eta horiek babesteko 
beharrezkoak diren neurriak hartuko dira, 
adingabeen eskubideak, ongizatea eta 
garapen osoa bermatzeko. Beti kontuan hartu 

dugu elkarrizketatu diren erakunde guztietako 

pertsonal teknikoaren prestakuntzak eta 

esperientziak emakume bikotekidearen 

beharrizanak eta kezkak errazago ezagutzen 

dituztela eta kontzeptualki eta praktikan hobeto 

maneiatzen dituztela, emakume amarenak 

baino.  

 

Hasteko, emakumeei bezala, gaiari heltzea zaila 

zaie: “Urte asko daramatzat abokatu, eta 

                                                                       

beharko da umeen eta nerabeen interes 
gorena, haurrei eta nerabeei arreta eta 
babesa emateko otsailaren 18ko 3/2005 
Legeak xedatzen duen bezala”. 
 

3.5. 3.5. 3.5. 3.5. Amak tratu txarrak jasandako emakAmak tratu txarrak jasandako emakAmak tratu txarrak jasandako emakAmak tratu txarrak jasandako emakumeei laguntzeko zerbitzuetanumeei laguntzeko zerbitzuetanumeei laguntzeko zerbitzuetanumeei laguntzeko zerbitzuetan 
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oraindik ez dut erantzunik ume bati aitak ama 

txarto tratatzen duela esateko erabili behar duen 

moduaz… Ez dakit zein den… Osa zaila iruditzen 

zait… Alde batetik, tratu txarrak eman dizkizula 

eta, berriro ikusi nahi ez duzun gizon bat duzu, 

eta, beste aldetik, ahalegina egin behar duzu 

gizon horrek bere seme-alabak ikus ditzan eta 

azken horiek aitari gorroto izan ez diezaioten…” 

 

Emakumeek haien kontra indarkeria erabili duen 

gizonetik seme-alabentzat aita-irudi onargarri 

bat sortzen saiatzean aurkitzen den 

anbiguotasuna pertsonal teknikoarentzat ama 

horren betebeharrei errudun sentiarazi gabe 

erantzuna emateko kezka da. Ildo horretan 

egiten duten lana da, batez ere, adingabeez 

arduratzea eta aita-amak kontzientziatzea 

indarkeriak eragiten dien moduaz; hala ere, gai 

horri heltzeko moduak heterogeneo samarrak 

dira.  

 

Hala, bada, emakume bikotekideaz arduratzeko, 

indarkeriaren zikloa ezaguna da, salatzeko eta 

banantzeko dituen zailtasunak ulertzen dira, eta 

haiekin egiten diren esku-hartzeak salatzera 

animatzekoak dira, gertaerak zigorrik gabe ez 

geratzearren eta ez errepikatzearren (haien 

aurka edo beste emakume batzuen aurka), 

jokabide naturalak ez, baizik eta delituzko 

egitateak direlako kontzientzia sortzekoak, eta 

abarretarakoak; baina emakume amarekin 

egiten diren esku-hartze urritan, ordea, 

zerbitzuek gabeziak dituzte (pertsonal gaituaren 

aldetik zein diskurtsoa maneiatzeari eta 

eskaintzeko baliabideei dagokienez) amek 

hasieran ama-rolari heltzeko duten erresistentzia 

gainditzeko.  

 
Nabarmendu behar da nahikoa iritzi zabaldua 

dela ama guztiek gai horri heltzeko dituzten 

kezkak eta zailtasunak berdinak izaten direla, 

jatorria gorabehera –“amak elkarren antzekoak 

dira, edonongoak izanik ere” esaten dute–, eta 

amen artean aurkitutako desberdintasunak, 

neurri handiagoan, seme-alaben adinarekin 

dutela zerikusia. 

 

3.5.1. 3.5.1. 3.5.1. 3.5.1. Amek ez dituzte semeAmek ez dituzte semeAmek ez dituzte semeAmek ez dituzte seme----alabak indarkeriaren biktimatzat ikustenalabak indarkeriaren biktimatzat ikustenalabak indarkeriaren biktimatzat ikustenalabak indarkeriaren biktimatzat ikusten    

 

Pertsonal teknikoak, ikastetxekoak eta 

elkarteetako kideak bat datoz esatean 

emakumeak, hasieran, larriago egoten direla 

bikote-harremanari dagokionez, ama gisa baino. 

Oso gutxik eskatzen dute ardurapeko seme-

alabentzako laguntza beretzat laguntza 

eskatzearekin bat. Aitzitik, amak bat etortzen 

dira: seme-alabak “tartean ez sartzea” haiek 

babesteko erarik hoberena omen da. 

 

“Ez dira benetan ohartzen seme-alabentzat indarkeria egon den etxe batean bizi izanak ekar 

ditzakeen ondorioez. Haien ustez, seme-alabei zuzenean eraso ez dietenez eta ume horiek 

sintomarik agertzen ez dutenez, egoerak ez die eragiten, edo oso neurri txikian”. 
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“Aitortzen dute daitekeena dela eragina izatea indarkeriazko gertakariak bizi dituzten eta/edo 

ikusi dituzten kasuetan bakar-bakarrik. Beste kasu batzuetan, esaten dute gertakari horiek 

seme-alabei ezkutatzea lortu dutela eta hitzez adierazten dute adingabeak indarkeriazko 

gertakarietatik bazter edukitzeko gai izan direla”. 

  

Nahiz eta kasuak askotarikoak diren eta 

pertsonalak emakumeengandik erantzun 

desberdinak jasotzen dituen, guztiek diote 

emakumeei seme-alaben ongizateaz galdegiten 

zaienean harritu egiten direla, susmoa hartzen 

dutela, ez direla hain laguntzeko prest egoten, 

eta gutxi direla hasieratik bizitzen ari diren horrek 

seme-alabengan ere eragina izatea posible dela 

aitortzen dutenak. 

 

 

“Uste dute haiek gertatzen den horretatik bereiz egon ahal izan direla, ikusten ez dutelako edo 

haiek ez daudenean gertatzen delako; ez dira konturatzen haurrek giroko tentsioa edo amaren 

urduritasuna hautematen dutela. Uste dute hoberena dela seme-alabak bazter edukitzea eta 

isilik egotea”. 

 

Pertsonal teknikoak dio emakumeek, babestu 

nahian gehien erabiltzen dituzten estrategien 

artean, seme-alabak bestera eraman ohi 

dituztela, etxetik ateratzen dituzte, erasoak 

gertatzen diren gelatik kanpoko beste gela 

batean ixten dituzte, ez dute hitz egiten 

zuzenean gaiaz eta, are gehiago, bizitzeen ari 

direnaren errealitatea aldatzen eta/edo ukatzen 

diete. Lehen ere ikusi dugunez, emakumeek 

zuzenean kontatzen dituzten estrategiak ere dira 

horiek.  

 

“Nik semeari, aitak jotzen ninduela ikusten zuenean, ez gaizki hartzeko, jolasean ari zela esaten 

nion… psikologoak hori ez egiteko esan zidan arte, umea nahasten nuela” kontatzen du 

laguntza psikologikoa jasotako seme bat zeukan emakume batek. 

 

Dirudienez, ustea da, ikusten ez badute, entzuten ez badute eta jasaten ez badute, indarkeriak ez diela 

eragiten. Baina bitxia da erakundeen esku-hartzean estrategia hori erabiltzea adingabeekin esku-hartze 

bat aurrera eramaten denean. Pertsonal teknikoak enpatia handia sentitzen du haurren sufrimenduarekin, 

eta lasaitu eta entretenitzen saiatzen dira, haien nahasmenari harrera egin beharrean. Hori kontatzen 

dutenek alor horretan duten informazio-falta nabarmentzen dute, eta adingabeak pertsona espezialista 

batengana eramateko duten premia. 

 

“Neskatoak 3 urte izango zituen, eta ikusten duzuna da, berari eraso egin zein ez, biktima bera 

dela, biktima izaten ari dela ikusten duzu… neskatoak negar egiten zuenean… Nik oso 
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zuzeneko enpatia sentitzen nuen berarengana, eta sentitzen duzu neskatoa bizipen txarra 

izaten ari dela… Entretenitzen saiatzen zara, kontura ez dadin, baina…”. 

 

Une jakin batzuetan eta espezializatuak ez diren zerbitzuetan, adingabeak arrazoiren batengatik bertan 

direnean, “entretenitu egiten dira”, artatu baino gehiago. Prestakuntza handiagoko pertsonalak ere –

ikastetxeetakoak kasu– onartzen du kasu horietan erantzun argia emateko zailtasuna. 

 

“Nik neskatoari entzuten nion, baina ez nion eman iritzirik… etxean gertatzen zena kontatzen ari 

zen lau urteko neskato bat zen, eta zu adi jartzen zara, eta ene!, zer ari da gertatzen etxe 

horretan!… Berak kontatzen zidan, eta nik uste dut kontatzeak barrena arintzeko ere balio 

duela… Nire iritziz, haurrei eskatzen dutena eman behar zaie, ez gehiegizko informazioa, 

gehiegi kontatzen badiezu, ezin asimila dezakete, batzuetan jakin ere ez baitute nahi…”. 

 

Emakumeek argi eta garbi bereizten dute 

bikotekideak haiek eraso eta “seme-alabei ezer 

egiten” ez dietenean, batetik, eta seme-alabei 

zuzenean eraso egiten dietenean, bestetik. 

Orduan bai, tratu txarrak jasaten ari direla 

pentsatzen dute, eta ordura arte gizonaz zuten 

iritzia, “aita ona” zela, hain zuzen, aldatzen dute. 

Pertsonal teknikoan, ez dago iritzia bateratu bat 

bikoteari tratu txarrak ematen dizkion gizona aita 

ontzat jotzearen inguruan: batzuen aburuz, 

bikotekide-rola eta aita-rola bereiz daitezke, eta 

azken hori modu egokian bete daitekeela, nahiz 

eta bikotekideari tratu txarrak eman; beste 

batzuek diote, aldiz, amaren aurkako erasoa 

badela, berez, semearen edo alabaren aurkako 

tratu txarra.  

 

“Nire ustez, horren inguruan nahaste handia dago. Ez dakizu benetan aita ona izan den, edo 

emakumeak hori bikotekide bat behar duelako esaten duen, edo seme-alabekin laguntzen dion 

aita bat duela sinetsi behar duelako…. Seme-alaben beharrizanak aipatzen dizkizute, baina, 

egiaz, beren beharrizanen gainean hitz egiten ari dira. Edo, esate baterako, bikotekideari esaten 

dionean “zaindu zure umeak, egon haiekin”; egiaz, hori “zaindu ni ere” da… baina ezin dute 

aitortu, eta hori haiei esatea zaila da”. 

 

Profesional batzuen aburuz, hain egoera nahasi 

horiei –rolak kontraesanean sartzen direlarik eta 

familia-multzoaren beharrizanak gainjarririk 

daudelarik– aurre egiteko aukerarik hoberena 

baterako esku-hartze bat litzateke “amarekin eta 

seme-alabekin, adierazten ez dena, isilduta 

dagoena, adierazten laguntzeko, bakoitzaren 

alderdi positiboak eta negatiboak lantzeko. 

Oinarritzat hartu behar da familia-arazo bat dela, 

eta, ondorioz, kide guztiek gaizki pasatzen 

zutela, eta esku-hartzea guztientzat izan behar 

du: aitarentzat, amarentzat zein seme-

alabentzat”. 

 

Beste profesional batzuek, alabaina, ez dute argi 

ikusten baterako esku-hartzea, baina bai amari 
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laguntza emateko beharra: “une jakin horretan, 

profesional batek egon beharko luke, 

emakumeari laguntzeko seme-alabei gertatzen 

ari dena azaltzen”. 

 

Laburbilduz, pertsonal teknikoak argiago ikusten 

du amek, haurrek, nerabeek nahiz  helduek 

genero-indarkeriaren inpaktua zuzenean jasaten 

dutela, eta egon daitezkeen arazoak bizipen 

horrekin lotzen. Hala ere, zenbait zailtasun 

topatzen dituzte: nola esan hori amari errudun 

sentiarazi gabe; nola azaldu hori haur txikiei; 

nola heldu beharko liokeen arazo horri; nola 

sartu tartean aita ere, indarkeriak seme-

alabengan izaten duen inpaktua ikusteari 

gehienetan uko egiten dio eta… galdera gehiegi 

dira horiek, eta arretaz ibiliz gainditzen dira, gaia 

ez aipatzen saiatuta, edo adingabeen jokabide 

disruptiboak ezin uka daitezkeenean helduz 

arazoari. 

 

 

    

3.5.2. 3.5.2. 3.5.2. 3.5.2. “Ez dut nahi nire seme“Ez dut nahi nire seme“Ez dut nahi nire seme“Ez dut nahi nire seme----alaben aitari ezer gertatzea”alaben aitari ezer gertatzea”alaben aitari ezer gertatzea”alaben aitari ezer gertatzea”    

 

Indarkeria jasaten duten emakumeek argi dute 

salaketa jartzea erabakitzen dutenean 

bikotekidearen tratu txarrak agerian uzten ari 

direla; hala ere, ezin dute albo batera utzi 

bikotekide hori, era berean, haien seme-alaben 

aita dela, gehienetan, eta hori dela eta, ez dute 

nahi izaten “ezer” gerta dakien, are gutxiago 

espetxean sar dezaten... Emakumeongatik, 

gizonak bolada bat eman lezake itxian. 

 

Pertsonal teknikoak sarritan aurkitzen du dilema 

hori emakumeengan; hain zuzen, oso argi dute 

ez dela gauza bera aita eta bikotekidea, eta 

laguntza eskatzera iristen direnean azken horrek 

onar daitekeenaren mugak gainditu dituelako 

izaten da, baina… ez aitak, ordea. Muga horiek 

aitak gainditu dituenean, anbibalentzia txikiagoa 

izaten da, zeren jada ez da bakarrik emakumea 

salaketa jartzen duena, ama berarekin dator, 

eta, zenbaitetan, aurretik ere joaten da.  

 

Puntu horretaraino iritsi aurretik, urteak igaro 

dira, eta haietan mugimendu bikoitza geratu da: 

amak laster desengainatzen dira aitaz, eta haiek 

bakarrik eramaten dituzte haziera aurrera; baina, 

aldi berean, maitekorra baina ezgauza samarra 

den aita baten irudiari eusten saiatzen dira 

seme-alaben aurrean. Emakumeek aukera asko 

ematen dizkiete bikotekideei, eta hainbat urteren 

buruan aspertu egiten dira, eta gizon txarra dela 

erabakitzen dute... beraientzat.  

 

Horrela, emakumeek jartzen dituzte salaketa 

gehienak, baina, gehiegitan, amek kentzen 

dituzte, amak aldentzen dira laguntza-

zerbitzuetatik edo saiatzen dira hasieran azaldu 

zutena heda ez dadin... seme-alabentzat 

hoberena delakoan. 
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“Niri honela esan zidan emakume batek bere deklarazioan: “semeak esaten dit ea zergatik bidali 

dudan aita etxetik, eta, noski, nik ez dakit nola azaldu, eta nagusitan ulertuko duela esaten 

diot”… Haientzat beste arazo bat gehiago da umeari ulertaraztea ez duela etxetik bidali, joan 

behar izan duela tratu txar horiek inork onartu behar ez dituelako… Baina amei kosta egiten 

zaie, errudun sentitzen dira… Nik uste dut seme-alabak tartean daudenean beharbada zailagoa 

dela salaketa jartzea”. 

 

“Nik hori askotan topatzen dut, eta ez dugu konponbiderik jartzen. Alderantziz, uste dut dena 

emakumearengan zentralizatzen dugula, eta adingabeak albo batera uzten. Niri asko kostatzen 

zait ulertzea amen arrazoiketa, alegia, aita salatuz gero seme-alabek sufritzen dutela 

pentsatzea, baina ez ikustea seme-alabak sufritzen bide daudela dena delako ama horrek 

jasaten ari den indarkeria ikustean”.  

 

Pertsonal teknikoak emakumeen anbibalentziari 

antzematen diote, seme-alaben aita den 

erasotzaileari salaketa jartzearen inguruan ez 

ezik, banantzea planteatzen denean ere. Kasu 

horietan, anbibalentzia are handiagoa da, eta 

une horretan arreta ematen dietenek aditzera 

ematen dute erru eta nahasmen handiak ikusten 

dituztela emakumeengan, hartu beharreko 

aukerarik onena zein ote den. 

  

“Gizonarengandik banandu nahi dutela esaten dutela, baina seme-alabek seme eta alaba 

izaten jarrai dezaten nahi dutela… Funtsean, uste dut banantzeko pausoa, ama gisa, 

erruduntasun handiz bizi dutela, nahiz eta ama gisa haientzat askapena den. Indarkeria fisikoa 

edo oso larria izan baldin bada edo umeek kolpeak hartu baldin badituzte, orduan, bai, esan 

ahal dizute “inondik inora ez dut nahi nire seme-alabak berarekin egotea”, baina hasieran ez 

dago dena argi… Gerta daitekeena da, baita, aitaren rola eta tratu txarrak ematen dituen 

senarraren rola bereizirik edukitzen saiatzea… ezingo nizuke esan, kasuak eta kasuak 

daude…”. 

 

 

Pertsonal teknikoak onartzen du, era berean, 

anbibalentzia horrek arrisku-faktore bat dela, 

emakumeek ez dituztelako hartzen beharrezko 

babes-neurriak. Salaketa jarri eta urruntze-

agindua eskatu nahi ez izateaz gain, batzuetan 

harrera-zerbitzuak ere ez dituzte erabili nahi, 

horrek seme-alabentzat ekarriko lituzkeen 

eragozpenengatik eta, batez ere, neurri horiek 

guztiak agerian utziko lukeelako haiek ezkutuan 

gordetzen hainbeste saiatu direna: tratu txarra. 

  

 

“…Normalean, dena gordetzea aukeratzen dute, eta umea gertatzen denaz ohar ez dadin; 

jakina, hori ezinezkoa da, baina haiek adingabea babesteko hartzen duten neurri bat da. 
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Askotan ikusi dut emakume batzuk saiatzen direla umeei ulertarazten aitak egindakoa amari 

egin diola, baina ez dutela aita arbuiatu behar, amari egindakoagatik ez dutela gero aitarekin 

joateari uko egin behar. Bestea ere topatzen duzu, alegia, umeei esaten zaie, bai, baina 

normalean bazter uzten saiatzen dira eta ez zaie kontatzen ezta erdiaren erdia ere, ezer 

kontatzen bazaie, ez da izaten erdiaren erdia ere…” 

 

Aitarekin izaten duten anbibalentziaz gain, pertsonal teknikoak beldurra ere aurkitzen du. Beldurrik larriena 

izaten da salaketak edo banantzeak egia bihur dezan erasotzaileari askotan entzun dioten mehatxua: 

seme-alabak eramatea, amarengandik urrutiratzea. Beldur hori are handiagoa da bikotekidea atzerritarra 

denean eta mehatxuak umeak herrialdetik ateratzeko aukera erreala berekin dakarrenean. 

 

“Mehatxuetako asko izaten dira: semea kenduko dizut; honelakoa edo halako zarela alegatuko 

dut, arazoak dituzula, prostituzioan ibiltzen zarela, ez zarela gai, droga-mendekotasun bat 

duzula, eta ez dituzu seme-alabak berriro ikusiko. Atzerritarrek seme-alabekin jatorrizko 

herrialdera joango direla esaten diete: Marokora, Errumaniara, dena delako tokira…eta 

emakumeak asko kikiltzen dira mehatxu horiekin. Horrek eragin handia du haiengan, eta 

geldiarazi egiten ditu tratu txarren salaketa -eta, beraz, dibortzioarena– jartzerakoan”. 

 

 

Mehatxu horien eraginez, emakumeek proban 

jartzen dute zerbitzuak haiek babesteko duten 

ahalmena; horregatik atzera egiten dute, edo 

egiten saiatzen dira, dena bizkortzen denean, ez 

dute hasieratik kontatzen gertatzen zaien guztia, 

ez eta dituzten beldur guztiak ere… Ziurtatu 

behar dute sostengatu ahalko dituztela haiek 

beren burua berez  sostengatu ezin dutenean, 

eta seme-alabek ere gehiago ezin dutenean.  

 

Pertsonal teknikoko kideek dioenez, askotan 

ahalmenik gabe sentitzen dira ama eta seme-

alabei era eraginkor batean laguntzeko, aitarekin 

egotea ezinezkoa delako, edo emaitza onik 

ematen ez duelako.  

 

“Gizon horiek, hasteko, ukatu egiten dute bikotekidearekin indarkeria erabiltzen dutela; 

horrenbestez, ez dago seme-alabengan inpaktua izan dezakeen ezer. Ukatzea ezinezkoa 

zaienean (ezin ukatuzko frogak daudelako), amari leporatzen diote indarkeriazko edo 

mehatxuzko jarrera bat bultzatzeko edo izateko”. 

 

“Nik uste, gizonak ez dira etortzen zerbitzu hauek haientzat ez direla pentsatzen dutelako, 

emakumeari laguntzen ari zaiola, eta, beraz, oso zaila da gizonok esku-hartzean integratzea. 

Era berean, haien ordutegiak askoz zailagoak dira arreta eman ahal izateko…”. 

 



Kontu honetan guztian, aitak dira nabarmen falta 

direnak, etxeetan ez ezik, zerbitzu batek edo 

besteak haiekin harremanetan jarri nahi duenean 

ere. Egiaztatu dugunez, ikerlaneko populazioan, 

haziera amen eginkizuna da; haiek arduratzen 

eta kezkatzen dira, eta haiek eskatzen dute 

laguntza… Aitatasuna ez da, ezta hurrik eman 

ere, identitate sendo bat gizonengan, 

emakumeekin gertatzen den ez bezala, bizitako 

esperientziaren aldetik aztergai ditugun gizon eta 

emakume hauei dagokienez, behintzat.  

 

Egia da aitatasunaren inguruan bestelako 

esperientziak ere badirela, eta horren erakusgarri 

da udalerrian den gizon-elkartea; hain zuzen, 

gaia oso desberdina den ikuspegi batetik 

lantzea du helburu. 

 

 

 

“Aitatasuna abagune polita da gizonentzat, une horretan, nolabait, mundu emozionalera itzul 

gaitezkeelako, txeraren mundura batez ere, maitasunaren mundura. Gu, bizitza gehienean, 

maitasunaren mundutik aparte egoten gara; gure mundua borrokarena, norgehiagokarena, 

lehiarena, autodefentsarena da. Beti hor egoten gara, eta aitatasunak, orduan, beste une bat 

eskaintzen du. Udalari aitentzako programa bat aurkeztu nahi diogu, ez amentzat, aitentzat, 

aitatasunaren alorra lantzeko, gizon horiek ekimen bat eskaintzeko. Ekimen horrekin gune bat 

sortu nahi da gizonek ideiak eta esperientziak partekatzeko aukera izan dezaten, ikasteko, 

irakasteko…”. 

 

Gizonezkoen indarkeriak sorturiko hainbesteko 

anbibalentzia, erru, beldur, sintoma, minaren… 

artean, badaude, bederen, aitek maitatzeko 

duten gaitasunean ustea jarrita duten ahots 

batzuk. Elkarte horrek aurkeztu nahi duen 

esperientzia aurrera ateratzen bada, test bat 

izango da, zalantzarik gabe, ikusteko ea 

indarkeria erabiltzen duten aitek eskaintza 

horrekin bat egiten dezaketen beste ikuspegi 

batetik, indarkeriarik gabeko hautabide batetik. 

 

Pertsonaleko gainerako parte-hartzaileek 

kontatzen dutena da, esperientzian oinarriturik 

eta ez nahian, indarkeriazko historia honetan 

hura areagotu egiten dela banantzeko unea 

azkenik iristen denean eta seme-alaben zaintza 

lortzeko borroka egin behar denean. Orduan 

jartzen dira isilik egondako urte guztiak amaren 

aurka, eta biktimatzat babesten duten erakunde 

berberek ziurtatzen dute seme-alabek aita bat 

izateko duten eskubidea gorde dezaten… aita 

hori edonolakoa izanik ere. 

 

 

“Askotan, epaile eta fiskalek erasotzailearen jokabidea eta aitaren jokabidea bereizten dituzte, 

eta ez dute ikusi nahi, eta horrek haserre bizia sortzen die emakumeei. Galdetzen dute eta nola 

gerta daiteke batere axolarik gabe seme-alaben aurrean tratu txarrak eman dien aita batek 

amen eskubide berberak izatea. Seme-alabak aurrean egotea amari tratu txarrak eman 
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dizkiotenean astungarri bat da, eta delitu bikoitza, baina erasotzaileak hori ukatu ohi du, 

guraso-ahala kentzeko kausetako bat baitaki. Gizonek bete defentsa beraz baliatzen dira: ez 

ziren konturatu adingabeak hor zeudela, edo atera egin ziren liskarra ikus ez zezaten…”. 

 

 

3.5.3. 3.5.3. 3.5.3. 3.5.3. Indarkeria beraren aldaerak:Indarkeria beraren aldaerak:Indarkeria beraren aldaerak:Indarkeria beraren aldaerak:    adinak badu eraginaadinak badu eraginaadinak badu eraginaadinak badu eragina    

 

Amei eta seme-alabei laguntza emateko 

aukeraren inguruan, pertsonal teknikoak 

garrantzitsutzat jotzen duen aldagaietako bat da 

seme eta alaba horien adina. Hala, bada, amek 

bezala, uste dute umeak zenbat eta txikiagoak 

izan, indarkeriaz pertzepzio txikiagoa izango 

dutela, eta, horrenbestez, eragina ere txikiagoa 

izango dela. Espezializazio handiagoko 

zerbitzuen kasuen, ostera, honela pentsatzen 

dute: “umeak zenbat eta txikiagoak izan, lan 

handiagoa egiten dugu familiarekin…. Nik, 

adibidez, deitu egiten diet, txikitxoak izanda ere, 

konta dezaten”. 

 

Alabaina, haien iritzia da haurtzaroan, sei urtetik 

aurrera, haurrak badaudela oso sartuta 

indarkerian, eta bataren edo bestearen alde 

jarrita egoten direla jada. 

 

 

“Normalean, txikienek ama babestu ohi dute. Nik uste, ahulena defendatzen da, jasaten duena, 

ez ematen duena, eta, era berean, beharbada, ume txiki gehienek amarekin elkar-aditze 

handiagoa izaten dute, adin jakin batzuetan…. Batez ere Haur Hezkuntzako Zikloko adinean… 

elkar-aditzea handiagoa da, eta, beraz, amaren alde egoten dira. Ama sufritzaileaz, tratu txarrak 

hartzen dituen emakumeaz, ari gara; normala da amaren alde jartzea, harekin lotura 

sentimental sendoagoa baituzu, eta batez ere bera baita jasaten duen aldea…”. 

 

Lehen ere ikusi dugunez, sei urteak bete 

ondoren eta nerabezarora baino lehen, seme-

alabak amaren sostengua bihurtzen hasten dira. 

Adin horietan seme-alaben zaintzaren inguruko 

arazoak ugariak izaten dira; izan ere, 

adingabeek ez dute nahikoa autonomia izaten, 

eta zainketak behar dituzte, baina, batez ere, 

arreta. 

 

Pertsonal espezializatuaren arabera, adin 

horretan “blokeatuago egoten dira. Leialtasunen 

aldetik oso gatazka gogorra dute… amak 

gehiago kontrola ditzake umeok, eta esan, zu ez 

zoaz aitagana, eta blokeatu egiten dira…”. 

 

Jokabide-arazo ohikoenak, alabaina, 

nerabezaroan gertatzen dira. Alaba eta seme 

horiek, tentsioak luzaro pilatu ondoren eta 

esplorazioa zein hezigaiztasuna nagusi diren 

bizitzako aldi batekin batera, lehertzen dute 

orduan. Zenbaitetan, txikiagoak zirenean ama 

babesten zuten nerabeak amaren aurka, hain 

zuzen, jartzen dira. Aldi horretan handiagoak 

dira seme-alabek amei tratu txarrak emateko 
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arriskuak. Horrexegatik, hain zuzen, dauden 

baliabideek gehiagotan ematen diete laguntza 

adin horietako neska-mutilei. 

 

 

 

 

“Nerabeek aitarengana joateko erabakia hartzen dute, aitagana hurbiltzeko, aiten etxera joateko 

erabakia… erabakiak hartzen hasten direnean, aitarekin egon nahi izaten dute, nonbait…” 

 

Nahiz eta Emakume Zerbitzuan artatutako 

populazioaren % 22k bakarrik adin nagusiko 

seme-alabak izan, aldi horretan ikus daitezke, 

hain zuzen, askotariko jarrerak, –zailtasun 

handiz, ziurrenik– lortu duten autonomiatik. 

Batzuetan, ez dituzte aldezten amak indarkeria 

azaleratzeko edo aita salatzeko hartutako 

erabakiak: “erresumin handia agertzen dute; 

esaten dute, lehenago bazuen hori egitea, 

hainbeste gauza pasatu genituen, eta orain nire 

laguntza nahi duzu”.  

 

Gazteek errua maizago amari egozteko joera 

txiki bat dago, “baita tratu txarrak ematen 

uzteagatik eta amek berek dituzten arazoen 

eragileak izateagatik ere”. Haiekin egon direnek 

diotenez, gazteak urrunxeago geratzen dira, 

babesa ematen dute, baina ez dira hainbeste 

engaiatzen. Engaiatzen direnean, aldiz, “oso 

aktiboak izaten dira, gehiago esku hartzen dute, 

batataren edo bestearen alde jartzen dira argi, 

laguntzeko zerbitzuari gehiago eskatzen diote 

amarentzat, laguntza psikologikoaren aldetik eta, 

ama ekonomikoki nola geratuko den galdetzen 

dute…”  

 

Nolanahi ere, eta edozein adinetan, pertsonal 

teknikoak ikusten du laguntza-eskeak zein 

hartatik ondorioztatzen diren mugimenduek 

berriro ere seme-alabei eragiten dietela. Zergatik 

eta nola oso ondo jakin gabe, atzera ere 

ezkutaturiko indarkeria agertzen da; joan-

etorrietan, etxe-aldaketetan, epaiketetan… 

nahasita suertatzen dira, ez amek ez pertsonal 

espezializatuak zer gertatzen ari den azaldu 

gabe, gehienetan.  

 

Berriro ere, haien erreferentziak aldatu dira, 

haien errealitatea hankaz gora jarri da, eta seme 

eta alaba horiek nahasita eta nola aurre egin ez 

dakitela uzten dituen egoera batean aurkitzen 

dira. 
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4.1.4.1.4.1.4.1.1111. . . . GeneroGeneroGeneroGenero----indarkeriaren biktima den ama:indarkeriaren biktima den ama:indarkeriaren biktima den ama:indarkeriaren biktima den ama:    ezezagun handiaezezagun handiaezezagun handiaezezagun handia

Genero-indarkeria –eta jasaten duten nahiz 

aurre egiten dioten emakumeen jokabidean 

eragina duten faktoreak– ezagutzen aurreratu 

denagatik ere, ikusten dugu ama-izaera eta 

izaera horrek bikotekide-rolarekin duen 

elkargunea gutxi aztertu direla. Ondorioz, horren 

inguruko erreferentziak eta narrazioak gutxi 

direla egiaztatzen dugu; hain zuzen ere, 

halakoez baliaturik, esku hartzeko politikak abian 

jarrai ahal izateko, esku hartzeko zein baliabide 

egokiak sortzeko –genero-indarkeriaren biktiman 

diren amei nahiz haien seme-alabei laguntze 

aldera– ahalmen teknikoa areagotu ahal izateko. 

Egiaztatu dugu informazioa falta dela alderdi 

horretaz genero-indarkeriaren biktimei 

laguntzeko erakundeen iturrietan, eta hori 

kezkagarria da; izan ere, Berdintasuneko Estatu 

Idazkaritzak indarkeriari buruz egin duen azken 

makroinkesta dio indarkeria jasaten duten 

emakumeen bi heren amak direla, eta haietatik, 

erdia adin txikiko seme-alaben amak dira.  

Santurtziko Emakume Zerbitzuan babesa 

eskatzen duten emakumeen artean, 4tik 3  

amak dira, eta % 78 adin txikiko seme-alabak 

dituzten amak dira. 

Udalerrian bikotekidearen indarkeria jasaten 

duten emakumeen kopuruari dagokion datua ez 

dugun arren, haietako askok laguntzarik 

eskatzen ez dutelako, ondoriozta dezakegu 

laguntza hori eskatzen dutenak, ehuneko handi 

batean, amak direla, eta ama-izate hori 

zerbitzuetara jotzeko eragileetako bat dela.   

Ama-izaerari buruzko datuak garrantzia hartzen 

du emakumeek harrera-zerbitzuetan aurre 

egiten behar dieten arazoak aztertzen direnean. 

Hain zuzen ere, krisi-egoeretarako ordezko 

bizikidetza-esparru bat denez, amen gabezia eta 

hutsak azaleratu egiten dira, bai eta ama horiek 

seme-alabak hazteko dituzten tresnak ere. 

Esparru horiek berezko toki abantailatsuak dira 

indarkeriak adingabeengan sortzen dituen 

ondorioei behatzeko. 

Egindako ikerketari esker, emakume horien 

ama-bizipenaren konplexutasunak ezagutzen 

hasi ahal izan ginen. Ez dugu zalantzarik egiten, 

alderdi askotan, bikotekidearen indarkeriarik 

jasaten ez duten emakumeen ama-

esperientziekin loturak izango dituela; hain zuzen 

ere, egiaztatu dugu ez dagoela desberdintasun 

nabarmenik emakumeen bizipenen eta 

aztertutako aldagaien artean: herritartasuna, 

adina, indarkeria-egoeraren iraupena, salaketa, 

ezgaitasunen bat izatea. 

 

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. OndorioakOndorioakOndorioakOndorioak 

4. 4. 4. 4. ONDORIOAKONDORIOAKONDORIOAKONDORIOAK    ETA GOMENDIOAKETA GOMENDIOAKETA GOMENDIOAKETA GOMENDIOAK    



 

 77 

 

4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. 4.1.2. AMA, aztertzen erraza ez den prototipo batAMA, aztertzen erraza ez den prototipo batAMA, aztertzen erraza ez den prototipo batAMA, aztertzen erraza ez den prototipo bat    

Ikergai den populazioaren bizipenen arteko 

desberdintasunek garrantzirik ez izate horrek 

ondorioztatzera eramaten gaitu amatasun-

prototipoak eta “ama onaren” irudiak oraindik 

ere indar handia dutela. Egiaztatu dugu, 

feminismoak pairamenean eta sakrifizioan 

oinarrituriko ama-eredua zalantzan jarri arren, 

genero-indarkeriaren biktiman diren amek eredu 

horretan babesleku bat aurkitzen dutela, han 

nolabaiteko normaltasun-maila bat lortuta. “Ez 

naiz berak naizela esan didan ezgauza” 

pentsatzen dute emakumeek, “ama bat 

naizelako”. Sufrimenduagatik ere, seme-alabak 

aurrera ateratzen dituen ama bat, ahaleginaren, 

lan gogorraren eta emakumearen uko-egiteen 

bitartez.  

AMAK zalantzan jartzen zail den estatus bat 

hartzen du mundu guztiarentzat. Lehenik eta 

behin, tratu txarren emaileak bikotekidearen 

autoestimuari azpiak jan dizkiolako rol horretan, 

eta oraindik indarkeria erabiltzen ari den gune 

sentikor bat delako; bigarrenik, une jakin 

batzuetan emakumeek ere beren ama-

gaitasunaz zalantza egin dutelako eta errudun 

sentitzen direlako –sentimendu horrek seme-

alabengana dituzten jokabide batzuen inguruko 

kritikak edo oharrak onartzea eragozten die, are 

gutxiago halakoak ama ez den emakume batek 

egiten baditu; hirugarrenik, ama-irudia oso gutxi 

bestelakotu den gizarte-rol bat delako, gaur 

egun rol hori betetzen deneko baldintzak 

gorabehera, eta oraindik orain azken 

erantzukizuna (lehena ez denean) emakumeei 

esleitzen zaielako seme-alaben ongizateari 

dagokionez. 

Emakumeei laguntzeko sistemak amak seme-

alabak zaintzean dituen gabeziak ikus ditzake; 

alabaina, emakumearekin harremana galtzeko 

arrisku handi bat dago rol horri heltzen zaionean. 

Zaila da errurik ez egoztea, seme-alaben tokian 

ez jartzea, adingabeak direnean, batik bat. 

Dirudienez, horixe da pertsonal teknikoak 

esparru horretan sartzen ia ez ausartzeko 

arrazoietako bat. 

Ikertu den ama-populazioak bere buruari 

gertutasun-ideal bat betetzeko eskatzen dio, 

zoriontasun-iturri izan behar duena, gainera. 

Sufrimendu orok, larritasun orok, bukatu 

beharko luke seme-alabak ikustean; hala ere, 

ideal horrek zailtasun handiak ditu egia 

bihurtzeko. Emakumeak ez dira zoriontsuak, eta 

“dena” ere ezin eman diezaiekete seme-alabei. 

Mugak izatea normala den arren, amatasunaren 

ideal guztiahaltsuak berekiko galdera hau 

eginarazten die: nolatan ezin dut dena egin? 

Ama on batek dena egiteko gauza izan BEHAR 

du. Barruan ondoez hori sentitzen dutelako, hain 

zuzen ere, ekiten diote “ama onaren” 

diskurtsoari. Gutxi batzuek baino ez dira 

ausartzen aitortzea seme-alabak bakarrik haztea 

zama eramangaitza izan zela eta dela.  
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4.1.3. 4.1.3. 4.1.3. 4.1.3. Indarkerian murgildurik dagoen bikotean, ez dago hirugarren batentzako lekurikIndarkerian murgildurik dagoen bikotean, ez dago hirugarren batentzako lekurikIndarkerian murgildurik dagoen bikotean, ez dago hirugarren batentzako lekurikIndarkerian murgildurik dagoen bikotean, ez dago hirugarren batentzako lekurik

Egiaztatu dugu alabak eta semeak, 

indarkeriazko harreman batean, toki psikiko 

eskasa hartzen duela bai amarengan bai 

aitarengan; ez da tarte bat egiten zaion 

hirugarren pertsona hori, haien beharrizanak 

ezagututa, habia egiten zaion eta ardurapean 

hartzen den pertsona. Ikusi dugu, emakume 

gehienen kasuan, semea edo alaba izateko 

nahia dagoeneko indarkeriazkoa den harreman 

batean eraikitzen dela, nahiz eta indarkeriaren 

lehen agerpenak baino ez gertatu eta halakotzat 

aitortzen ez den. Ama izango dena hartuegia 

daukate harremanaren nahigabeek, eta ez du 

behar bezalako gaitasun psikikoa jaioko den 

haurraz arduratzeko; aitzitik, haur txiki horrek 

haren hutsunea beteko duela espero du.  

Amak eta aitak gertutasun gutxi dute seme edo 

alabaren beharrizanez arduratzeko, ikusteko gai 

ez direlako eta oso daitekeena delako 

norberaren beharrizanekin nahastea. Bere 

sufrimendurako euspena behar duen 

emakumeak bere umeei nekez eutsi diezaiekeen 

ama bat da, saiatzen den arren; aita, ikusi 

dugunez, gehienetan hazieratik kanpo edo 

absente dago, hori normala iruditzen zaion 

arren. Hain zuzen ere, bai amak bai aitak 

familiako genero-banaketa tradizionalean 

hartzen dute babesa jokabide horiek 

normalizatzearren. 

Ikusi ditugu zer ahalegin egiten dituzten amek rol 

hori ahalik eta hoberena betetzeko, beren 

energia psikikoaren zati handi bat tratu txarretik 

onik ateratzeko erabili behar duteneko ingurune 

batean. Eta haien ahalegin handienetako bat da 

seme-alabak etxean dagoen indarkeriatik 

babesten saiatzea da. 

Zer ulertzen dute ama horiek dela babesa? Ikusi 

dugunez, hauek diren gehien erabiliriko 

estrategiak: ukatzea, ezkutatzea, errealitatea 

desitxuratzea, minimizatzea. Isiltasuna ez da 

babesteko era egoki bat, baina eremu horretan 

laguntzarik gabe borrokatzen diren amek eskura 

dutena da. Isiltasun horrek, baina, ez du lortzen 

errealitatea estaltzea, haiexek egiaztatzen 

dutenez, haurrak hazten direnean.  

Nola esango diot aitak tratu txarrak ematen 

dizkidala? Nola azaltzen da errealitate hori? 

galdetzen dute berekiko amek. Egiaz, eginkizun 

zaila dute aurrean, kontuan hartuta, gainera, 

azaldu behar dutela tratu txarrak gertatzen ari 

direla, baina beraiek ezin dituztela geldiarazi, 

ozta-ozta beren buruak defendatu ahal dutela. 

Ozen egitera ausartzen ez diren beste galdera 

batzuk dira, nola esango diet, hala eta guztiz 

ere, nik gizon hori maite dudala? Nola esango 

diet, tratu txarrak eman arren, ezin dudala utzi? 

Nola esango diet hemen haiengatik jarraitzen 

dudala, haur normalak izan daitezen, ama bat 

eta aita bat dauzkatenak, behar bezala? 

Galdera horiei erantzuteko, are galdera horiek 

planteatzeko, zailtasunaren aurrean, amek 

seme-alaben kanpo-itxura bereziki zaintzen 

ahalegintzen dira. Txukun-txukun edukitzen 

dituzte, zer bizi duten nabari ez dadila, 

itxurarekin adieraz ez dezatela amek isilpean 

gorde nahi dutena. Irudi horrek beraiei zein 

ingurukoei balio die, zeren eta, alderdi material 
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horiek estalirik dauden bitartean, alarmak luzatu 

egingo baitu jotzea. Esku-hartze publikoa 

haurren irudi hori okertzen denean jartzen da 

abian; bien bitartean, amak aurrera jarrai 

dezake, ezer gertatuko ez balitz bezala plantak 

eginez.  

4.1.4.1.4.1.4.1.4444. . . . Ezinezko irudi bat eraikitzea:Ezinezko irudi bat eraikitzea:Ezinezko irudi bat eraikitzea:Ezinezko irudi bat eraikitzea:    “aita ona”“aita ona”“aita ona”“aita ona”

Ikusi dugu amek aitaren irudi ona eraikitzeko 

behar ia obsesiboa dutela seme-alabei 

eskaintzeko, errealitatearen alderdi latzenak 

ezabatzen dituen irudi bat, hain zuzen. Esan 

behar da, gainera, irudi hori ez datorrela bat 

amak berak aditzera ematen duen aita 

absentearen errealitatearekin. 

Emakume horietako batzuek badakite irudi hori 

ahula dela, baina hura eraiki edo isildu nahiago 

nuke, esperantzarekin seme-alabek beren 

ondorioak aterako dituztela ikusitakoaz… 

aditutakoarekin kontraesanean egon arren. Hala 

ere, haurrek ondotxo hautematen dute 

indarkeria. Amak harritzen dira seme-alabengan 

indarkeriazko gertaeren oroitzapena zeinen 

bizirik dauden konturatzen direnean; liskar 

bakoitza, kolpe bakoitza gorde dute gogoan, 

eta, urte gutxikoak izanik ere, ama horiek 

ezkutuan eduki nahi dutena aipatzeko gai dira: 

kolpeak, irainak, amaren kontra errepikatuz, 

zenbaitetan.  

Indarkeria urteetan zehar estaltzen duten, seme-

alabei eta beren buruari gezurra esan dieten 

emakume horiek badute muga bat: egun batean 

aspertu, eta laguntza eskatzen dute; aspertu, 

eta salaketa jartzen dute; aspertu, eta 

bikotekideak joan egin behar du; aspertu, eta 

banandu egiten dira... Eta orduan, neska-

mutikoek batetik bestera joaten aurkitzen dute 

beren burua, etxez aldatzen, polizia-etxeetan, 

egunerokotasuna nahasita, beren ingurunetik 

aldenduta, eta mezu kontraesankorra jasotzen: 

lehen ezer gertatzen ez zen lekuan, orain oso 

larria den zerbait gertatzen da. Mezu hori, berriro 

ere, bizitzen ari den horretan oinarriturik 

interpretatu behar du, oso gutxi azaltzen 

zaielako zer gertatzen ari den eta zer gerta 

daitekeen aurrerantzean.  

Banandutakoan, aita maite zituen gizon bat zela 

esaten zaie, arazo batzuk zituen arren; aita 

arduragabe eta kaltegarri bat bihurtzen da, 

seme-alabak ongi zaintzeko gauza ez dena. 

Amek ez dute ulertzen, haiek gizon hori gehiago 

ezin eraman dezaketenean, zergatik babesten 

duten beste eragile batzuek aiten eskubidea; 

atzera ere eraso egiten zaiela sentitzen dute, 

nahiz eta aitak seme-alabekin harremana 

mantentzeko interes hori haien rolaren jarraipen 

soziala baino ez den, urteetan zehar haiexek 

aurrera eraman nahi izan zuten eginkizunaren 

jarraipena. 

Ikerlan honetako amek seme-alabei aita bat 

sortzeko eginkizuna hartzen dute beren gain. 

Aita irreal bat, baina seme-alaba horiek 

maitatzeko moduko aita bat. Historia batean 

baino gehiagotan, ahalegin hori haien aurka 

jarriko da; izan ere, haien gogoaz bestera, aita 

erreala egon dago, eta lehenago edo geroago 

seme-alabak harremanetan egongo dira 

berarekin.  



 

4.1.5. 4.1.5. 4.1.5. 4.1.5. AmaAmaAmaAma----rolaren eragina emakumeen erabakietanrolaren eragina emakumeen erabakietanrolaren eragina emakumeen erabakietanrolaren eragina emakumeen erabakietan    

Ikusi dugunez, emakumeen erabakietan –

bikotekidearekin jarraitzeko nahiz banantzeko– 

seme-alabek eragina handia dutela, eta eragin 

horretan, pisu gehien duen aldagaia, hain zuzen, 

adina dela. Txikiak geratzeko lotura dira, 

nonbait; emakumeek uste dute bizi dutenak ez 

diela eragiten, ez direlako hitz egiteko gauza, 

baina, aldi berean, egoera ahul batean sentitzen 

dira, ama bakarrak direlako, guztiahalmenezko 

diskurtsoagatik ere. 

Lehen urteak bete ondoren, haurrek badute 

beren gain amaren sostengua izateko 

eginkizuna, amei ez duten indarra ematekoa. 

Halabeharrez, amaren bihotza altxatzen duten 

seme eta alaba zoragarriak bihurtzen dira. Era 

berean, ikusten dutena isilean edukitzen ikasten 

dute, edo normalizatzen. Aurrerago, baina, 

beren tokia eskatuko dute, ez dute onartuko 

bazter utz ditzaten, eta nabarmendu egingo dira, 

hainbat eratan.   

Seme-alabak indarkeriaren biktima diren 

emakumeen hedapentzat ageri dira, bikote-

harremana atxikitzeko edo hausteko 

estakurutzat. Emakumea erabakitzeko gauza ez 

denean, ama laguntza bila doa, baina era 

horretan, hartutako erabakiak ahulak izango 

dira; beharbada, bikote-harreman bati amaiera 

emateko balioko dute, baina ez harreman-

ereduak aldatzeko, amak atzera ere emakumea 

fagozitatu baitu. 

Nabarmendu behar da aitak oso azkar 

desengainatzen duela ama, baina senarrak 

emaztea, ez. Hala ere, azken rol horrek eragiten 

du emakumeak gizon hori alda dadin espero 

izatea, denborarekin, bere maitasunarekin, 

seme-alabak iristearekin. Ez da aitaren jokabide 

txarra emakumeak laguntza eskatzea, salatzea 

edo banantzea pentsatzera eramaten dituena –

jokabide hori haurdunalditik gertatzen da, 

emakumeek berek kontatzen dutenez–, beren 

ezintasunaz eta asperkizunaz jabetzeak 

animatzen ditu harremana amaitzera, eta, 

askotan, seme-alaben presioak; izan ere, haiek 

dira bizi duten indarkeria gehiago onartzen ez 

dutenak, bizi arren, ezin baitute normalizatu. 

    

4.1.6. 4.1.6. 4.1.6. 4.1.6. Min ikusezin batMin ikusezin batMin ikusezin batMin ikusezin bat

Nahiz eta seme-alabak zuzenean aztertu ez 

ditugun, bai beste ikerlan batzuen bitartez bai 

amek kontaturikoaren bitartez, haiengan dagoen 

sufrimendu-maila handia ikusi dugu, amek 

onartzen ez dituzten edo etxeko indarkeriatik 

kanpoko faktoreak argudiatuz azaltzen dituzten 

sintomatologia ugariak. Zalantzarik gabe, haur 

eta gazteen sufrimendu hori –are historia 

errepikatzen ibiliko diren hainbat helduren 

sufrimendua– alarmatzat hartu beharko genuke. 

Seme-alabak babesik gabe daude. Egindako 

ahalegin guztiengatik ere, amek ez dituzte egoki 

babesten, ezin dute hori egin. Ez da 

emakumeen kode genetikoan grabatuta dagoen 

funtzio bat, ama bihurtzen direnean aktibatzen 

dena, emakume horiek horrela sinetsi nahi 

izanda ere.  
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Deigarria da nola kezkatzen diren amak semeek 

indarkeriazko rola ikasteko aukeraz, baina, 

alabak dituztenean, ez direla kezkatzen 

indarkeria eta, batez ere, etsipena normalizatzen 

dituzten mezuen transmisioaz. Neska-mutilak 

kolperik jaso ez arren, genero-indarkeriaren 

eraginpean etengabe egonda, indarkeria hori 

mutilentzat baliabide bat dela eta neskentzat 

zama bat dela ikasten dute.  

Horrela, indarkeria berriro ere errepikatzen da, 

isiltasunean garatzen da, gezurrean, ezer 

gertatzen ez delako itxuran. Horrexegatik dago 

jasota jokabide-kode inkontziente batzuetan, eta 

halakoak ezagutzen, interpretatzen eta 

eraldatzen zailak dira. Eta horrexegatik, halaber, 

da hain zaila prebenitzea, hasten den tokian 

bertan jardun ezean: familian. 

Alabaina, amentzat oso mingarria da pentsatzea 

seme-alabek sufri dezaketela bizi duten 

indarkeriaren ondorioz; haien ilusioek eta 

itxaropenek porrot egitea litzateke hori. Hori dela 

eta, lan honetarako lortu diren narrazioak 

zalantzaz, negarrez, erresistentziaz, zezelkako 

azalpenez, urteak gorabehera bizirik dirauten 

sentimenduz… beterik daude. Amek zalantza 

guztiak albo batera uzten ikasi dute, seme-

alabek aurrean jartzen ez dieten bitartean. Hain 

mehatxagarriak ez diren azalpen batzuk nahiago 

dituzte: adina, izaera, baita herentzia ere. 

“Aitaren aldera atera da” esaten dute gehienek 

etsipenez. 

4.1.7. 4.1.7. 4.1.7. 4.1.7. Emakumeak besteko laguntza behar du amakEmakumeak besteko laguntza behar du amakEmakumeak besteko laguntza behar du amakEmakumeak besteko laguntza behar du amak

Ikusi dugu amatasun-eredu ukiezin eta lotua arrisku-faktorea dela emakumearentzat, bai eta seme-

alabentzat ere. Horregatik, premiazkoa da ama eta seme-alaben multzoari laguntza emateko baliabideak 

abian jartzea. 

Ikerlanean parte hartu duen populazio osoa bat dator laguntza edukitzeko beharraren inguruan, zein bere 

ikuspuntutik, halere. Pertsonal teknikoak amentzako laguntza behar duela dio, seme-alabei bizitzan ari 

direna azaltzeko tresnak izan ditzaten, bakoitzaren adinaren eta egoera bereziaren arabera.  

 

Emakumeek ere laguntza-behar hori ikusten dute, nahiz eta ez dute pertsonal teknikoak bezainbeste 

nabarmentzen. Onartzen dute informazioa eta aholkua behar dituztela seme-alabei hartzen dituzten 

erabakiak hartu ahala jakinarazteko, salaketa jartzen dutenean batik bat, aita espetxera joateko aukera 

dagoelako eta hori gertatzen denean gaitzespenak eta presioak jasotzen dituztelako. 

 

Baina emakumeok, ama-rola hobetzeko laguntza eskatzeaz gain, seme-alabentzako laguntza ere 

eskatzen dute, nerabeak direnean batez ere; orduan, hain zuzen, azken horien jokabideak kontroletik 

joaten zaizkiela ikusten dute, eta sufrimendu berrien iturri bihurtzen dira. 

Eta haiek hain garbi aitortzen ez duten arren, haien historietatik ondoriozta dezakegu beren ama-rolaren 

kontraesanak lantzeko laguntza behar dutela.  
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Ikerlan hau bukatu eta gero, ondorengo 

proposamenak egiten ditugu udalaren 

Emakume Zerbitzuarentzat, genero 

indarkeriaren biktima diren emakumeen ama-

rola bere lanaren ardatz nagusi gisa gehi dezan. 

 

4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. AmaAmaAmaAma----izaeraren gaineko informazioa biltzeaizaeraren gaineko informazioa biltzeaizaeraren gaineko informazioa biltzeaizaeraren gaineko informazioa biltzea    

 

Nahiz eta emakumeen espedienteetan ama-

izaeraren inguruko informazioa aurkitu zen, haiek 

berriz azter daitezela proposatzen da, nahikoa 

datu biltzen dela ziurtatzeko helburuz, bai izan 

ditzaketen arazoen jarraipen sistematikoagoa 

egitearren, bai lehen ikerlan honen hausnarketa-

ildotik jarraitzearren. 

 

4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. 4.2.2. Pertsonal teknikoarentzako prestakuntzaPertsonal teknikoarentzako prestakuntzaPertsonal teknikoarentzako prestakuntzaPertsonal teknikoarentzako prestakuntza    

 

Laguntza jarraitua eman ahal izateko, 

garrantzitsua da gaiaren inguruan prestakuntza 

egokia duen pertsonala edukitzea. Horregatik, 

pertsonalari prestakuntza eman dakiola 

proposatzen da, bai emakumeei zuzenean kasu 

egiten dienari, bai seme-alabez arduratzen 

denari, ondorengo gaiak aintzat hartuta: 

 

- Indarkeriaren biktiman diren 

emakumeen amatasuna. 

- Genero-indarkeriak haur eta 

nerabeengan duen inpaktua. 

- Haurren jokabidean genero-indarkeriako 

egoera agerian uzten duten adierazleak. 

- Tratu txarrak ematen duen aitaren rola 

eta seme-alabekin duen harremana. 

- Nola bultzatu hazten laguntzeko beste 

irudi batzuk: familia zabala, irakasleak, 

inguruneko pertsonak, eta abar. 

 

- Garrantzitsua da prestakuntza horrek lagun 

dezan amarekiko enpatia sortzen, eta haurren 

eta/edo nerabeen sufrimenduaren errua berari 

egozteko joera gainditzen. 

 

- Bereziki garrantzitsua da ikastetxeak 

erreferentzia-puntutzat gehitzea, haur eta 

gazteen jokabidearen bitartez, genero-

indarkeriaren aztarnak atzemateko. 

 

- Etxeko genero-indarkeria eta sexu-erasoak 

jasaten dituzten emakumeei harrera hobea 

egiteko tokiko protokoloa berrazter dadila 

proposatzen da, biktima ama ere denean 

zerbitzu bakoitzean prozedura sartzearren. 

 

- Era berean, pertsonal teknikoarentzat 

erreferentziazko material bat osatzea, arazo 

hauei heltzeko tresnak eskainiko dituena. 

 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. GomendioakGomendioakGomendioakGomendioak 
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4.2.4.2.4.2.4.2.3333. . . . Amei laguntza emateko gune bat sortzeaAmei laguntza emateko gune bat sortzeaAmei laguntza emateko gune bat sortzeaAmei laguntza emateko gune bat sortzea    

 

Premiazkoa da hausnarketarako gune bat izan 

dezaten, han beren ama-rolaren kontraesanak 

lantze aldera. Gune horrek ez da une jakin 

batekoa izan behar, eta seguru sentitzeko 

moduan bizipenei helduz joatea ahalbidetu 

behar die.  

 

- Talde iraunkor bat sor dadila proposatzen da, 

prebentziozko ikuspegi batetik eusteko eta 

laguntzeko, hau da, adingabeengan edo ama 

horiek seme-alabekin duten harremanean arazo 

larriagoak agertu baino lehen. 

 

Epe luzerako prebentzio-lana ere bada, bikote-

harremanetan eta gizon-emakumeen aita- eta 

ama-izaeran estereotipozko genero-rolak 

belaunaldiz belaunaldi errepika daitezen 

saihesteko. 

 

- Gune horretan, “atsedenerako” tokiak eman 

beharko lizkiekete seme-alabekin bolada 

bereziki zailak pasatzen ari diren amei, bai eta 

amaren eta seme-alaben arteko topaketak 

bideratu, indarkeriaren, salaketaren, 

banantzearen, etxera itzultzearen, eta abarren 

gaineko gaiei heltze aldera.  

 

“Atseden” horiek amaren mugen balidazioan 

oinarriturik onar daitezke, bai eta umeen 

hazieran laguntzen duten beste irudi batzuek 

bete duten eta betetzen ari diren eginkizunaren 

berreskurapena ere: familia zabala, bertako 

emakumeen kasuan; adiskideak eta/edo 

herrikideak, atzerritarren kasuan; auzokoak; eta 

abar. Zalantzarik gabe, pertsona horiek 

funtsezko laguntza-sarea osatzen dute, eta sare 

hori ere tresnaz hornitu behar da genero-

indarkeriaren errealitatea eta hark biktimengan 

duen inpaktua hobeto ulertze aldera. 

 

- Material lagungarriak sor daitezela proposatzen 

da, bizi duten genero-indarkeriaren aurrean 

adingabeek dituzten kezkei helduek erantzun 

ahal izateko, adingabe horien adinaren 

araberako modu egokian, betiere. 

 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.4444. . . . GeneroGeneroGeneroGenero----indarkeriaren biktima diren emakumeen semeindarkeriaren biktima diren emakumeen semeindarkeriaren biktima diren emakumeen semeindarkeriaren biktima diren emakumeen seme----alabei laguntzeko baliabideakalabei laguntzeko baliabideakalabei laguntzeko baliabideakalabei laguntzeko baliabideak    

 

Aitak amaren aurka erabilitako indarkeriaren 

biktima diren haur, nerabe, gazte eta helduen 

sufrimendua aitortzen hasten den neurrian, 

dauden baliabideak (GHET - Gizarte eta 

Hezkuntza Esku-hartze Taldea) sendo daitezela 

proposatzen da, beren lana aurrera eramaten 

jarraitu ahal izan dezaten.  

 

 

- Bereziki garrantzitsua da laguntza psikologikoa 

egon dadin, kasuak ebaluatzeko eta familiaren, 

taldearen eta/edo banakoen jarraipen-

programak proposatzeko. 

 

- Garrantzitsua da ikastetxeek baliabide 

didaktikoak eta aholkularitza izan ditzaten, haur 

eta nerabeei, beharrezkoa denean, genero-
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indarkeriaren dinamikak azaldu ahal izateko –

adinaren araberako modu egokian–, eta haien 

kezkei hitzak jarri nahiz kezkok baretu ahal 

izateko. 

 
4.2.4.2.4.2.4.2.5555. . . . Aitentzako programakAitentzako programakAitentzako programakAitentzako programak

Udalerriko gizon-elkarteak aitentzako programa 

bat sortzeko asmoa duenez, ekimen hori babes 

dadila proposatzen da, indarkeria erabili duten 

eta aita diren gizonentzat ere izan dadin.  

- Bereziki garrantzitsua da indarkeriak, nahiz eta 

seme-alaben aurkakoa ez izan, seme-alaboi ere 

zuzenean eragiten dielako kontzientzia sortzea 

aitengan.    

    

4.2.4.2.4.2.4.2.6666. . . . Gaiaren inguruko sinergiak sortzea beste erakunde batzuekinGaiaren inguruko sinergiak sortzea beste erakunde batzuekinGaiaren inguruko sinergiak sortzea beste erakunde batzuekinGaiaren inguruko sinergiak sortzea beste erakunde batzuekin    

Ikerlanaren gaia berria eta behar bezala landu 

gabea denez, Emakume Zerbitzuak gaiari hel 

dakiola proposa dezake parte hartzen duen 

koordinazio-esparruetan, esate baterako, 

Ezkerraldeko beste udal batzuekin 

koordinatzekoetan edo EUDELen.  

- Hasieran egin beharreko lan bat litzateke 

ikerlan honen datuak zein ikerlanetik eratorritako 

jardueren emaitzak partekatzea gaiari buruzko 

eztabaida-foro batean, azaroaren 25ari begira. 

    

4.2.4.2.4.2.4.2.7777. . . . Jendea oro har sentiberatzea    

Komeniko litzateke gaiaren inguruko 

sentiberatasuna sortzen hastea, aurreiritziak, 

informazio okerrak eta sineste faltsuak 

baztertuz, jende guztiarentzat, oro har, 

eztabaidarako jarduerak aurrera eramanez eta 

gaiari buruzko zabalkunde-materiala eginez.  
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