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Nati Cabrera doktorea eta ikertzai-
lea da teknologia eta heziketaren 
arloan, eta Kataluniako Universitat 
Oberta-n (UOC) aritzen da irakasle. 
Etorkin digitalen sailean sartzen du 
bere burua. “Ez nintzen jaio Inter-
neten aroan, baina ikasi dut tresna 
ahaltsua eta aldakorra dela eta 
modu seguruan erabiltzen ikasi be-
har dugula”, adierazi du Bartzelo-
nako alaba honek, zeina 18 eta 19 
urteko bi semeren ama ere baden. 
Cabrerak ez ditu asko maite gu-
rasoek erabiltzen dituzten kontrol 
aplikazioak, haren ustez heziketa, 
konfiantza eta elkarrizketa baitira 
gako nagusiak. Onartzen du seme-
alabak zelatatzeko aplikazioak 
“boladan” daudela, baina berak ez 
ditu sekula erabili. “Kontrolatzea ez 
da heztea. Nerabeei tresnak ema-
tea da gure betebeharra da, horrela 
erakutsiko diegu hazten eta Inter-
net modu seguruan erabiltzen”. 
Noiz hasi zinen interesatzen Sa-
rearekin eta haren arriskuekin? 
Munduko lehen unibertsitate birtua-
laren sorreran parte hartzeko zortea 
izan nuen: UOC, 1995ean. Internet 
tresna ahaltsua da, aldakorra eta 
mundu guztiaren esku dagoena, eta, 
horregatik, garrantzitsua da modu se-
guruan erabiltzen ikastea. 
Espainian, 10 urtez azpiko haurren 
%30ek telefono mugikorra dute, 12 
urte bitartekoetan, %70era igot-
zen da portzentajea eta 14 urtetan 
%83k daukate, halaxe ageri da Pro-
tégeles elkarteak egindako azter-
lan batean Sarea arriskutsua izan 
al daiteke haur eta nerabeentzat? 
Internet eta mugikorrak arrisku bat 
izan daitezke ez badira behar beza-
la erabiltzen. Hamar urteko haur bat 

ez da gai izango arriskuez jabetze-
ko; hori dela eta, oso egoera jakine-
tan erabili beharko luke mugikorra 
eta oso erabilera jakina eman behar 
lioke. Nerabeek bai, horiek jakin egin 
behar dute zer-nolako arriskuak di-
tuen mugikorra desegoki erabiltzeak. 
Gazteek badakite tresnak ikuspuntu 
teknikotik erabiltzen, baina lagundu 
egin behar diegu modu seguru eta 
osasungarrian erabiltzen.  
Gurasoek mugikorra eta Internet 
kontrolatzearen alde al zaude? Kon-
trolatu baino gehiago, iruditzen zait 
gurasoen jarduna heztea dela eta in-
plikatu egin behar dugula teknologia 
gure seme-alaben bizitzan nola bar-
neratu asmatzeko; erabaki, guztien ar-
tean, non jarriko ditugun mugak.
Erabili al dituzu inoiz zure semeen 
mugikorrak kontrolatzeko aplika-
zioak? Espainiako gurasoek da-
goeneko deskargatu dituzte milioi 
bat. Ez ditut sekula erabili. Hezike-
ta konfiantzatik eraiki behar da. 
Geokokapeneko aplikazioak, zure 
haurra une oroz non dagoen jakite-
ko aukera ematen dutenak, boladan 
daude, baina ematen duten segurta-
suna itxurazkoa baino ez da.  
Interneten, zelatatu edo hezi? Beti 
hezi. Helburua da haurrek eta nera-
beek Interneten erabilera baliagarria 
eta segurua egin dezatela, eta ez In-
ternet ez dezatela erabili. 
Hala ere, gurasoen %60k ez dute 
pasatzen ordubete baino gehiago 
seme-alabei erakusten nola zaindu 
behar duten beren pribatutasuna 
Sarean, horixe ondorioztatu du 
Mozillak egindako inkesta batek. 
Zer-nolako hiru aholku emango ze-
nizkieke? Lehenbizi, modu seguruan 
nabiga dezatela. Sare sozialetan pri-

batutasuna konfiguratu egin behar 
da, argiratzen dutena ez dadin egon 
mundu guztiaren eskura, eta azaldu 
egin behar zaie “laguna” kontzeptuak 
Interneten duen esanahia ez dela 
egiazko bizitzan duen bera. Bigarren 
kontuak osasunarekin du zerikusia: 
sareko eta berehalako mezularitzako 
erabilera batzuek mendetasuna eta 
kontzentrazio arazoak sortzen dituz-
te. Hirugarrena informaziorako sarbi-
deari lotuta dago: haurrek eta gaz-
teek beren adinari dagozkien edukiak 
eskuratu behar dituzte. Iragazkiak ez 
dira hutsik gabeak: hobe da azaltzea 
non nabigatu eta webgune seguru 
eta kalitatezkoak bilatzen erakustea. 
Europak berriki onartu du datuak 
babesteko legeari berrikuntza bat 
egitea, eta horrek ekar lezake 16 
urtetik beherako adingabeek gu-
rasoen baimena behar izatea sare 
sozialetara sartzeko. Zer iruditzen 
zaizu? Gurasoen baimenak ez du ber-
matzen sare sozial bat ongi erabiliko 
dutenik. Internet modu arduratsuan 
erabiltzeko, nerabeak jabetu egin be-
har du zer-nolako arriskuak dituen, 
eta hori ez da gertatuko lege batek 
kontuak ematera behartzen dituelako.
Dirudienez, blokeo digitala ez da 
eraginkorra: neska-mutilen %70ek 
onartu dute aurkitu izan dituztela 
formulak gurasoen kontrolari ihes 
egiteko, datu hori eman du MacA-
fee etxeak. Kontrolatzea ez da hez-
tea. Kontrolak gezurrezko lasaitasun 
irudipena eman digu gurasoei eta 
itxurazko segurtasuna. Internet mo-
du osasungarrian erabiltzeko tresnak 
ematea da gure zeregina. Horrela 
bakarrik lortuko da haiek heltzea eta 
gu lasai egotea.
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