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“Eskolako jazarpenaren aurrean, 
ikastetxeak gehiago kezkatzen 

dira beren izen onaz adingabeak 
babesteaz baino”

Bi milioi eskola-ume inguruk jasaten 
dute jazarpena Espainiako Estatuan, 
eta horietatik, 100.000 eta 200.000 
artean izango dira intentsitate han-
diko jazarpenaren biktima. Carmen 
Cabestanyk emandako datua da. 
Irakaslea da bera, eta No al Acoso 
Escolar (NACE) elkarteko idazkaria 
(Eskola Jazarpenik Ez), eta azpima-
rratzen du arazo hori handitzen ari 
dela eta gero eta adin txikiagoetan 
agertzen dela. Administrazioek eta 
ikastetxeek egiazko inplikaziorik ez 
dutela salatzen du. Haren iritziz, bo-
rondatez jokatuta, ez litzateke zaila 
arazoari aurre egitea.
Ba al dago profil jakinik tratu txa-
rrak hartzen eta ematen dituztenen 
artean? Bai, Asperger-en sindromea 
dutenak; LGTBen taldekoak; Gaitasun 
Intelektual Handiak dituztenak... Dena 
den, edozein jazar dezakete, adibidez, 
ikasgelako lider ezkorrak begitan har-
tu duelako. Erasotzaileari dagokionez, 
era askotakoak daude: betiko txantxa-
zalea izan daiteke bat, besteei mina 
emanez gozatzen duena beste bat, edo 
inguruan jasaten duen indarkeria bes-
teengana itzultzen duena. 
Zenbat kasu gertatzen dira Espai-
niako Estatuan? Bi milioi ikaslek 
jasaten dute era bateko edo besteko 
jazarpena (eskola adinean dauden 
haurren %26k). Horietatik, 100.000 eta 
200.000 artean izango dira intentsitate 
handiko jazarpena jasaten dutenak. Ez 
da jazarpen fisikoa bakarrik; askotan 
hitzen bidezkoa izaten da kaltegarrie-
na (iraintzea, norbaiten gaineko zurru-
murruak zabaltzea, eta abar) edo baz-
terketa bidezkoa (jolasten ez uztea, 
taldetik baztertzea, eta abar).  
Zein adinetan hasten da jazarpena? 
Gero eta adin txikiagoetan. Gehienak 
Lehen Hezkuntzako azken ikasturtee-
tan, nahiz eta Bigarren Hezkuntzan 

gogorragoa izaten den. Zenbaitetan 
biktimak zortzi edo hamar urtez ja-
saten du jazarpena. Horregatik da 
garrantzitsua azkar antzematea eta 
gelditzea, eta irmotasunez egitea.
Ugaritu egin al dira kasuak? Bai, 
eta gero eta adin txikiagoetan. Zaila 
da zifrak ematea, azken datu ofizia-
lak 2006-2007koak direlako, nahiz eta 
zenbait erkidegok badituzten datu be-
rriagoak ere: Euskal Autonomia Erki-
degoak, adibidez, 2012. urtekoak. 
Zergatik ugaritu da? Familiako ingu-
ru batzuetan haurrak ez dira balioe-
tan hezten, eskolan ez dago hezike-
ta emozionalik, bortizkeria ageri 
da haurraren inguru hurbilenetan... 
Baketu egin behar lirateke inguru 
horiek, arreta berezia jarrita ikasge-
lari, eta erakutsi egin behar litzateke 
eskolako jazarpena ez dela txantxa 
bat; min handia egiten du. 
Zer egiten dute ikastetxeek? Oro 
har, ez dute deus egiten edo gaiz-
ki egiten dute. Jazarpena ia eskola 
guztietan dago, baina gehienek ezetz 
esaten dute. Tabu bat da, eta agertu 
ere ez da egiten ia ezein Tutoretza 
Planetan, eta landu ere ez da egiten 
tutoretza saioetan. 
Eta administrazio publikoek? Se-
riotan hartu behar lukete eta neurri 
eraginkorrak aktibatu, tratu txarrak 
jasaten dituzten emakumeekin bezala. 
Hezkuntza administrazioak formazioa 
antolatu behar luke irakasleentzat, 
gaia Irakasle Eskolako curriculumean 
sartu, gurasoei hitzaldiak eskaini, 
erasotzaileei zigor eredugarriak jarri, 
ikuskariei eskatu sakon ikertu deza-
tela eta, batez ere, prebentzio progra-
mak instituzionalizatu, Berdinen arte-
ko Tutoretzak bezalakoak.
Espainiako Hezkuntza Ministerioak 
Eskola Bizikidetzako Plan Estra-

tegikoaren zirriborroa aurkeztu du. 
Izan al liteke aurrerapen bat? Izan 
liteke, baldin eta lantzeko orduan es-
pezialistek eta pertsona independen-
teek parte hartuko balute. Eta egiaz 
ezartzen badute itzalean dagoen gi-
zarteko gaitz hau bukatzeko. 
Beste herrialde batzuetan baino ja-
zarpen handiagoa al dago Espainian? 
Mexiko eta Txile daude guztien buruan. 
Espainia laugarrena da Europan. 
Nola antzematen da kasu bat? Al-
daketak gertatzen dira emaitza aka-
demikoetan, izaeran -triste egoten 
dira edo oldarkor bihurtzen dira-, la-
gunartean, ibilbideetan, eta abar. Ez 
dute nahi izaten eskolara joan, gaixo 
daudelako itxurak egiten dituzte edo 
egiaz gaixotzen dira, sarritan somati-
zatu egiten dutelako. Gorputzean ere 
aldaketak gertatzen dira, sorbaldak 
bilduta ibiltzen dira, begiratua tristea 
eta lurrera begirakoa izaten dute, eta 
oharkabean pasatu nahi izaten dute. 
Zer egin behar da antzematen de-
nean? Haurrarekin eseri, pazientzia 
handia izan hitz egin dezan, ez kendu 
garrantzia eta ez sentiarazi errudun. 
Eskolara joan eta, lasai eta irmo, neu-
rriak eskatu. Lehenbizikoa, segurtasun 
eremu bat ezar dezatela. Egiten ez ba-
dute, gertatu dena xehetasunez idatzi 
eta ikastetxeko Erregistrora eraman 
eta hezkuntzako Ikuskaritzaren erre-
gistrora ere bai. Edozein zalantza iza-
nez gero, jarri gurekin harremanetan: 
info@noalacoso.org.
Zer-nolako neurriak behar lirateke 
arazo honen aurka egiteko? Boron-
datea eta zentzua. Gizarte guztiaren 
inplikazioa behar dugu, bene-be-
netakoa, eta argitara atera. Ez zaio 
garrantzirik kendu behar, oso larria 
baita. Eta sekula ez izan zalantzarik 
haurrari buruz, gehienek egia esaten 
dute eta.
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