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“Haurrei denbora falta zaie jolas 

librean aritzeko eta aspertzeko”
kolan hain goiz hasi denik —batzuetan 
sei hilabeteak bete aurretik ere bai—, 
gurasoengandik hainbeste orduz be-
reizita. Garai bateko gurasoek ibilian-
ibilian ikasten zutena, egunero etxean 
ordu asko partekatuta, badirudi orain 
liburuetatik ikasi nahi dugula. 
Amatasunaren “profesionalizazioa” 
gertatzen ari al da? Horrelako zerbait. 
Sekula ez da izan hainbeste liburu, 
tailer edo gurasoentzako bilera. Ba-
dirudi garai batean jendeak bazuela 
konfiantza gehiago, haurrak izan-
dakoan asmatuko zuela nola hazi.  
Ahaztu egiten al ditugu oinarrizko gau-
zak eta lehentasuna modako teoriei 
ematen al diegu? Guraso berriek joera 
dute garrantzi gehiegi emateko kontu 
hutsalei. Haurrak lo egiten duen edo 
ez, denbora gehixeago behar izan duen 
oinez hasteko, korrokada egiten duen 
edo ez... Urteek ematen duten eskar-
mentuarekin ohartzen zara horiek ez 
zirela arazoak; anekdotak baino. 
Eztabaida handia sortzen duen gaia 
da seme-alabekin ohe berean lo egi-
tea. Familia bakoitzak erabaki behar 
du nola antolatuko den lo egiteko, eta 
antolaera horrek funtzionatzeari uzten 
dionean, eskubidea du aldatzeko. 

Pediatra ezaguna da Carlos Gonzalez, 
bere lanbidean atsegin gehien eman 
diona haurrak ikustea dela dio. “Grazia 
handia dute, atseginak dira, dibertiga-
rriak... Haurrekin egoteak alaitu egiten 
dizu eguna”. Zaragozako mediku, irakas-
le eta dibulgatzaile honek, liburu batzuk 
ere idatzi ditu haurren osasunaren, 
elikaduraren eta heziketaren inguruan. 
Edoskitzearen aldeko Kataluniako 
Elkartea sortu zuen orain dela 25 urte 
baino gehiago, eta lehendakaria da or-
dudanik. Gonzalezek berebiziko garran-
tzia ematen dio jolasari, helduek kontro-
latzen ez dutenari hain zuzen: “Lehen 
jolaserako zen denbora jan egin dute 
telebistak, kontsolak eta ordenagailuak 
alde batetik; eta, bestetik, helduek anto-
latzen dituzten jolasek”, azpimarratu du.
Zein dira gurasoei kezka gehien sortzen 
dieten gaiak? Pediatrarengana joaten 
dira haurrak sukarra duelako, ez duelako 
jaten edo lo egiten... Baina medikuaren 
eremukoak ez diren beste kezka asko 
ere izango dituzte: heziketa, gastuak, 
etorkizuna...
Zertan huts egiten dugu haur osasun-
garriak eta zoriontsuak hazteko ga-
raian? Denbora falta zaigu haurrentzat. 
Sekula ez da izan hainbeste haur es-
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Zein litzateke une egokia haurrak 
bakarrik lo egin dezan? Norberari 
iruditzen zaiona. Haurrak edo gu-
rasoek zehaztu behar dute unea, 
ez medikuak, aiton-amonek edo 
bizilagunek. 
Seme-alabekin ohe berean lo egi-
tearen aurka daudenek esaten dute 
horrek kalte egiten diola bikote ha-
rremanari...Txorakeriak! Bikotearen 
etsai handiena (hori bai eufemis-
moa) telebista da. 
Haurrei gehiegi eskatzen al diegu 
eskolaz kanpoko zereginekin? Badi-
rudi etxeko lanak murrizteko joera 
dagoela. Baina, aldi berean, asko 
ugaritzen ari dira eskolaz kanpoko 
jarduerak, batzuetan hezteko as-
moarekin eta beste batzuetan hau-
rrak nonbait edukitzeko modu gisa. 
Jarduera horietako batzuetan oso 
handia izan daiteke eskakizuna.  
Haurrei denbora falta al zaie jola-
sean aritzeko? Zalantzarik gabe. 
Jolas librean aritzeko denbora falta 
zaie, taldean edo bakarka. Denbora 
falta zaie aspertzeko, hori ere jolas-
teko modu bat baita. Lehen jolase-
rako zen denbora jan egin dute tele-
bistak, kontsolak eta ordenagailuak; 
eta, bestetik, helduek antolatzen 
ditugun jolasek. Ez da gauza be-
ra. Haurrek jolas librea behar dute, 
helduek kontrolatu gabea. 
Helduok eskaintzen al diegu behar 
adina denbora? Helduok denbora 
gutxi pasatzen dugu gure haurrekin, 
eta bitxia badirudi ere, batzuetan 
denbora gehiegi eskaintzan diegu. 
Hau da, konbentzitu egin gaituzte 
“kalitatezko denboraren” kontuare-
kin, eta guraso batzuek uste dute 
behartuta daudela elkarrekin ema-
ten duten minutu bakoitzean gauzak 
egitera haurrekin edo haurrei gau-
zak egitera. Eta haurrek behar dute, 
jakina, guk denbora bat eskaintzea,  
baina behar dute, halaber, askoz 
denbora gehiagoan, han egon gai-

tezela, besterik gabe, gure gauzak 
egiten haiek beste zerbait egiten 
duten bitartean.
Zer iruditzen zaizkizu jostailu elek-
tronikoak edo telebista haur txikie-
tan? Ameriketako Pediatria Akade-
miak gomendatzen du haurrak ez 
daitezela egon pantailek aurrean bi 
urte betetzen dituzten arte, arrazoi 
medikuengatik, besterik gabe: ikus-
menaren bilakaerari kalte egin die-
zaiokeela uste da. Jaioberriek ikusi 
egiten dute, baina ikasi egin behar 
dute ikusten dutena interpretatzen. 
Eskuetara iristen zaien edozein ob-
jektu aztertu egiten dute, mugitu, 
miazkatu... Pantaila batekin, ordea, 
ezinezkoa da ikaskuntza hori, pan-
tailan naturako legeei jarraitu ga-
be aldatzen baitira objektuak lekuz 
edo neurriz. Bi urteak bete ondoren, 
arazoak beste batzuk izaten dira: 
denbora (pantailari begira dagoen 
bitartean, ez da ari beste gauza ba-
tzuk egiten) eta programa batzuen 
kalitate negargarria. 
Haurren otorduak zergatik bi-
hurtzen dira sufrikario gurasoent-
zat? Sufrikarioa gurasoentzat dela 
pentsatzean huts egiten dugu. Ez 
dezagun geure burua engaina: su-
fritu haurrak egiten du gehien. Bere 
burua behartua ikusten du, xantaia 
egiten diote, mehatxu...  Haurra ez 
da behartu behar jatera. Ez sari, ez 
distrakzio, ez estimulu eta etenga-
beko ahalegin, ez mehatxu, oihu, az-
pijoko, xantaia eta zigorrekin. Gura-
so askok esaten dute: “Saiatu gara 
ez behartzen, baina alferrik da, jan 
gabe jarraitzen du”. Jakina jan gabe 
jarraitzen duela! Pisu normala due-
lako, eta horrek adierazten du ari 
dela behar adina jaten. 
Zer-nolako onurak ditu bularra 
emateak amarentzat eta huar-
txoarentzat? Erraza da, erosoa, 
merkea. Nonahi joan zaitezke zure 
haurtxoarekin eta ez duzu etxetik 

“atxikimendu segurua” eta zer “atxi-
kimendu ez-segurua”? Hala da, ez 
da termino egoki-egokia, zeren atxi-
kimendua (maitasun lotura luze, in-
dartsu eta adierazgarria) gizakiaren 
oinarrizko beharrizana baita, eta 
haur guztiek dute atxikimenduzko 
lehen harremana pertsona batekin, 
gehienean amarekin. Atxikimen-
duzko harremana lehenbiziko urtean 
joan ohi da eratzen. Haurtxoak ikus-
ten badu zerbait eskatu eta kasu 
egiten diotela eta negarrez hastean 
kontsolatu egiten dutela, atxikimen-
du segurua garatzen du. Urte eta 
erdi egindakoan, atxikimendu segu-
rua duten haurrek negar egiten dute 
amak bakarrik uzten dituenean, eta 
ama itzultzen denean handik minu-
tu batzuetara, besoetan nahi izaten 
dute, azkar kontsolatzen dira eta 
berriz hartzen dute gauzak aztertze-
ko jarrera (jolasa). Ia inoiz jaramonik 
egiten ez zaien haurrek atxikimendu 
ez-seguru “iheskorra” garatzen du-
te: hain da gogorra amari zerbait 
eskatu eta hark kasurik ez egitea, 
hobe baita deus ere ez eskatzea. 
Haur horiek ez dute negarrik egi-
ten amarengandik bereiztean, eta 

ez dute besorik eskatzen ama be-
rriz ikustean. Batzuetan kasu egiten 
dietela eta beste batzuetan kasurik 
ez dietela egiten ikusten duten hau-
rrek atxikimendu ez-seguru erre-
sistentea garatzen dute. Aldi labur 
batez bereizi ondoren, besoetan har 
ditzatela eskatzen dute eta negar 
eta negar egiten dute... eta ez dute 
uzten kontsola ditzaten, erresisten-
tzia jartzen dute. Zerbait eskatu eta 
erdietan bakarrik egiten badizute 
kasu, hobe da bi aldiz negar gehia-
go egitea. 
Nahasi egiten dira atxikimendua eta 
haurrari eskaintzen zaion arreta...
Jende askok uste du atxikimendua 
dela haurra besoetan eramatea, bu-
larra ematea edo ohe berean elka-
rrekin lo egitea. Hiru gauza horiek 
oso ongi daude, baina ez dira atxi-
kimendua. Orain dela 50 urte, Ame-
riketako Estatu Batuetan, ia haur 
bakar batek ere ez zuenean hartzen 
bularra aste batzuetan baino gehia-
goan, “galarazita” zegoenean zure 
ohean sartzea edo besoetan hartzea, 
haurren %60k atxikimendu segurua 
zeukaten. Eta Afrikako herrialdee-

jatekorik eraman behar, edo ura non 
berotu bila ibili behar. Baina horrek 
guztiak zer garrantzi dauka? Zerga-
tik tematzen gara bularra ematearen 
onuren inguruan galdetzen, bularra 
ematea onuraren bat bilatzeko egin-
go balitz bezala? Sekula inork ez du 
galdetzen zer-nolako onurak dituen 
sexuak, lagunekin ateratzeak... Gau-
za horiek nahi direlako egiten dira, 
eta norbaitek maite ez badu, ez de-
zala egin. 
Zergatik bihurtu da eztabaida iturri? 
Berez, adostasun erabatekoa dago, 
eta denek esaten dute bularra ema-
tea dela haurrak elikatzeko modurik 
onena: gauza bera esaten dute na-
zioarteko erakunde denek, munduko 
herrialde guztietako osasun minis-
terioek, osasunaren arloko profesio-
nalen elkarte guztiek, unibertsitate 
guztiek, Medikuntzako ikasliburu 
guztiek. Beste kontzeptu batzuek 
ez dute halako babesik mundu za-
balean, adibidez ‘demokraziak’ edo 
‘prentsa askatasunak’. Gertatzen de-
na da ama batzuek zailtasunak izaten 
dituztela bularra emateko haiek nahi 
luketen denbora guztian. Batzuetan 
informazio eta babes faltagatik, 
batzuetan profesionalen laguntza-
rik izaten ez dutelako zailtasun ja-
kin baten aurrean, batzuetan legedi 
desegoki baten erruz. Lehenbiziko 
bi arazoak hobetzen ari dira: Espai-
nian gero eta errazagoa da edos-
kitzearen inguruko informazioa eta 
ongi informatuta dauden profesio-
nalak aurkitzea sor daitezkeen ara-
zoak tratatzeko, adibidez mastitisa 
edo bularretako artesiak.  Legedia, 
ordea, ez da hobetzen zoritxarrez; 
hamarkadak daramatzagu 16 asteko 
amatasun baimenean ainguratuta, 
eta beste herrialde batzuk urtebete-
tik gorakoa ematen hasiak dira. 
Asko hitz egiten da atxikimenduzko 
hazieraz, baina ez beti zuzen eta 
egoki. Azaldu zenezake zer den 

“Hamarkadak 
daramatzagu hamasei 
asteko amatasun 
bajarekin, aurrera egin 
gabe, eta bien bitartean 
beste herrialde batzuetan 
ia urte betekoa izatea 
lortu da”

tan, haurrak amaren bizkarretik zin-
tzilik zihoazen eta urteetan hartzen 
zuten bularra, baina haurren %30 
zeuden atxikimendu ez-seguruare-
kin.  Oso argi gelditu behar du “ne-
garrez ari den edo zerbait eskatzen 
duen haur bati arreta jartzea” ez 
dela “eskatzen duena ematea”. Haur 
batek gozoki bat eskatzen badu, 
gurasoek erabakiko dute eman edo 
ez. Gozokia eman diezaiokete kasu 
eginez (“hartu, laztana, eskatu du-
zun gozokia”) edo kasurik egin gabe 
(“apetatsu hutsa zara, beti gozoki 
eske; hartu eta egon isilik!). Uko 
egin diezaiokete gozokia ematea-
ri era berean haurrari kasu eginez 
(“ez, laztana, gozokirik ez, badaki-
zu-eta txarrak direla hortzetarako”) 
edo kasurik egin gabe (“nazkatuta 
naukazu, berriz eskatzen baduzu, 
ikusiko duzu!”). Jakina, beti ez zaie 
eman behar eskatzen dutena, baina 
beti egin diezaiekegu kasu, beti hitz 
egin diezaiekegu maitasunez eta 
errespetuz.
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“Haurra ez da behartu behar jatera. Sekula 
ez, inoiz ez, ezein arrazoirengatik, ezein 
metodorekin”
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