
XXI. mendeko ama bat 
 

Gure seme-alabak etorkizunean gizon-emakume arduratsuak eta arrakastatsuak izan ahal 

daitezen gurasook hainbat buruhauste izaten ditugu. Geure umetxoen heziketan pauta 

koherenteak eta zentzudunak mantentzen saiatzen gara. Gure gurasoak gurekin errepikatzen 

zituzten mezuak errepikatzen ditugu gure semeekin (jaso zure gela, kontuz ibili kalean, 

ezezagunekin ez hitz egin,…). Hala ere, gizartea abiada bizian aldatzen doan heinean, gurasoak 

beraien mezuak ere moldatzen joan dira.  

Gaur egun, gure seme-alabak drogen kontsumotik at, teknologia berriekin harreman 

osasuntsua izate  eta internet seguru batean bizitzea nahi dugu gurasook. Txiki-txikitatik 

arrisku hauek kontutan hartuta jarduten gara.  

Niri behintzat, ama bezala, asko kezkatzen nauten gaiak dira. Eta nahiz eta oraindik nire 

semeengan arrisku hauek errealak izateko urte batzuk falta zaizkigun, alde batera ez ditudala 

utzi behar iruditzen zait. 

Oinarri-oinarritik seme-alabei ematen diegun heziketak gaztetxoak direnean hartuko dituzten 

erabakiak, osasuntsuak eta arduratsuak izaten lagunduko die.  

Nire semeek hiru irakaskuntza barne-barneratuak izatea oso garrantzitsua dela iruditzen zait:  

 beraien segurtasuna bermatuko duten ohitura osasuntsuak barneratzea: 

errepidean bi aldeetara begiratzea barneratu duten moduan, nintendora edo 

minecraft-era jolastean bi ordu nahikoa direla jabetzea edo eta, ezezagunei 

datuak eman behar ez dizkiela barneratua duten moduan, interneten ere bere 

burua agerian ez jartzea barneratzea. 

 EZ esaten jakitea edo NAHIKOA dela jakitea. Ezinezkoa da geure eguneroko 

bizitzatik drogen arriskua kentzea, horrekin bizitzen ikasi behar dugu denok. 

Horrexegatik EZ noiz esan behar duten edo NAHIKOA DA noiz esan behar 

duten jakitea garrantzitsua da.  

 Gurasoengan konfiantza izatea. Gure umeek, gaztetxoek hor gaituztela jakitea 

garrantzitsua da. Dituzten arazoetan laguntzeko gaudela sentitu behar dute, 

ulertzen ditugula. Ez zaigu gustatuko egiten duten guztia, eta horrela bada, 

zergatik den azaldu beharko diogu. Agian, egin duenak ondorio bat izango du. 

Baina, azkenean, sortu izan daiteken arazoari aurre egiten lagunduko diegu. 

Azken finean, gure gurasoek gurekin egin zuten lana ona izan da, ez? Oinarri bezala, geuk ere 

erabili genezake… nahiz eta gazteak ginenean, inoiz horrelakorik egingo ez genuela onartu… 
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