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1. ZER DA ESKOLA-JAZARPENA?

Ikasleen arteko elkarbizitza arazo larria bilakatzen ari da hezkuntza-sisteman.
ELGA-ko (Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeko) herrialdeetan,
hamar haurretik batek eskolan jazarpenaren biktima izan dela aitortzen du (OECD,
2015).
Ikasle bat biktima bilakatzen da behin baino gehiagotan eta nahita mina eragin
dioten, zauritu egin duten edo ezeroso sentiarazi duten ekintza negatiboak
pairatu dituenean Ekintza horiek beste ikasle batek edo horietako batzuek egin
dituzte, eta horien artean indar-desoreka egon da, hau da, botere-harreman
asimetrikoa, non biktimak ez duen defendatzeko modurik izan (Olweus, 1998).
Modu berean, Cerezo-k (1998) bereziki nabarmentzen du nahita egina, kaltegarria
eta iraunkorra dela; horrek bazterketa-, indarkeria- eta sozializazioaren
hondamen-egoera dakar berekin (Cerezo, 2009).

2. ESKOLA-JAZARPENAREN ADIERAZPIDEAK
Asko dira hainbat egilek ezarritako sailkapenak. Denek ere terminologia eta adierazpide
desberdinak aintzat hartzeko joera izaten dute (Cerezo, 1998, 2009; Calvo y Ballester, 2007;
Herritarren Defendatzailea, 2007; Garaigordobil eta Oñederra, 2010; Serrano, 2010; Sullivan,
K, Cleary eta Sullivan, G. 2005, besteak beste) eskola-jazarpenaren mota nagusi gisa: tratu
txar ﬁsikoak, ahozkoak, materialak, sexuala eta zibernetikoa. Horiek. aldi berean, tratu txar
psikologikoa ekar dezakete aldean. Jarraian eskola-jazarpen mota bakoitza deﬁnitu eta
mugatuko dugu, jazarpengile(ar)en jarrera zein den.
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2.1. FISIKOA
Pertsona batek edo talde batek kalte ﬁsikoak pairatzen dituenean ematen da, lesioak
tarteko ala ez, eta nahita. Modu ezberdinetara aurkeztu ohi da:
· Eraso sinplea, zuzenean edo zeharka
- Eraso sinple zuzena: erasotzaileak gorputzeko atalen bat edo tokian gertu dauzkan
objektuak erabiltzen ditu erasoa egiteko (ukabilak, zorroa, erregela, etab.) eta biktimari
kalte ﬁsiko zuzena eragiten dio (kolpatuz).
- Zeharkako eraso sinplea: kalte ﬁsikoa erasotzaileak burututako ekintza baten ondorioz
gertatzen da, baina zeharka (bultzatuz, zangotrabatuz, etab.).
· Armekin egindako erasoa
Erasotzaileak, nahita, eskura dauzkan tresnaren bat erabiltzen du (burdinazko barrak,
makilak, etab.), erasotzeko diseinatuta egon ala ez.
· Eraso ﬁsikoaren mehatxua
Erasotzaileak biktima mehatxatzen du, modu egingarrian, bere borondatearen kontrako
zerbait egin dezan.

2.2. AHOZKOA
Erasotzaileak ahozko hizkuntza modu iraingarrian erabiltzea
ezaugarri du, biktima emozionalki zauritzeko asmoarekin.
· Ahozko eraso zuzena
Erasotzaileak adierazpen oldarkorrak darabiltza (irainak,
ezizenak, etab.), behin eta berriro, biktimari zuzenduak.
Horrek berekin dakar tratu txar psikologikotzat jotzea.· 
· Ezkutuko ahozko erasoa
Erasotzailearen identiﬁkazioa zaildu egiten da, ekintza
(zurrumurru kaltegarriak, gezurrak zabaltzea, bazterketa
soziala, etab.) biktima bertan ez dagoenean ematen delako.
Helburua gela-taldeak biktima aintzat ez hartzea edo
baztertzea da.

2.3. MATERIALA
Erasotzaileak biktimaren gauzetan kalteak eragiten ditu
(ezkutatuz, hautsiz edo lapurtuz).

2.4. SEXUALA
Erasotzaileak sexu-jazarpena, kitzikatzea, abusua edo biktimaren
gorputz-atal intimoei buruzko asmo txarreko erreferentzien erabilpena
erabiltzen ditu. Bullying homofoboa barne hartzen du, tratu txarra
antzemandako
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nerabe-bikotekideen artean gertatzen den jazarpena da, txantaje
emozionala nagusi da eta genero-indarkeriaren aurrekari izan ohi da.
· Agresión sexual física
Sexu-eraso ﬁsikoa.
- Sexu-eraso zuzena: erasotzaileak biktimak baino indar edo botere
gehiago du eta biktimarentzat sexualki umiliagarriak diren ekintzak
egiten ditu (ukipenak egitea sexu-plazera lortzeko, harreman ﬁsikoa
izatera behartzea, etab.).
- Ezkutuko sexu-erasoa: erasotzaileak toki erreserbatuak edo intimoak
bilatzen ditu komunetan, dutxetan, etab. behatzeko, argazkiak egiteko
edo biktima sexu-ekintzak edo organoak ikustera behartzeko.
Ahozko sexu-erasoa
Erasotzaileak ahoz estutu eta mehatxatzen du, sexu-izaerako
edukiekin, edo biktima umiliatu egiten du sexu-praktikak egin izana
leporatuz.
Sexu-eraso mistoa
Sexu-eraso ﬁsikoaren osagai bat dago (zuzena edo ezkutukoa), ahozko
sexu-eraso batekin batera.

2.5. ZIBERNETIKOA
· Ciberbullying
Informazioaren teknologia berriak erabiltzean datza (telefono mugikorra, internet, etab.),
biktima barregarri uzteko, aipua kentzeko edo umiliatzeko (Serrano, 2010). Normalean
ziberbullying-ak aurrez-aurreko jazarpena indartzen du, baina ez da beti harreman hori
ematen; izan ere, anonimotasun-izaerak zibererasotzaileari nolabaiteko babesa ematen
dio, aurrez-aurrekoaren aldean modalitate hori hautatzera eramanez (Hernández eta
Solano, 2007).
Trolling-a
Ziberbullying-ari lotuta dago. Pertsona batek (Interneteko hizkeran, trol edo troll batek),
ospea kentzeko asmoarekin, foro sozial batean, txat-gela batean edo antzeko batean
norbaiti buruzko mezu umiliagarriak eta probokatzaileak idazten dituenean ematen da.
Happy slapping (“zorioneko belarrondokoa”)
Pertsona baten aurkako jazarpen-egoerak grabatu eta zabaltzean datza (adibidez, bultzadak, belarrondokoak, etab.), barregarri uzteko helburuarekin, sare sozialen bitartez edo
Interneten partekatuz. Erasotzaileek bere "balentria" krudela erakusten dute, parekideen
artean aintzatespen eta botere sozial handiagoa lortuz, eta bere ikusleen artean imitazioak ere sor daitezke. Honen inguruan,, Ortega, Mora-Merchán eta Jágerek (2007) muturreko egoerak ere grabatzera heldu direla diote (adibidez, mota guztietako sexu-erasoak
edo jipoiak) eta zenbait kasutan biktima akabatu ere egin dute.

3. ESKOLA-JAZARPENARI LOTUTA ROLAK
Jarraian eskola-jazarpenari loturiko rolak deskribatuko dira, laburbilduta. 2. eranskinean rol horietarako arrisku-faktoreak aztertu ahal izango dira.

3.1. ERASOTZAILEA / ERASOTZAILEAK
Erasotzailearen rolaren ezaugarria da, eskola-jazarpenean, ﬁsikoki indartsua
izatea; ezaugarri horrek nagusitasuna ematen dio parekoen taldearen
barruan. Jarrera oldarkorrak izan ohi dituzte, eta indarkeriazkoak oro har,
ahulagotzat dituztenen parekoen aurka (Cerezo, 1998, 2009).
Erasotzaileak badaki bere ekintzak justiﬁkatzen, harrapatua izatea saihesten
eta beraz zigorra ekiditen (Ortega, 2000). Hori dela eta besteen
sentimenduak ulertzea galarazten dioten jarrera eta jokabideen bitartez
sozializatzen ikasten dute.

3.2. BIKTIMA
Eskola-jazarpenaren biktimaren rolaren ezaugarria da parekoek ﬁsikoki
edo psikologikoki ahultzat jotzen dutela, baita koldartzat ere, ez baita
bere burua defendatzeko gai (Cerezo, 1998). Biktimaren rolari lotuta
etnian, sexuan, erlijioan, hizkuntzan, jatorriko herrialdean, arrazoi
politikoetan
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Eskola-jazarpenaren biktima direnen artean bi tipologia desberdindu
daitezke (Díaz Aguado, 2005; Olweus, 1993).
- Biktima tipikoa edo biktima pasiboa Larderiaren aurreko jarrera
pasiboa erakusten dute. Honako ezaugarri hauek izan ohi dituzte:
auto-estimu baxua, antsietate handia, depresio-egoeretarako joera
handiagoa,

gizarte-isolamendua

asertibotasun

eskasa

eta

komunikatzeko zailtasuna direla-eta, indarkeriaren aurreko beldurra,
kalteberatasunaren

adierazpena,

segurtasun

eza,

bere

egoerarengatiko kulpabilizazioa eta ukatu ere egin dezakete.
- Biktima aktiboa edo probokatzailea Baztertuenak izan ohi dira,
gizarte-isolamendua eta onarpenik ezarengatik. Indarkeriazko jarrera
haserregarriak aurkeztuz jokatzeko joera gehiegizkoa eta oldarkorra
izaten dute.

3.3. IKUSLEAK
Ikusleek rol ezberdinak har ditzaketenez, ezaugarriak ere aldatu egin daitezke, jazarpen-egoeraren
aurrean paper aktiboagoa edo pasiboagoa hartzen duten eta jarduera hori zein norabidetan egiten
duten (jazarpena bultzatu ala geldiarazi). Hona, laburbilduta, ikusle-mota ezberdinak (Sullivan et.
al., 2005):
- Kideak. Erasotzailearen lagun minak izan ohi dira.
- Indartzaileak. Larderia eta jazarpena lagundu eta akuilatzen dituzte.
- Kanpo daudenak. Neutral, pasibo eta tolerante agertzen dira larderiaren aurrean.
- Defendatzaileak. Ez dute erasotzailea sostengatzen, bere indarkeriazko jarrera arbuiatzen dute
eta biktima laguntzen dute. Balentriatzat jotzen dira, biktimari sostengua ematearen balizko
ondorioak/errepresaliak bere gain hartzen dituztelako.
Erasotzaileari aurre egiteko beldurra jazarpena toleratzen duten ikusle bilakatzeko arrazoi nagusietako bat da; gertatutakoa isilarazteko beharraren inguruko hitzarmen eta arau faltsuetan nahastuta, "isiltasunaren legean", alegia, ikusten dute beren burua (Armas, 2007; Ortega, 2000).

4. NON GERTATZEN DA JAZARPENA?

Azterketek nabarmentzen duten moduan, eskola-inguruan
jazarpena gela-guneetan, jolastokian, ikastetxera sartzeko
guneetan (pasabideetan) eta baita beste toki batzuetan ere
gertatu ohi da (adibidez etxerako bidean, komunetan, etab.)
(Cerezo, 2009), Méndez, 2013).

5. ESKOLA-JAZARPENAREN EFEKTUAK

Eskola-jazarpenak ez dio erasotzaile-biktima bikoteari bakarrik eragiten,
hezkuntza-komunitate osoari baizik (Salmivalli, 2010). Hortaz, ikastetxeetako jazarpen- eta
bazterketa-dinamika horietatik eratortzen diren ondorioen zerrenda luzea da eta
inplikazioaren arabera alda daitezke. Oro har, efektuak gizarte-, eskola-, familia-mailan
eta maila pertsonalean ere antzeman daitezkeela esan daiteke.

5.1. GIZARTE-MAILAKO EFEKTUAK
Halako gertaerak orokortu eta arintzat jotzen dira, jazarpena hainbat egoera eta
testuingurutan normalizatuz, toleratuz eta justiﬁkatuz. Horren adibide argia
dugu "zorioneko belarrondokoa". Indarkeria ez da jolasa. Modu berean, ez da
instintuzko jokabidea, aldiz bereganatua-ikasia da eta beraz, saihesgarria.
Halaber, "indarkeria gaitasun emozional ezaren eta analfabetismo moralaren
ondorio da. Hezkuntza da geratzen zaigun agertoki bakarra". (Edgar Morin). Hori
dela eta, informazioa ezagutu behar da, alarmismo sozialik sortu gabe, prebenitu edota aurre egin ahal izateko.

4.2. ESKOLA-MAILAKO EFEKTUAK
Instituzioetan kezka handia sortzen du, eskola-jazarpenaren ondorioek hezkuntza-komunitate osoari eragiten diotelako, modu global eta partikularrean. Eskola-giroa eta
elkarbizitza-harremana hondatzen ditu. Izan ere, irakasleen %57,5ek dio eskola-jazarpenaren eraginak pairatzen dituela. (Melero, 1993). Narriadura emozionala eta
estresa eragiten ditu, beraz, eta burnout sindromea ekar dezake.

4.3. SENIDE-MAILAKO EFEKTUAK
Eskola-jazarpenak, senideen artean, inpotentzia- eta babesgabetasun-egoera
eragiten du, egoerari aurre egiteko jardunbiderik ezagutzen ez delako eta egoeraren
berri berandu izaten delako, haren inguruan ezartzen den isiltasunaren legearen
ondorioz. Batzuetan egoera horiek neke emozionala eragin dezakete, baita ez
ezagutzeak eragindako frustrazioa ere.

4.4. MAILA PERTSONALEKO EFEKTUAK ROLAREN ARABERA

Biktimarentzako ondorioak
Ondorio moralak, ﬁsikoak eta psikologikoak eragiten dituen esperientzia traumatikoa da (Ortega, 2000). Ezaugarri diren sintomen artean, hauek:
- Ondorio ﬁsikoak: antsietate-maila handiak, sabeleko edota buruko mina, loaren
aldaketak, enuresia, etab.
- Jokabide sozialeko nahasmenak: herabea, ikastetxerako fobiak eta beldurrak,
eskolara ez joatea edo ihes egitea, asertibotasunik eza, jokabidearen aldaketak eta
saiheste-jokabideak, etab.
- Ondorio akademikoak: kontzentratzeko gaitasun txikiagoa, errendimendu akademiko eskasa, eskola-porrota, parekoen taldearekiko interakzio txikiagoa, isolamendua edo bazterketa soziala, etab.
- Ondorio emozionalak; segurtasun ezeko sentimenduak, bakartasuna eta zorion
eza, adimen emozional urria, erruduntasun-sentimenduak, etab.
- Ondorio psikologikoak: auto-estimu eskasa, trauma osteko estresaren sindromea
(ﬂashback-ak), depresioa eta baita buruaz beste egitea ere.

· Erasotzailearentzako ondorioak
Erasotzaileak ez dira nahastuta dauden egoeraren konplexutasun psikologikoa eta bertatik
datozen gainerakoentzako eta eurentzako eraginak bere gain hartzeko gai izateko bezain
helduak (Ortega, 2000).
- Ondorio sozialak: ezarritako arauak betetzeko zailtasunak izaten dituzte, hondamen
morala, gizarte-harreman negatiboak; auto-kritikarako gaitasun eza; gizarte-ospea indarkeriarekin lotzen du; esternalizatzeko arazoak (Lösel eta Bender, 2011), jokabide antisozialetan
sartzea edo alkohola eta drogak hartzea (Cerezo eta Méndez, 2012; Cerezo eta Méndez,
2013).
- Ondorio psikologikoak: irudiaren distortsioa.
- Eskola-efektuak: errendimendu akademiko eskasa eta eskola-porrota, ikastetxea arbuiatzea; eskolara ez egokitzea, ez dute taldearen ikasketa-erritmoa jarraitzen; inoiz ikasmaila
errepikatu dute (Cerezo, 1998; Pelegrin eta Garcés de Los Fayos, 2009).
- Efektu emozionalak: enpatia-falta, erruduntasun-sentimenduaren falta, krudeltasuna eta
sentiberatasun eza; sumina eta oldarkortasuna; erantzukizun eskasa (Garaigordobil eta
Oñederra. 2010); Sánchez, Ortega eta Menesini, 2012).

Eraso-egoerak etorkizuneko delituzko jokabideen aurrekari izan daitezke, gizarteak indarkeriazko ekintza onesten duela ulertzen baitute (Renda, Vassallo eta Edwards, 2011).

· Ikusleentzako ondorioak
Ikusle pasiboei dagokienez, honako efektu hauek nabarmendu daitezke (Fernández,
1998; Ortega, 2000; Garaigordobil eta Oñederra, 2010):
- Ondorio sozialak: elkartasun eza, azpiratzea, gizartearen aurkako eta delituzko jokabideak barneratzea helburuak lortzeko modu gisa, etab.
- Ondorio emozionalak: beldurra, enpatia galtzea, besteen minaren aurrean desentsibilizatzea, erruduntasun-sentimenduak, etab.

Subjektu ikusleek edo neutroek bizitza soziala "indartsuenaren legeari" erreparatuta mugitzen dela ikasten dute eta hori oso arriskutsua izan daiteke (Ortega, 2000).
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