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Esku artean duzun dokumentu honen helburua da Gipuzkoako Foru Aldundiko
Gazteria Zuzendaritzak (Haur, Nerabe eta Gazteen Sustapen Zerbitzua) sortutako
Sexkuntza webgunea aurkeztea eta azaltzea. Webgune horrek haur, nerabe eta
gazteen sexualitate positibo eta osasuntsu baterako oinarrizko markoa jasotzen
du. Sexualitatea bizitza osoan zehar presente dagoen pertsona guztion dimentsio
garrantzitsua da. Horregatik, ezinbestekotzat jotzen dugu haurtzaro, nerabezaro
eta gaztaroan oinarri sendoak lantzea plazerean, errespetuan eta ongizatean
oinarritutako sexualitatea garatu eta errespetuz gozatu ahal izateko.
Marko horren sorreran UNESCOren sexualitatearen hezkuntzari buruzko
nazioarteko orientabide teknikoak 1 hartu ditugu erreferentzia gisa.
Aldi berean, hezkuntza ez-formaleko eremuan kokatzen dugu. Hezkuntza ezformalak beste eremuek ez bezalako aukerak ematen ditu. Berdinen artean,
elkarreraginean, esperimentatzen eta modu dibertigarrian ikasten dira herritar
aktibo eta autonomo izateko baliagarriak diren gaitasunak eta baloreak.
Sexualitatearen gaia jorratzeko testuinguru egokia deritzogu, gai honek
hezkuntza ez-formaletik lantzen diren beste balioekin bat egiten du (aniztasuna,
berdintasuna, errespetua, adimen emozionala, besteak beste) eta horrek aukera
ematen digu aipatutako oinarri sendoak lantzeko.
Sexkuntza webguneko atarian, hiru atal ikus daitezke: a) Norabidea bateratzen,
b) Haur, nerabe eta gazteekin sexualitatea lantzen eta c) Baliabideak.

Norabidea bateratzen

haur, nerabe eta gazteekin
sexualitatea lantzen

1

baliabideak

OMS: Sexualitatearen alorreko hezkuntzari buruzko nazioarteko orientabide teknikoak.
Ebidentzian oinarritutako ikuspegia https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265335
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Dokumentu honetan ere, egitura horri jarraituko diogu webgunearen edukiak ulertzeko
lagungarria izango delakoan.

Norabidea bateratzen
Sexualitatea modu integralean, hau
da, bere osotasunean ulertzen badugu,
bere alderdi fisikoa, psikologikoa,
emozionala, espirituala eta soziala
kontuan hartu behar ditugu. Ikuspegi
horretatik, norabideak bateratu eta

sexualitaterako hezkuntza integral
baten alde egiten dugu, giza eskubideak, genero-berdintasuna eta testuingurua kontuan hartuta.

Zehatzago esanda, sexu eskubideak,
giza eskubideak dira. Gure erantzukizuna da eskubide horien alde egitea,
alegia haur, nerabe eta gazte guztien
sexualitatea babestu eta ahalduntzea
bultzatzea.
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Haur, nerabe eta gazteekin sexualitatea
lantzen
Dagoeneko esan dugu: sexualitatea guztion dimentsio garrantzitsu bat da eta
bizitzako arlo guztietan islatzen da. Hortaz, eragin zuzena du geure buruarekin
dugun harremanean, kideekin eraikitzen ditugun erlazioetan eta jendartean
kokatzen garen moduan ere. Horregatik, haur, nerabe eta gazteen sexualitatea
lantzeko, etapa bakoitzeko hiru dimentsio horiek hartu ditugu oinarri: Nire burua
ezagutzen, Nolakoak dira nire harremanak eta Inguruak eragiten dit. Hiru
dimentsio horiek, bizitzako etapa guztietan izaten dira, baina bakoitzean forma
ezberdinak hartzen dituzte.
Era berean, etapa bakoitzerako helburu eta ardatz batzuk proposatu ditugu.
Ardatz horiek aro guztietan eman daitezke, baina garapen psikosexuala hizpide
hartuta, etapa bakoitzerako esanahi edo garrantzi berezia dutenetan jarri dugu
arreta.

Haurtzaroa, eraketa-, aurkikuntza- eta ikaskuntza-aroa da. Arreta berezia
jarri behar dugu garai horretan, haurren ongizatea bermatzeaz gain, jendarte
osasuntsu bat nahi badugu.
Autoezagutza, autozaintzaren ezinbesteko elementua da. Beraz, oso
garrantzitsua da autoezagutza haurtzarotik bultzatzea. Horrek, gorputzaren,
emozioen eta genero-eraikuntzaren ezagutza hartzen ditu bere barne.
Norberaren gorputzaren jabetza, zaintza eta ongizatea bultzatzeko, gorputzatal guztien kontzientzia behar da. Gorputz-atal bakoitzaren funtzioak ulertzea,
baita horien garapena ezagutzea ere.
Gorputzaren bizipenak emozioekin bat egiten du. Emozioak gorputzean
kokatzen eta islatzen dira. Beraz, gorputzaren ezagutzak emozioen ezagutza
dakar. Garrantzitsua da norberaren emozioak eta sentimenduak identifikatzea,
ulertzea eta horien garrantziaz kontzientzia hartzea; hau da, haurren garapen
emozionala indartzea.
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Halaber, gorputzaren hariak generoa eratzera garamatza. Sexu biologikoa,
genero-identitatea, genero-adierazpena eta desiraren orientazioa aniztasunaren oinarrizko elementuak dira. Horregatik, garrantzitsua da lau elementu
horiek uztartzeak dakarren aniztasuna ikusi eta aberastasun moduan ulertzen
laguntzea; labur esanda, genero-aniztasunaren garrantzia barneratzea.
Haurtzaroan harremanek berebiziko garrantzia dute. Harremanen bitartez
ezagutzen dira, bai norberaren, bai kulturaren edota jendartearen arau eta
baloreak.
Gehienok familian osatzen ditugu gure lehenengo harremanak. Halere, kontuan
izan behar dugu familia-eredu ugari daudela. Azken hamarkadetan gertatutako
aldaketa sozialek eragina izan dute gaur egungo familien ezaugarrietan.
Familia-errealitate guztiak aintzat hartzeko, garrantzitsua da haurtzaroan
familia-ereduen aniztasuna ikustarazi eta modu positiboan ulertaraztea. Aldi
berean, hezitzaile-roletik familiei baliabideak eskaini behar dizkiegu beraien
haurrak sexualitate positibo batean eta genero-berdintasunean hezi ditzaten.
Harremanen munduarekin jarraituz, berdinen arteko harremanak oso
garrantzitsuak dira txiki-txikitatik. Lagunekin harremanetan sortzen dira bizikidetzarako oinarriak. Hortaz, gure ardura da errespetuan, enpatian eta konfiantzan oinarritutako lagunen arteko harremanak sustatzea.
Haurtzaroan, bai autoezagutzaren eremuan bai lagunen arteko harremanetan,
sexu-portaerak izaten dira. Horiek funtzio garrantzitsua dute sexualitatearen
garapen osasuntsu eta integralerako. Horren ondorioz, hezitzaileon erantzukizuna da haurtzaroan izaten diren sexu-portaerak identifikatu eta modu egokian
kudeatzen laguntzea.
Ezin dugu ahaztu jendartean bizi garela, komunitate batean; eta horrek, eragina
du gure sexualitatea ulertu, sentitu eta bizitzeko moduan; baita haurtzaroan
ere. Zentzu horretan, beharrezkoa da norberaren baloreak, familiarenak eta
komunitatearenak identifikatzeko gaitasuna lantzea. Zaintza jendartearen
ongizaterako oinarrizko balorea da. Hori dela-eta, zaintza-lanetan trebatzeko
kontzientzia eta baliabideak lantzea dagokigu.
Jendartean bizitzeak pertsona guztien giza eskubideak ulertzea eta aitortzea
dakar; horien artean, bizi-proiektua berdintasunean eta estereotipo sexistarik
gabe antolatzeko oinarriak finkatzeko eskubidea. Hitz gutxitan, hezkidetzaren
garrantzia nabarmentzen da.
Eremu horretan, garrantzitsua da segurtasun sexualerako eskubidea aipatzea.
Beharrezkoa da pertsona helduok haurrak babestu behar ditugunaren
kontzientzia hartzea; baita haurtzaroan gertatzen den sexu-indarkeria
identifikatzeko gakoak eskaintzea eta konfiantzazko helduekin komunikazioa
errazteko gaitasunak lantzea ere.
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aldaketa-garaia da. Bizitzako eremu guztietan izaten dira
aldaketa nabarmenak: fisikoan, psikologikoan, emozionalean eta sozialean.
Intentsitate handiko aroa da. Hezitzaileon funtzioa da aldaketak kudeatzeko
bidelaguntza ematea.
Aldaketa horien guztien aurrean, garrantzitsua da autoezagutza bultzatzen
jarraitzea. Aurretik aipatu dugu gorputzean aldaketak gertatzen direla eta,
merkatuak bultzatzen dituen edertasun-ereduen ondorio kaltegarriak kontuan
izanik, norbere gorputzaren pertzepzio positiboa indartzea ezinbestekoa da
osasun fisiko nahiz emozionalerako.

Desira eta fantasia sexualek ere indarra hartzen dute nerabezaroan. Horiei

buruz hitz egitea, naturalak, positiboak eta aldakorrak direla esatea, eta bizitza
osoan gertatzen direla transmititzea dagokigu.

Identitate anitzak kolokan jartzen dira garai horretan: identitate sexuala,
genero-identitatea, identitate digitalak… norberaren identitatearen bilaketa
horretan ahalduntze pertsonala sustatzea izan behar dugu helburu.

Esan bezala, arlo sozialean gertatzen diren aldaketak nabarmenak dira.
Harremanak aldatu egiten dira, eta lagun-taldeak izugarrizko garrantzia
hartzen du. Berdinen taldeek sexualitateari buruzko sinesmen eta arauak
baldintzatzen dituzte. Horregatik, garrantzitsua da hori guztia nerabeekin
aztertzea, beraien sexu- eta maitasun-harremanak elkar zainduz, gozatuz,
osasunez eta maitasun erromantiko eredutik at bizitzeko tresnak eskaini ahal
izateko; eta horren haritik, sexu- eta genero-aniztasunarekiko jarrera positiboa
bultzatu eta LGTBI+ eskubideak aitortzeko.
Nerabeen arteko komunikatzeko moduari arreta jarri behar diogu. Azken
hamarkadetan sare sozialak komunikazio-kanal garrantzitsu bihurtu dira. Gure
eginkizuna da sare sozialen erabilera arduratsua sustatzea eta komunikaziogaitasunak indartzea. Inguruak eragiten du. Horregatik, garaian garaiko
ezaugarriak aztertu behar ditugu. Sare sozialek eragin zuzena dute Internet eta
infoxikazio garaiko sexualitatean. Informazio-iturriak anitzak dira gaur egun:
influencerak, telesailak, aldizkariak, abesti eta bideoklipak, pornografia, etab.,
Horiek guztiak aztertu eta eredu positiboak eskuratzen lagundu behar diegu.
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Era berean, gure lurraldeko nerabeen arteko aniztasunari arreta jartzen badiogu,
kulturek, erlijioek eta jendarteek sexualitatea ulertzeko moduan duten
eraginari buruzko hausnarketa erraztu beharko genuke.
Azkenik, generoa eraikuntza soziala izanik, ezin dugu ahaztu sexualitateari
buruzko arau sexisten arabera jokatzen dela askotan, eta horren ondorioa
indarkeria matxista dela maiz. Sexu-arau sexistak kolokan jarri behar ditugu
“emakumeak sexu-objektu eta gizonak desira-subjektu” dikotomia hautsi ahal
izateko. Ildo beretik, indarkeria matxistaren baitan, indarkeria sexistaz gain,
beste hainbat indarkeria (genero-indarkeria, familia barruko indarkeria sexista,
sexu-indarkeria, jazarpen sexista) identifikatzeko eta aurre egiteko gaitu behar
ditugu nerabeak.

Gaztaroa, bizitza-aukera ezberdinak ematen dituen aroa da. Burujabetza maila
handitzen doa garai horretan eta bizi-proiektu berriak sortzen dira jatorrizko
familia edo espaziotik kanpo.
Garrantzitsua da sexualitate-arloan norberaren desiraren eta erotikaren
autoezagutza sustatzea; hau da, pertsona sexudun gisa sakontzen jarraitzea,
norberaren erotikaz gozatzeko ahalmena indartuz, eta beti sexu- eta
ugalketa-osasunari eragiten dieten eskubideak aitortuz eta errespetatuz.
Autoezagutzak, genero-adierazpenari ere eragiten dio, hau da, hezitzaileon
zeregina da maskulinitate- eta feminitate-eredu anitzak bistaratu eta
berriak eratzen laguntzea.
Harremanak beste leku batetik eraikitzen dira gaztaroan. Sortzen dugun
harreman bakoitza bakarra eta berezkoa da, eta konfiantza, errespetua, enpatia,
elkar-zaintza eta berdintasuna izan behar ditu oinarri. Horregatik, ezinbestekoa
da komunikazioaren lanketa. Sexualitatearen eremuan, garrantzitsua da
nork bere beharrak, nahiak, desirak eta sexu-mugak adierazteko, komunikazio
eraginkorra lantzea.
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Izan ere, tratu onean, konpromisoan eta zaintzan oinarritutako harremanak
sustatzea dagokigu, askotariko sexualitateak eta harreman-eredu desberdinak aurkeztuz.

Sexu-osasunean begirada jarri behar dugu. Sexu-jokabide batzuk nahigabeko

haurdunaldi edo sexu-transmisioko infekzioak ekarri ditzaketela kontuan izanik,
garrantzitsua deritzogu autozaintza bultzatzeari.
Gazteei inguruak eragiten die. Beraz, ezinbestekoa da generoan oinarritutako
botere-desorekei buruz hausnartzen laguntzea, botere–harremanak ikustaraztea eta berdintasunaren aldeko jarrerak sustatzea.
Amaitzeko, gaztaroa sexualitatearen ugalketa-dimentsioan sakontzeko unea
izan daiteke. Familia-eredu anitzei buruzko erreferentzialtasuna eskaintzea
beharrezkoa da gurasotasun-eredu arduratsu eta kontzientea nahi badugu.

Baliabideak
Sexualitate anitzen hezkuntza eraginkorra gauzatu nahi badugu, beharrezkoa
da baliabide ezberdinak eskura izatea. Horregatik, Sexkuntza webgunean
“Baliabideak” izeneko atala ere sortu dugu. Bertan sexualitatearen hezkuntzari
buruzko dokumentuak aurkituko dituzu, eta baita Gipuzkoako udalek
dituzten sexualitateari buruzko aholkularitza-zerbitzuak,
indarkeria
sexistaren prebentzioa lantzeko Foru Aldundiak sortutako PAUSSO tresnakutxa, TREBAgazteak prestakuntza-eskaintzari buruzko informazioa, unitate
didaktikoak eta bideo monografikoak.
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Gaztematika
Bukatzeko, urteak dira Gaztematikan, Gipuzkoako Haur eta Gazteen
Sustapenerako Sarean, sexualitatearen gaia lantzen dihardugula.
Zentzu horretan, Sexkuntzaren markoa ibilbide horri jarraipena eman
eta indartzeko tresna erabilgarri eta eraginkorra izatea espero dugu.
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