








Neska-mutikoek eskubidea dute intimitaterako, 
beraien gorputza eta sentimenduak zaurituak 
ez izateko, lanik ez egiteko, ez eta errekrutatu 

edo esplotatuak izateko ere.
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Eskubide guztiak gordeta.
Debekatuta dago kopiatzea, osorik edo zati bat, edozein prozedura erabilita, aldez aurretik argitaratzaileen idatzizko baimena lortu gabe.
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Larunbatetan, nire 
dantza-eskola bukatzen 

dudanean, etxera joateko 
autobusa hartzen dut. 

Autobusera igotzen naiz, 
jesartzen naiz eta leihotik 

begiratzen dut. 



Kaletik doan jendea eta 
automobilek ikusten 
entretenitzen naiz.



Behin leihotik begiratzen  
hain distraituta  
nengoenez, ez nintzen  
ohartu nire ondoan  
gizon bat,  
arrunta,  
jesarri zela.



Nire etxera heltzeko bi edo hiru geltoki falta  
zirenean, tupustean, gizon arrunta disimuluz  

nire hankak ukitzen hasi zen.



Nik ez nekien zer egin, 
oso ikaratuta  
bainengoen.



Ahal nuen bezala altxatu nintzen;  
irten nintekeen mugi zedin eskatu  
nion, eta bere aurretik igarotzean 

 bere eskuak nire ipurdian  
jarri zituen. 



Amorru izugarria 
sentitu nuen  

baina ziztu bizian  
atera nintzen.



Txirrina hainbat aldiz jo nuen  
eta autobusa berehala  

gelditu zen.



Autobusetik salto egin nuen 
eta etxeraino korrika  

joan nintzen. 



Gizon hura nire atzetik 
zetorrela iruditzen zitzaidan. 







Etxera heldu nintzenean, 
nire ama atarian zegoen 

erosketekin. Agurtu 
 ninduen, eta nik negarrari 

eman nion.



–Zer gertatzen zaizu?



– Ez egin negarrik. 
Kontaidazu zer 
gertatu zaizun...



–Ikaragarria izan da, ama...!

– Baina zer gertatu zaizu? 
Kontaidazu, bada.



–  Gizon batek, ama, 
gizon batek...

– Gizon batek, zer,  
zer egin dizu?



– Hankak eta ipurdia 
ukitu dizkit.



–Zerri hori!

– Ahal bezain azkar irten 
naiz korrika egiten.



– Arras ausarta  
izan zara.

– Korrika egiten 
nuen bitartean 
ez niola inori 
kontatuko 
pentsatzen  
nuen...
gertatutakoak 
lotsarazten 
ninduen.



– Arras ausarta  
izan zara.

– Korrika egiten 
nuen bitartean 
ez niola inori 
kontatuko 
pentsatzen  
nuen...
gertatutakoak 
lotsarazten 
ninduen.

– Lotsarazten zaituela? Gizon hura da lotsatu behar dena. 
Bera izan da abusatu duena. Zuk primeran egin duzu 
hortik alde egiten eta niri dena kontatzen.  
Eskerrik asko nigan konfiantza izateagatik.



Nire amak dio nahiago lukeela gauza  
hauek gertatzen zaizkien neska-mutil  

guztiek nik egin nuena egingo  
balute: ihes egiteko korrika  
egitea eta laguntza eskatzeko  

gertatutakoa kontatzea.  
Inork, ezta nire senideek  

edo lagunek ere, ez du nire 
 gorputza nire borondatearen 
kontra ukitzeko eskubiderik.  

Inork!



Proposamen  
didaktikoa



Ipuinaren ostean,  
kontatuko diet

Umeei egindako sexu gehiegikeriak uste baino gehiagotan ematen dira, ez bakarrik 
pertsona heldu, ezezagun edo ezagun batek neskato edo mutiko bat bortxatzen due-
nean edo haren genitalak ukitzen dituenean. Badaude beste sexu gehiegikeria batzuk 
ere, eta sarritan konturatu barik egiten ditugu. Esate baterako, gorputz atalak izen-
datzeko hitz desegokiak erabiltzen ditugunean edo, neskato edo mutikoen aurrean,
euren arrakasta edo porrot sexualari buruzko pronostikoak egiten ditugunean.  

Gauza bera, euren intimitatearen jabeak garela uste dugunean. Alaba edo se-
mearen intimitatea errespetatzen duen ama edo aita batek atea jotzen du, haren 
gelan edo komunean sartu aurretik. Ez dituzte jendaurrean biluzten, edo ez diete 
sinestarazten euren genitalak itsusiak, lotsagarriak edo zikinak direla; gainera, ez 
dute beste pertsona batzuen genitalei buruzko txiste edo burlarik egiten. 

Sarritan, neskato eta mutikoek pentsatzen dute euren gorputzek ez dutela ga-
rrantzi handirik, ez direla eurenak eta beste pertsona batzuek nahi dutena egin 
diezaieketela. Ulertu behar dute inork ez duela eskubiderik eurek ukitzeko.  

Aztertu neskato eta mutikoekin ze iritzi duten ipuineko Elenari gertatu zitzaionaz, 
eta ea ba ote dakiten beste neskato eta mutiko batzuei antzeko zerbait gertatu 
zitzaien. Gogorarazi egiezu zeintzuk diren egoera mota honetako aditz garrantzi-
tsuenak: korrika egitea ihes egiteko eta kontatzea laguntza eskatzeko.  

Seme-alaben laguntzarekin, gizonezkoen eta emakumezkoen genitalei buruz 
aritzeko terminoen zerrenda bat egin, eta gauza bakoitzari bere izenaz deitzeko 
ariketa egin. 



Eskubideak dira  
garrantzitsuena 



Gurasoek umeei laguntzen dietenean euren eskubide eta betebeharrak zeintzuk diren ulertzen eta gainontzeko  
pertsonen eskubideak errespetatzen, helduaro arduratsu baterako oinarriak ari dira jartzen. Konbentzioaren hitzaurrean 

jasota dagoenez, hori egitean, seme-alabak honelaxe bizitzeko prestatzen dituzte: “...Nazio Batuen Kartan aldarrikatutako 
idealen espirituan eta, zehatzago esateko, bakearen, duintasunaren, tolerantziaren, askatasunaren, berdintasunaren eta 

elkartasunaren espirituan”.
                                                                    UNICEF

1989ko azaroaren 20an, mundu osoko gobernuetako funtzionarioen, profesionalen, umeei  
babesa emateko erakundeen eta talde erlijioso ugariren arteko kontsulta eta negoziazioz osa-
tutako hamar urteren ondoren, Nazio Batuen Batzar Nagusiak Umeen Eskubideei buruzko  
Konbentzioaren* testua onartu zuen, eta hurrengo urtean sartu zen indarrean. 
Bertan, mundu osoko neska-mutilen eskubideen zerrenda deskribatzeaz gain, umeen garapene-
rako etapetan euren ongizatea bermatzeko arauak ezarri ziren. Gaur egun, Eskubideen Nazioar-
teko Trataturik berretsiena da munduan, herrialde bi baino ez baitira geratzen berau berresteko.
Konbentzioak derrigorrezko izaera du Estatuetan, eta horregatik da hain garrantzitsua. Izan ere, 
berau berretsi duten gobernuek euren lege, politika eta praktikak Konbentzioko arauen arabera 
harmonizatu behar dituzte, arau horiek egia bihurtu behar dituzte, eta eskubide horien betearaz-
pena oztopatu edo baliogabetu dezakeen neurririk ezin dute hartu. 
Konbentzioak umeei buruzko ikuspuntu berri bat ematen du. Umeak jada ez dira gurasoen jabe-
tzakoak ez karitateko obra baten onuradun babesgabeak. Gizakiak dira, eta euren eskubideak 
dituzte. Konbentzioaren ikuspuntuaren arabera, umea pertsona da, eta familiako eta komunita-
teko kidea, eskubide eta erantzukizunekin. 

Munduko haur guztiak eskubide berdinak dituzten pertsonak dira

*  Konbentzioaren arabera, 18 urtetik beherako pertsona guztiak dira “neskatoak” edo “mutikoak”, baldin eta tokian tokiko legeek beherago jartzen ez badute 
adin-txikitasuna.



Munduko haur guztiak eskubide berdinak dituzten pertsonak dira
Konbentzioak barne hartzen dituen giza eskubide guztiak lau sail zabaletan bildu daitezke:

•  Bizirauteko eskubidea: bizitzarako eskubidea eta oinarrizko beharrizanak aseta izateko  
eskubidea. Horien artean daude bizitza maila egokia, ostatua, elikadura eta mediku zerbitzuak 
jasotzeko eskubidea.

•  Garapenerako eskubidea: neska-mutikoen potentzialik handiena lortzeko, behar duten guztia 
lortu ahal izatea. Horren adibideak dira, besteak beste, heziketa, jolas eta aisialdirako eskubi-
dea, jarduera kulturaletarako eta informazioa jasotzeko eskubidea, eta pentsamendu, kontzien-
tzia zein erlijio askatasunerako eskubidea.

•  Babeserako eskubidea: neska-mutikoak gehiegikeria, bazterketa eta esplotazio mota guztie-
tatik babestu behar dira. Horien artean daude, besteak beste, errefuxiatutako neska-mutikoei 
emandako arreta berezia, torturak, justizia sistema kriminalaren gehiegikeriak, gatazka arma-
tuetan parte hartzea, umeen lana, drogen kontsumoa eta esplotazio sexuala.

•  Partaidetzarako eskubidea: neska-mutikoek zeregin aktiboa izan dezaten euren komunitate eta 
nazioetan. Eskubide horien artean daude iritzia emateko askatasuna eta helburu baketsuekin 
elkartzeko askatasuna. 

Konbentzioan jasotakoa ulertzeko, bertako 54 artikuluen edukia hamar enuntziatutan bildu dugu, 
eta enuntziatu horiek bilduma hau osatzen duten beste hainbeste liburukitan garatu ditugu.



Umeen Eskubideen Konbentzioa, Solas Egiteko hamar Ipuinetan
BERDINTASUNA. Beste umeen eskubide berak dituzu,  
eta arreta berezia jaso behar duzu ezintasunen bat badaukazu.

OSASUNA. Gaixotasunak prebenitzeko eskubidea duzu eta, 
behar duzunean, medikuaren arreta jasotzeko eskubidea.

ONGIZATEA. Eskubidea duzu zure gurasoek gizarte  
segurantza izateko eta zure garapena bermatzeko eta  
bizimodu duina emateko behar dituzten baliabideak izateko.

HEZKUNTZA. Zure nortasuna eta gaitasunak garatuko  
dituen eta bizikidetzarako prestatuko zaituen heziketa  
jasotzeko eskubidea duzu.

BABESA. Intimitaterako eskubidea duzu, ez dizkizute gorputza 
eta sentimenduak zauritu behar, ez duzu zertan lanik egin,  
ez zaituzte errekrutatu edo esplotatuko.



Umeen Eskubideen Konbentzioa, Solas Egiteko hamar Ipuinetan
NORTASUNA. Izena izateko eta herrialde batekoa izateko eskubidea 
duzu, zure hizkuntza hitz egiteko eskubidea duzu eta zure ideia, 
sinesmen eta erlijioaren arabera bizitzeko eskubidea duzu.

LEHENENGO, HAURRAK. Eskubidea duzu estatua ahal denik 
eta gehien ahalegindu dadin zure eskubideak bermatzeko eta 
estatuak zuretzat onena dena pentsatuz har ditzan erabakiak.

PARTE-HARTZEA. Informazio egokia hartzeko eskubidea duzu,  
eta zure iritzia eman dezakezu, eta iritzi hori kontuan hartu 
beharrekoa da zuri dagozkizun arloetan.

FAMILIA. Maite eta bideratuko zaituen familia izateko eskubidea 
duzu, eta familia horretatik banandua ez izateko eskubidea duzu, 
baldin eta zure ongizaterako ez bada.

JOLASA. Jolasteko eta jarduera artistiko eta kulturalak egiteko 
denbora eta leku egokiak izateko eskubidea duzu.







Bildumako liburuak:
- Lagunen eskua
- Hitzez hitz
- Hainbat hobe norbaitekin
- Letratxoa
- Korrika egin eta kontatzea

- Esaten dutena esaten dutela
- Automobilek loditzen dute
- Komunaren hondamena
- Oso familia normala
- Harat-honat korrika

Pertsona guztiek eskubidea daukate beraien gorputza nork ukituko duen eta nork 
ez erabakitzeko. Hori dela eta, Elena oso gaizki sentitu zen autobusean gizon 

ezezagun batek eskuak ipurdian jarri zizkionean. Zorionez, oso gauza garrantzitsu 
bi egin zituen: lasterka egin, ihes egiteko, eta kontatu, laguntza eskatzeko. 

Solas Egiteko Ipuinak honetan, Osasunkume programako pertsonaien istorioen 
bitartez, Umeen Eskubideei buruzko Konbentzioa hurbiltzen da  

5 urtetik gorakoentzako seme-alabak dituzten familietara.

www.solasegitekoipuinak.net


