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Arreta soziosanitarioko Buletina 

2019ko Ekaina 

Gonbidatua 

Gurasotasun positiboa: osasunaren sustapena familian 

2006an Europako Ministroen batzordeak gurasotasunaren laguntzarako politiken inguruko 19. 
gomendioa argitaratu zuen. Orduz geroztik, familiei garapen psikologiko osasuntsua sustatzeko 
konpetentziak eraikitzera bideratutako programa kopurua nabarmenki hazi da. Programa hauen oinarri 
zientifikoak, familia-testuinguruak garapen psikologikoan duen eragina aztertzen duten ikerketetan 
daude. Gaur egun lotura seguruek, errutina interaktibo positibo eta egonkorren presentziak, 
estimulazio intelektualaren aberastasunak, sare sozial zabala eskura izateak, etab.-ek haurrengan 
duten babes-inpaktua ezaguna da. Haurrek gurasoen arteko gatazkak edo sarritan ematen diren estres-
egoerak bizitzeak eragiten dien inpaktu negatiboa ere ezaguna da. Gainera, ebidentzian oinarritutako 
prebentzio-programak martxan jartzeak duen onura ekonomikoen inguruko datuak ere badaude.  

Kalitatezko familia-testuinguruak garapen fisiko eta mental osasuntsua ekarriko du. Ez hori bakarrik, 
gure gizartea bereziki kezkatzen duten beste zenbait arazotatik ere babesten ditu haurrak; 
nortasunaren eraikuntzan, zein autorregulazioan ematen diren gabeziak esaterako. Gabezia hauek dira 
obesitatea, genero indarkeria, adikzioak, gurasoenganako indarkeria, edo delinkuentzia eragiten 
dutenak, besteak beste. 

Gurasotasun politiken inplementazioaren helburua, jakintza zientifikoa gizarteari gerturatzea da; 
familia guztiek eskura izan dezaten, eta beren seme alaben hezkuntza eta hazkuntza prozesuetan 
erabili dezaten. Hau guztia, etengabe aldatzen ari den gizarte honetan bizi dugu, familia aniztasuna 
kontuan hartuta. Gurasotasunaren inpaktuaren oinarrian sustapena dago, eta ez erruaren egozpena; 
familia guztiek dute alderdi positiboren bat, bera, hauek atzeman eta familiari segurtasuna ematen 
saiatzen da gurasotasuna. Horrela, ama edo aita izatearen esperientzia gozamena handiagotzea lortzen 
du. Koedukazio ikuspuntua ere badu, familia-eskola-komunitatearen arteko koedukazioa; non 
hezkuntzaren ardura ez da familiarena soilik. Gizartearen arduraren edo erantzukizunaren atzean 
jarduera politikoa dago. Euskadin, zorionez, Eusko Jaurlaritzak, gizarte zerbitzuek, hezkuntza 
zerbitzuek, osasun zerbitzuek eta unibertsitateko ikerlariek ardura edo erantzukizun horrekiko 
konpromisoa agertzen dute. Pertsona libre eta bizi diren gizartearekin kritikoki konprometituak dauden 
pertsonak izatea da ardura horren helburua. 

Grupo HAEZI-ETXADI taldea. Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea   

 
  

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/gurasotasuna/
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Datu Pertsonalak Babesteko 2016/679 Araudi Orokorrean xedatutakoa betez, argitalpen hau bidaltzeko 
zein beste argitalpen batzuen berri emateko zure baimena eman diguzu.  
 

Buletina jasotzen jarraitu nahi ez baduzu, baja hemen eman dezakezu coordinacionsosa@bioef.org  
helbidera idatzi ezkero. Halaber, dagozkizun eskubideak erabiltzeko helbide honetara jo dezakezu: 

Eusko Jaurlaritza, Arreta Soziosanitarioa, Donostia kalea 1, 01010 Gasteiz. 
 
Informazio honetara iritsi zara eta interesgarria iruditu zaizu? Buletin hau ere jaso eta Arreta 
Soziosanitarioari buruzko informazioarekin egunean izatea nahi duzu? Gure webgunean alta 
eman dezakezu esteka honen bidez: http://www.euskadi.eus/sociosanitario/-/informacion/suscripcion-boletin-

atencion-sociosanitaria/ 
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