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Sartu eta irakurri!

Ez da auto marka bat ez eta zer-
ga mota madarikatu baten sigla 
ere. Programa bat da, eskolako 

jazarpena aurreikusten eta murrizten 
laguntzen omen duena. Bullyng-aren 
kontrako jarrera aktiboa, non eskola es-
parruko oro inplikatuta agertzen den: 
irakasleak, ikasleak, gurasoak, lorezai-
nak eta sukaldariak. KiVa programak 
aurre egin nahi dio eskoletan ematen 
den indarkeria orori, berbazkoari zein 
fisikoari. Eta gure ikastolak abian jarri 
du programa hori.
 Baina nago, deus gutxirako balio 
izango duela heziketa programa horrek, 
giza portaeraren berezko basakeriak 
arrastoan jartzeko. Gizakia berez eta 
senez gaiztoa den ustekoa naiz, anima-
lia, alegia, arrazionaletik beste duena 
irrazionaletik. Ongia ikasi egiten da, ez 
da berezkoa, salbuespenak salbu.
 Gizakia gizaki denetik ez da ezer al-
datu. Elkar torturatu eta hiltzen jarrai-
tzen dugu, sua asmatu aurretik ere.
 Gizakia harroa da, koldarra, krudela, 
basatia, harraparia, gaiztoa, erasokorra  
eta mendeku zalea. Gizakia oldarkorra 
eta konpultsiboa da.
 Portaera, jarrera, pentsaera, norta-
suna eta izaera bera ere moldagarri 
diren ezaugarriak dira gugan, eta hezi-
keta, morala, etika, filosofia eta erli-

jioa erabiltzen ditugu bideratzaile eta 
zuzentzaile gisa. Eta Ongia eta Gaizkia 
desberdintzen badakigun arren, pen-

tsatzen jarraitzen dut gizakiok gaiztoak 
garela sortzez. Hau da, gaizto jaio, beltz 
eta ilun eta, gero, kulturak, heziketak, 
ohiturek eta arauek kolorea hartzen 
laguntzen digute, zeru hodeitsuan os-
tarteak legetxe. 
 Indarkeria matxistarekin gertatzen 
da. Eskolako jazarpenarekin. 
 Gizartea kontzientziatuko da indar-
keria matxistarekin, baina berau ez 
da desagertuko, gizakiak bere burua 
kontrolatzen lanak izaten dituelako, 
animalia irrazionala ere badenez gero. 
Guztiz eboluzionatu gabeko animalia zi-
bilizatua ere badenez gero. 
 KiVa programak eskola jazarpena 
murrizten lagunduko du agian, eta 
horretan indarrak batu behar ditugu, 
jakina, baina ez du desagerraraziko. Ez, 
pertsonen arteko harreman sozialak 
errespetuan oinarritzen ez diren bitar-
tean. Eta deus gutxi laguntzen dio KiVa 
programari, esaterako, ikasle taldeak 
(gurean gertatzen den bezala) errespe-
tu eza lotsagarria erakustea irakasleari, 
berdinen eta desberdinen arteko bizi-
kidetzaren ezaugarri garrantzitsuena 
denean, aurrekoa aintzat hartzea. Pro-
gramak, protokoloak eta dekalogoak ez 
dira txarrak izaten berez. Gizakia bai, 
ordea, teoria on guztiak hankaz gora 
jartzen baino ez dakielako. n
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KiVa programak eskola 
jazarpena murrizten 
lagunduko du agian, eta 
horretan indarrak batu 
behar ditugu, jakina, baina 
ez du desagerraraziko. Ez, 
pertsonen arteko harreman 
sozialak errespetuan 
oinarritzen ez diren 
bitartean


