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Jatorrizko familiatik banandutako haurrentzako aukera dira harrera familiak. Gipuzkoako
Foru Aldundiak gidaturiko programaren baitan, hiru motatakoak daude: boluntarioak,

urgentziazkoak eta profesionalizatuak. Bizipen askotarikoak, 
baina helburu bera erdigunean: haur horien ongizatea.

HARRERA FAMILIAK

“HAUR BATEN BIZITZA liburu baten modukoa
da, ezin da 40. orrialdetik hasi, orrialde guztiak
bete behar dira, maitasuna lehenengo unetik
eman behar zaio, eta guk liburu horren kapitu-
lu edo orrialde bat betetzen dugu, dagokigu-
na”. Lucia Saizen hitzak dira. Urgentziazko
harrera familia bateko kidea da, hau da 0 eta 3
urte bitarteko haurrei harrera familia bat lortu
bitartean laguntza emateko prest dagoen fami-
lia bateko kidea. Hiru haur izan dituzte orain
arte etxean, eta esperientzia polita eta, neurri
berean, gogorra izan dela nabarmendu digu.
“Lau hilabete gurekin igaro dituen haur batez
banantzea oso gogorra da prest ez bazaude eta
argi ez baduzu egiten duzuna dela egin behar
duzuna”. Haurra harreran hartzen duten
unean ere badakite hilabete gutxiren buruan
beste familia batengana edo haurraren familia

biologikoarengana joateko unea iritsiko zaiola.
Orduan dolua pasa beharko dute, baina horren
ostean, beste haur batek ere euren laguntza
beharko du.

Harrera familia boluntario moduan hasi
zuen bidea kontu honetan Saiz-Martin fami-
liak. Harreran hartutako haurra gerora adop-
tatu egin zuten, eta haur horrekin bizitakoak
bideratu zuen familia urgentziazko kasuetan
laguntzera. 2 urte zituen semeak, eta hor ireki
zituzten begiak: umeari maitasuna falta
zitzaiola sentitu zuten, eta egoera bera bizi
zuten umeak laguntzen saiatzea erabaki
zuten. Geroztik, hiru haur eta bizipen ugari
izan dituzte.

Urgentziazko kasuetan, oso modu inten-
tsuan bizitako hilabeteak izaten dira familien-
tzat. Haurra etxean hartzen duten unean

Aurrera egiteko ibilgailu

Lucia Saiz (ezkerreko argazkian) eta Maite Yañez, harreran hartutako haurrekin. Alboko orriko argazkian, Jesus Mari de la
Mota, bikotekidearekin.
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duten guztia, maitasun guztia ematen diotela-
ko, euren haurra balitz bezala. Saizek dio ez
dutela euren burua mugatzen haurra maita-
tzeko garaian, gero min gutxiago izateko bel-
durrez: “Dugun hori ematen diogu, gure
etxean dagoen bitartean izugarri maitatzen
dugu”. Doluaren unea izaten da zailena.
“Asko kostatzen da egun horretan haurra
agurtzea, baina egun hori iritsi arte ez dut
horretan pentsatzen”. Horren ostean, orain
arte etxean izan dituen haurren berririk ez du
gehiago izan, baina eurekin pasatako uneak
presente ditu.

Maite Yañezen kasua ezberdina da. Berak
ere izan zuen haur bat urgentziazko egoeran,
baina leku batetik edo bestetik, noizean behin,
izaten du haren berri. “Haurra erabat hautsita
heldu zen gurera, eta indartuago irten zen,
hori ikustea ikaragarria da”. Hasiera latza izan
zela dio, haurra sufritzen ikusi zuelako eta
eman ziezaiokeen bakarra maitasuna zelako.
Gaur egun, harrera familia batean dago hau-
rra, eta Yañezentzat zoragarria da jakitea hau-
tsita hartutako haur hura ondo dagoela, zain-
duta dagoela eta maite dutela. “Nirekin bost
hilabete pasatu zituen, eta bere berri izaten
dudanean irribarre egiten dut, lotura hori beti
izango dudalako barnean”.

Ikaskuntza etengabea
Yañez pedagogoa da, eta bere ikasketak balia-
tuta harrera profesionalizatuan parte hartzea
erabaki zuen duela sei urte. Adin txikikoak
diren bitartean hartzen dituzte harrera profe-
sionalizatuan: jaioberriak, desgaitasun edo
buruko gaixotasunen bat dute-
nak, anai-arreba taldeak...
Yañezek nerabe bat du etxean,
behar bereziak dituen nerabe
bat. Haurra zen etxeko ateak
zabaldu zizkiotenean. “Hasiera
ezagutza prozesu bat da, dituen
beharrak eta eman diezaioke-
zuna ulertzeko eta bien arteko
oreka bilatzeko prozesua. Mai-
temintzeko etapa da”. Gero
haurrak proban jartzen zuen, noraino emate-
ko prest zegoen jakiteko, eta hori gaindituta
urratsak eman dituzte pixkanaka. “Egunero
lantzen duzun kontua da”, dio.

Hiru seme-alaba ditu, eta harrerako haurra
heltzean etxeko egoera asko aldatu zela du
gogoan. Gune oso lasaia zena aztoratu egin
zen, baina sei urteren ostean, guztiek elkar
ezagutzen dutenez, egoera baretu egin da;
elkar ezagutzeak asko laguntzen duela dio
Yañezek: “Kasu honetan, maila pertsonalean
dituen zailtasunak kontuan hartuta, oso
garrantzitsua da uneoro ni bera dagoen
lekuan egotea, babestu egin behar dut”. Zain-

duta egongo dela dakien udaleku eta ekintze-
tan parte hartzen du nerabeak, baina beti ere
babestuta baldin badago. 

18 urte egin bitartean familia horretan
egongo da, gero pisu berezi batera joango da.
“Badakit zer gertatuko den, badakit alde egin
beharko duela, baina nik oraina bizi dut, eta
orain eta hemen bera nirekin dago”. Atzera
begira jarrita, zaila izan da esperientzia. “Eten-
gabeko prestakuntzara behartu nau, bera
etxean egon arte, agian nire familiaren ezauga-
rriengatik, behar izan ez nuen prestakuntzara,
baina bera hemen egon eta onena eman nahi
izateak sortu dit behar hori”. Horrek guztiak
profesional hobea eta pertsona hobea izatea
eragin diola uste du eta bai berak bai seme-ala-
bek asko ikasi dutela. “Pauso oso txikiak ema-
ten ditugu batzuetan, baina beti aurrera goaz”.
Harrera profesionalizatua ez da maila profe-

sionalera mugatzen, dio, maitatu
egiten da, dena ematen zaio hau-
rrari, bere bizitzaren parte
bihurtzen zara: “Bere bizitzan
aurrera egiteko orain behar duen
ibilgailua naiz”.

Yañezi oso garrantzitsua iru-
ditzen zaio familia biologikoa-
rekin duen harremana, horrek
asko eragiten baitu nerabearen
ongizatean. “Garrantzitsua da

haiekin duen harremana, baita nik haiekin
dudana ere; harreman ona izanda bera atera-
ko da garaile, ez duelako gure artekoa borro-
ka moduan ikusiko”. Familia biologikoarekin
harremana beti ez dela ona eta zortea izan
duela argi du: “Eurak ulertu dute maite dugu-
la eta zaintzen dugula, eta gure etxean berean
eman ezin ziotena ematen diogula”. Nabar-
mentzen du kasu batzuetan oso konplikatua
izaten dela harreman hori, familia biologiko-
ek ez dutelako uste euren seme edo alaba
hobeto zainduta egongo denik beste etxe
batean. Eta beste kasu batzuetan, koordina-
tzaileek erabakitzen dute egokiena dela fami-

“Lau hilabete gurekin igaro
dituen haur batez banantzea oso
gogorra da prest ez bazaude eta
argi ez baduzu egiten duzuna
dela egin behar duzuna”

Lucia Saiz
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lia biologikoaren eta harrera familiaren artean
harremanik ez izatea. Jesus Mari de la Mota-
ren kasuan, esaterako, haurraren ama biologi-
koaren ezkortasuna kontuan hartuta, horixe
erabaki dute. Dena den, haurra amarekin
egoten da bi astean behin, eta lotura hori
inportantea da. “Egia da batzuetan haurrari
urduritasuna eragiten diola amarekin egoteak,
baina ondo ere badatorkio”, azaldu du de la
Motak.

Lotura, betiko
“Bera nire bizitzaren parte izango da aurreran-
tzean ere, berak badaki 18 urte betetzean ere
hor izango nauela, beti”, nabarmendu du
Yañezek. Ideia berarekin bat egiten du Jesus
Mari de la Motak; harrera boluntarioan haurra
du berak. Hiru urte daramatza etxean duen
haurrarekin ezagutza prozesu horretan mur-
gilduta, eta bera da egun familiako erdigune.

Hasiera beti oso berezia izaten dela adierazi
digu. Euren kasuan, haurra zegoen pisura joan
ziren eta elkar ezagutu zuten lehenik; astean
behin bi orduz bisitan joaten hasi ziren, gero
larunbat batean etxera askaltzera eraman
zuten, ondoren larunbat osoa pasatzen zuen
familiarekin eta gero asteburu osoa. Urtarri-
lean bete zituen haurrak 3 urte de la Motata-
rren etxean. “Hasieran oso urduri zaude, hau-
rrak gu nola ikusiko eta guk bera… Gero
pixkanaka ohitu egiten zara, bakoitzak bere
lekua bilatzen du familian, gutxinaka”.

Eskolaz ere mintzatu zaigu de la Mota,
bereziki etxean eta eskolan behar dutelako

laguntza haurrok ongi egokitzeko. “Aldaketak
oso gogorrak dira beraientzat, oso urduri jar-
tzen dira, eta aldaketa hau oso handia izaten
da”. Jotzen eta bultzatzen duen haur horren
atzean zer dagoen azaleratu nahi dute esko-
lan, nola lagun diezaioketen pentsatzen eta
horretan sakontzen ari dira. Bizitza duinagoa
izateko lanean ari dira, gainerako haurrek
dituzten bizipenen antzekoak izan ditzan.

Beste bi elkarrizketatuek dioten moduan,
bidea ez da erraza izan de la Motarentzat,
baina erabakia hartu zutenean bazekiten hori.
Ikastaroa egiten da haurra etxean hartu aurre-
tik, eta bertan guztia oso argi ikusten dela
azaldu du: “Haur hauek jasan dutena azalera-
tzen da, ezinbestean. Askok oso bizitza
gogorra izan dute, esperientzia benetan
latzak. Harremanak egiteko arazoak izaten
dituzte sarri eta egoera hori bizi duen haur
batek oso bide zaila izango du, guztiak du
eragina”.

26 urteko semea du bikotekidearekin, eta
bizitza goitik behera aldatu zaie, baina atzera
egin eta gauza bera egingo luketela garbi du.
Jendea berdin jokatzera animatu du. Izan ere,
ume hauei bizimodu hobea emateko prest
dauden harrera familia gehiago behar dira.
Gipuzkoan, esaterako, 329 haur daude egoera
honetan, horietako 273 harrera familiaren
batean, eta 38 dira familia behar duten
umeak. Denek esan digute: zaila da, ez da
bide erraza, baina merezi du, esperientzia izu-
garria da, eta haur horiengan dituen eragin
positibo guztiak ikusteak betetzen du. n

“Garrantzitsua da gazteak familia
biologikoarekin duen harremana,
baita nik haiekin dudana ere;
harreman ona izanda bera aterako da
garaile”

Maite Yañez

“Askok oso bizitza gogorra izan dute.
Harremanak egiteko arazoak izaten
dituzte sarri eta egoera hori bizi duen
haur batek oso bide zaila izango du,
guztiak du eragina”

Jesus Mari de la Mota


