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Zentzu honetan, gaur egun, bada profesionalen lan-esparru 
zabal bat gatazken ebazpenaren alorrean, egoera zailetan 
hirugarren alde neutral gisa jarduteko prestatua. Hirugarren 
alde neutrala zera da, gatazkan edo landu behar den gaian 
inplikatuta ez dagoen norbait, eta prozesu eta teknika zehatzak 
erabiltzen dituena gatazkan dauden pertsonei edo taldeei 
adostasunaren bidez emaitza lortzen laguntzeko. 

Korronte baketsu honen barnean kokatzen da Justizia 
Leheneratzailea eta bere tresnarik eraginkorrenak: 
bitartekaritza konpontzailea eta batzar komunitarioak. Tresna 
hauek zigor justiziaren esparruan hasi ziren erabiltzen, baina 
oso eraginkorrak izan dira beste alor batzuetan eta beste 
talde batzuekin. Esate baterako, praktika leheneratzaileak 
ikastetxeetan, auzoetan edo bizilagunen artean begi bistako 
errealitatea  dira gure inguruko herrialde batzuetan.

Gida honekin hiritarrei, oro har, eta, bereziki, eskola 
munduarekin harremana izan dezaketen pertsona guztiei 
(irakasleak eta irakasle ez diren langileak, ikasleak, 
gurasoak) Justizia Leheneratzailearen teknika edo praktika 
jakin batzuetarako hurbilpena eskaini nahi zaie, bereziki, 
bitartekaritza konpontzailea eta batzar komunitarioa, hauek 
baitira bere tresnarik eraginkorrenak gatazken kudeaketan.

Azken urteotan, gata-
zkak ebazteko sistema 
baketsuen garapen 
garrantzitsua ari gara 
ikusten. Geroz eta kon-
tzienteago gara gure 
gatazkak modu era-
ginkorrean konpontzeak 
duen garrantziaz, indar-
keriazko metodoetara jo 
beharrik gabe. Honela, 
egiazta dezakegu, bai 
maila publikoan eta bai 
hainbat erakunde zibi-
len bidez, apustu irmoa 
egiten ari dela bake-kul-
turaren alde eta bitar-
tekaritza edo antzeko 
tresnen alde.

Aurkezpena.



5

Justizia Leheneratzailearen programak uste honetan 
oinarritzen dira: gatazkan dauden aldeak aktiboki sartu behar 
direla gatazkaren kudeaketan, gertaeren ondorio ezkorrak 
ebatziz eta murriztuz. Tokiko esparruan eta komunitarioan 
pertsonen erabakiak hartzeko gaitasuna berreskuratu nahian 
ere oinarritzen  dira. Eredu hau gatazkaren adierazpen 
baketsurako, tolerantzia eta inklusioa sustatzeko bitarteko 
gisa ere ikusten da, aniztasunarekiko errespetua bultzatuz, 
izaera arduratsuko praktika komunitarioen bidez. 

Justizia Leheneratzailearen forma berri hauek gatazkei 
heltzeko bide berriak eskaintzen dizkiote komunitateari. 
Gertaerei zuzenean lotu gabeko, baina bai gertaerek zuzenean 
erasandako indibiduoak sar ditzakete tartean. Komunitatearen 
partaidetza prozesuan ez da abstraktua izan behar, baizik eta 
oso zuzena eta zehatza. Prozesu hauek egokituta egon behar 
dute aldeek borondatez parte hartzen duten egoeretara eta 
bakoitzak elkarrizketa eta negoziazio prozesu batean erabat 
eta seguru konprometitzeko gaitasuna duen egoeretara. 

Herrialde askotan Justizia Leheneratzailearen praktikak 
prozesu tradizionalen eta lege komunen bidez erabiltzen 
dira. Bere garapenean, eredu honek balio dezake sistema 
judizialaren gaitasuna sendotzeko. Justizia parte-hartzailearen 
funtsezko erronka, zalantzarik gabe, gizarte zibila eraginkorki 
mobilizatzeko moduak aurkitzea da, gatazkan dagoen 
pertsonaren eskubide eta interesak babesten diren bitartean.

Justizia Leheneratzaileak gatazkaren ebazpenerako hurbilketa 
zenbait modutan egitea dakar: kaltetutako pertsona tartean 
sartzen du, kaltea eragin duena ere bai, hauetako bakoitzaren 
sare soziala ere bai, Justizia Administrazioa era bai kasurik 

Justizia Leheneratzailea 
zigor-justiziaren sistema 
tradizionalen barnean 
eredu desberdin 
bat ezarri nahi duen 
mugimendua da. 
Leheneratzailearen 
ideia “gauzak ondo 
egitea”n oinarritzen da, 
arau bat hautsi duten, 
edo kaltea eragin duten 
pertsonen jokabidea 
kondenatuz, baina bere 
duintasuna babestuz.  
Uste da erantzukizunak 
hartzeko eraginkorragoa 
izan daitekeela kaltea 
eragin duen pertsonaren 
eta pertsona kaltetuaren 
arteko aurrez aurrekoa, 
bien familiekin eta 
komunitateko beste kide 
adierazgarri batzuekin, 
sortutako kaltearen 
erantzun gisa zigor 
eredugarria jasotzea 
baino. 

1.
Justizia 
Leheneratzailea: 
oinarriak eta 
ezaugarriak.
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larrienetan… azken batean, komunitatea. Justizia Leheneratzailearen programak funtsezko 
printzipio honetan oinarrituta daude: jokaera kriminalak legeak urratu ez ezik, biktimak eta 
komunitateak ere kaltetzen ditu. Jokaera kaltegarriaren ondorioak maneiatzeko ahalegin 
orok, ahal denean,  bai pertsona kalte-eragilea eta bai kaltea jasan zuten aldeak inplikatu 
beharko lituzke, gatazka duten bi aldeek behar izan dezaketen laguntza eta babesa ematen 
den bitartean.  

Beraz, Justizia Leheneratzailearen helburua gatazkak ebaztea eta sortutako kalteak 
konpontzea da. Kaltea sortu dutenak egin zutenaren eragina onartzera motibatzen dira eta 
konpontzeko aukera ematen zaie. Era berean, kaltea pairatu zutenei beraien galera aitortua 
izan dadin eta konpondua edo konpentsatua izan dakien aukera eskaintzen die.

Justiziari buruzko Biktimentzako Nazioarteko Manualak, Nazio Batuek egina, aipatzen du 
“Justizia Leheneratzailearen arloak kalte-eragilea, biktima eta gizarte osoa inplikatzen 
dituela ahalegin bat egiten; ahalegin hau ikuspuntu orekatu bat sortzera bideratua dago, 
batetik, kalte-egileari zuzendua eta, aldi berean, biktiman zentratua. Biktimak konpentsatzea 
Justizia Leheneratzailearen funtsezko ezaugarri bihurtu da herrialde garatu askotan”.

Modu erraz eta bisual batean, esan dezakegu praktika leheneratzaileek, benetan 
eraginkorrak izan daitezen, hiru baldintza bete behar dituztela, gaztelaniaz “erre” letrarekin 
hasten direnak. Ondorioz, hiru “ERRE”ei buruz hitz egiten da.   

Lehendabiziko “R”  Errealitate hitzari dagokio gaztelaniaz esanda (Realidad). Hau da, 
pertsona parte-hartzaileek izan behar duten errealitate komuna, kaltea sorrarazi duten 
gertaeren ikuspegiari dagokionez. Zentzu honetan, oso litekeena da gatazka duten pertsonen 
pertzepzioak desberdinak izatea. Hala ere, prozesu leheneratzailearen bidez garrantzitsua 
da errealitate komun bat sortu ahal izatea, prozesuan parte hartzen ari diren pertsonak 
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beronekin ados egonik.

Bigarren “R” Erantzukizuna hitzari dagokio gaztelaniaz (Responsabilidad). Honen arabera, 
praktika bat leheneratzailea izango da beste bati kaltea eragin dion pertsona bere ekintzaren 
erantzukizuna hartzeko gai denean.

Hirugarren “R” Konponketa hitzarena litzateke gaztelaniaz esanda (Reparacion), berau gabe 
ezin baita itxi gatazka modu eraginkorrean. Kaltearen konponketa ez da soilik materialki 
konpentsatzea. Kasu askotan, barkamenak dakarren konponketa sinboliko edo moralak indar 
handiagoa du konponketa material batek edo diru kopuru bat ordaintze hutsak baino. 

Aurkezpenean adierazi dugun bezala, prozesu leheneratzaileak ez dira mugatzen zigor-
gatazketara, baizik eta beste hainbat esparrutan ere erabil daitezke, hala nola, eskola. Zentzu 
honetan, prozesu leheneratzaileak eskola-testuinguruetan arrakastaz aplikatzen dira duela 
hamar urte baino gehiagotik hainbat herrialdetan, besteak beste, Kanada, Estatu Batuak, 
Zeelanda Berria eta Australia. Justizia mota honek proposatzen du eskola- eta familia-

testuinguruak zentzu integralean hezteko konpromisoa dutela, eta gazteak beraien ardura 
direla eta, horregatik, ahalegin guztiak egin behar dituztela gizartean integra daitezen, honi 
bere balio guztia emanez. 

Estatu Batuetan egindako ikerketa batzuen arabera, Justizia Leheneratzailearen tresnak 
gatazken eta arau-hauste larrien tratamendurako eredutzat bereganatu dituzten 
hezkuntza-erakundeek hobetu egin dute ikasleen arteko harremanak eta ikaslearen 
ikastetxearekiko eta komunitatearekiko harremanak sendotzeko gaitasuna, izan ere, 
gizarte eta hiritar-trebetasunak garatzen baitituzte. Era berean, frogatu zen bere hezkuntza 
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komunitatearekin lotura sendoak dituzten nerabeek joera gutxiago dutela alkohol eta droga 
gehiegikerietarako. 

Eskolaren esparruan prozesu leheneratzaileak sartzea ikuspegi berritzailea da 
elkarbizitzarako oso kaltegarriak diren jokabideei, ikaskideen arteko tratu txarrei eta 
indarkeriazko beste jokaera mota batzuei aurre egiteko. Ikuspegi honek  harremanak eta 
gizarte-loturak eraikitzea eta konpontzea azpimarratzen du. Inplikatutako subjektuen 
autonomia, elkarrizketa eta protagonismoa baloratu egiten da: biktimak, kalte-eragileak, 
familiakoak eta komunitatea –guztiak daude gonbidatuak elkarrizketara eta elkarren 
ulerkuntzara.

Azkenik, adierazi behar da nagusi den justizia zigortzailearen ereduaren eta azaleratzen ari 
den justizia leheneratzailearen arteko desberdintasuna Howard Zehr (1990) estatubatuarrak 
landu duela. Nahiz eta hasiera batean desberdintasun hau sistema legalarengatik egin, 
aurrerago zabaldu egin zen beste espazio batzuei lekua uzteko, eskolari, esate baterako. 
Diziplina positibo edo hezigarriaren programak erabiltzeak diziplina zigortzailearen sistema 
tradizionalaren aurrean paralelismo hau islatzen du.
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PRAKTIKA ZIGORTZAILEAK 

Huts egite/arau hauste  batek esan 
nahi du eskolako arauak urratu egin 
direla 

Arreta-gunea zigorra edo inozentzia 
ezartzean, iraganean oinarritua. Egin 
zuen? 

Enfasia aurkaritzako harremanetan

Zigor baten ezarpena zigortzeko eta 
prebenitzeko 

Gatazka inpertsonala eta abstraktua 
da: pertsona ikastetxearen aurka 

Arreta arau zigortzaileetan jartzen da 
 

Beste pertsona bati eragindako kaltea 
kaltea sortu duenari kalte eginda 
konpentsatzen da: kalte sozial bat 
beste kalte batekin konpentsatzen da

Hezkuntza komunitatea behatzaile soil 
gisa eratzen da, badira-eta langileak 
zigorraz arduratzeko 

Huts egiteak eragindako pertsonek ez 
dute zertan derrigorrez parte harturik 
gatazkaren ebazpenean  
 

Erantzukizuna “zigorra jasotzea” 
hitzekin definitzen da

PRAKTIKA LEHENERATZAILEAK 

Huts egite/arau hauste batek esan nahi 
du beste pertsona batzuei negatiboki 
eragin ahal izan zaiela

Arreta-gunea arazoa sentimendu eta 
beharrak adieraziz ebaztean, ardure-
tan eta etorkizuneko betebeharretan. 
Zer egin beharko litzateke?

 
Enfasia elkarrizketan eta negoziazioan

Lehengora itzultzea leheneratzearen 
esanahi gisa: adiskidetzearen helburua

 
Huts egitea pertsonarteko gatazka gisa 
ikusten da eta beti dago espazio bat 
ikaskuntzarako

Arreta berezia jartzen zaie harreman 
pertsonalei eta bi aldeek nahi dituzten 
emaitzak lortu ahal izateari

Sortutako kaltea konpontzean 
ardazten da, bai pairatu duen 
pertsonarena eta bai hezkuntza 
komunitatearena

Hezkuntza komunitateak parte hartzen 
du sortutako kaltearen leheneratzea 
lortzen 

Gatazkan protagonismoaren izan duten 
pertsona guztiei boterea eman eta pro-
zesuan parte hartzera animatzen dira

 
Erantzukizuna definitzen da ekintzak 
sortu duen eraginaren ulerkuntza eta 
aukera horren ondorio giza, pertsonari 
gauzak zuzen nola egin erabakitzen 
lagunduz
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2.
Gizarte harremanen baketzeak, nahitaez, eskatzen du gure 
gizarteko indarkeria egoerei erantzutea eta egoera hauetako 
biktimei eginkizun nagusia ematea.

Nazio Batuen definizioaren arabera (1998, A/52/13 
Ebazpena), bake-kultura honetan datza: balore, jarrera, 
tradizio, jokabide eta bizitzeko moduen multzoa; hauek guztiek 
indarkeria baztertu egiten dute eta gatazkak prebenitu, 
bere kausei eraso egiten saiatuz, arazoak pertsonen, taldeen 
eta nazioen arteko elkarrizketa eta negoziazioaren bidez 
konpontzeko. Zehazki, bake-kulturak bere jarduera-esparrua 
zortzi esferatara zuzentzen du:

Bake-kultura hezkuntzaren bidez.

Garapen ekonomiko eta sozial jasangarria.

Giza Eskubideen errespetua.

Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna.

Partaidetza demokratikoa. 

Ulerkuntza, tolerantzia eta elkartasuna.

Komunikazio parte-hartzailea eta informazioaren eta 
ezagutzen zirkulazio askea.

Nazioarteko bakea eta segurtasuna.

UNESCOren hitzetan, bake-kulturak, batez ere,  pentsamoldeak 
eta jarrerak aldatzeko esfortzu orokorra esan nahi du, bakea 
sustatzeko helburuarekin. Gatazkak eraldatzea esan nahi 
du, indarkeria sorraraz dezaketen gatazkak prebenitzea eta 

Bake-kultura gizarte-
armoniako kultura da, 
askatasuna, justizia eta 
demokrazia, tolerantzia 
eta elkartasuna prin-
tzipioetan oinarritua; 
gatazken kausak errotik 
prebenitzen eta arazoei 
konponbidea elkarri-
zketaren eta negozia-
zioaren bidez ematen 
ahalegintzen da, pert-
sonei eskubide guztien 
erabateko erabilera eta 
gizartearen garapenean 
erabat parte hartzeko 
bitartekoak bermatuz. 
Laburbilduz, gizakiak 
bakerako duen eskubi-
dearen errespetuan 
oinarritutako kultura da.  

Justizia 
Leheneratzailea eta 
Bake-Kultura.
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bakea eta konfiantza  berreskuratzea gerratik ateratzen ari diren herrialdeetan. Baina 
bere helburuak gatazka armatuen mugak gainditu egiten ditu eta mundu osoko eskoletara, 
lantokietara, parlamentuetara, prentsa-aretoetara, familietara eta aisialdiko guneetara 
zabaltzen da. 

Bake-kultura oinarritzen da ez-indarkeria eta pertsona bakoitzaren eskubide eta askatasun 
nagusien errespetua indartzen duten balore, jarrera, jokabide eta bizitzeko moduetan. Beraz, 
bake-kultura pertsonek duten desberdin izateko eskubidearen behaketa eta onarpenaren 
menpe eta bere komunitateetan baketsu eta seguru izateko eskubidearen menpe dago.

Bere aldetik, Justizia Leheneratzaileak harremanek arauak baino harago duten garrantzia 
azpimarratzen du. Uneoro pertsonen arteko harremanak berreskuratzea da helburua, 
jokabide desegokien ondorioz kaltetuak izan direnean. Honek ondorio sakonak ditu edozein 
komunitaterentzat eta, bereziki, eskolakoarentzat,  leheneratzearen eta bake-kulturaren 
printzipioak bere egin  nahi baititu. 
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Honela, penala baino ikuspegi zabalagotik, Justizia 
Leheneratzaileak esan nahi du, komunitatean, oro har, penalki 
gaitzesgarriak diren ekintzak prebenitzeko elementuak 
ezartzea. Eskola- edo komunitate-esparruko praktika 
leheneratzaile onek osagai pedagogikoa dute, eta honek lagun 
dezake etorkizuneko gatazkak prebenitzen, bere adierazpenik 
muturrekoenean delitutzat jotzera irits litezkeenak.  

 Nolanahi ere, justiziaren gizatiartzea helburu duen mugimendu 
hau, eta gaur egun errealitate dena izaera penaleko gatazkak 
lantzeko garaian, oso ongi egokitzen da beste gatazka mota 
batzuen kudeaketara: sozio-komunitarioak, familiakoak, 
eskolakoak, etab. …, baldin eta inplikatutako pertsonetako 
batengan gutxienez, galera izandako pertzepzioa bada. 

Nahiz eta Justizia 
Leheneratzailea legezko 
sistema bati erantzunak 
emateko sortu, penalari 
hain zuzen, berehala 
ikusten da praktika 
leheneratzaileek 
badutela aukera 
beste arlo askotan 
eraginkortasunez 
aplikatuak izateko, 
bereziki, komunitate eta 
eskola arloan.

3. Prozesu 
leheneratzaileen 
aplikazio-esparruak.
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Dekretuan tipifikatutako jokabideak honela banatzen dira:

Jokabide desegokiak: ikaslearen eginbehar bat bete ez 
izana adierazten dute.

Elkarbizitzaren aurkako jokabideak edo elkarbizitzarentzat 
oso kaltegarriak diren jokabideak: hezkuntza-komunitateko 
gainerako kideen eskubideen erabileran eta eginbeharrak 
ez betetzean interferitzen dute. 

 
Aipatutako jokabide hauetako bakoitzerako neurri zuzentzaile 
batzuk jasotzen dira dekretuan, ahozko  ohartarazpen soil 
batetik hasi eta ikastetxe aldaketaraino. 

 Neurri zuzentzaileak tresna hezigarri eta funtsezkotzat ikusten 
dira aurrez aipatutako oinarrizko gaitasunak eskuratzeko. Neurri 
zuzentzaileak Dekretuan definitutako hiru prozeduretakoren 
baten bidez aplikatzen dira: ahozkoa, ohikoa eta ez ohikoa. 
Alabaina, Dekretuaren berrikuntzarik nagusienetakoa  zera 
da, “ordezko bide” sail bat sartzea prozedura horiei.

Bide hauek ahalegintzen dira saihesten jokabidearen 
zuzenketaren prozedura hezigarria izaera administratibo edo 
penaleko prozedura zigortzaile batekin parekatzea, gatazka 
juridikoa bihur daitekeena ikastetxearen eta ikaslearen 
artean eta, batez ere, edozein neurri zuzentzailek bere balio 
hezigarriari eustea lortu nahi dute.

Beraz, Dekretuak eskatzen die zuzendariei arazoak ordezko 
bideak tarteko konpontzeko, ahozko, ohiko eta ez ohiko 
prozeduretara jo gabe, asko jota, bere helburu hezigarria 
indartuz. 

201/2008 Dekretuak 
ikastetxeetako 
elkarbizitzaren esparrua 
arautzen du. Bere 
helburua da ikasleek 
ikas dezatela euren 
eskubideak erabiltzen 
eta eginbeharrak 
betetzen, eskolako 
curriculumetako 
oinarrizko gaitasunetan 
sartuta dauden “gizarte 
eta hiritar gaitasunak” 
bereganatuz.

Justizia 
Leheneratzailearen 
aplikazioa eskola-
esparruan: 201/08 
Dekretuaren ordezko 
aukerak.4.



Ordezko 
 bideak

KonponketaNeurri 
hezigarriak Adiskidetzea Familiako 

neurriak
Hezkuntza 

konpromisoa
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Dekretuak eskaintzen duen “Ordezko bideen” tipologia honako hau da:

Neurri hezigarriak. 
Elkarbizitzaren aurkakoa edo oso kaltegarria den jokabide bat gertatzen den bakoitzean, 
ikastetxeko zuzendaritza-taldeak, prozedurari ekin aurretik, ikasleek edo gurasoek 
boluntarioki onartutako neurri hezigarrien bidez zuzentzen saiatu behar du. Neurri hauen 
onarpenak baldintzatuko du prozedura ez hastea edo etetea.

Adiskidetzea.
Adiskidetzea sortzen denean araua hautsi duen ikaslearen eta kaltetuaren artean, abian 
dagoen beste edozein prozedura eten egiten da. Adiskidetzeak jokabidearen ondorioak 
onartzea esan nahi du, barkamena eskatzea edo aitzakiak aurkeztea, kaltetutako pertsonak 
edo dagokion organoak onartzea eta jarduera hezigarriren bat egitea onartzea.

Konponketa. 
Sortutako kaltearen konponketak ere eten egiten du hasitako prozedura, bai konponketa 
benetan gertatu bada, eta bai ikasleak benetan onartu badu konpontzeko konpromisoa. 

Familiako neurriak. 
Izaera hezigarria indartzeko mekanismoen artean, familia-ingurua neurri zuzentzaileekin 
lotzeko aukera dago. Prozedura eten daiteke jokabidea familia giroan egoki konpondu 
denean edota konpontzen ari denean, zuzendariaren iritziz.  

Hezkuntza konpromisoa.
Kasu guztietan (baita pertsona kaltetuak onartu ez duelako adiskidetzerik ez dagoenean 
ere) eten daiteke neurri zuzentzaileen aplikazioa hezkuntza konpromiso bat sinatuta ikasleek 
eta, adingabea bada, gurasoek ere bai. Dokumentu honetan zehaztuta eta denbora neurtuta 
agertu behar dira elkarbizitza arloko, prebentzioko eta jokabideak aldatzeko prestakuntza-
jarduerak, gurasoek burutuko dituztelako konpromisoa hartuko dutelarik, eurek edo 
hirugarrenek esku-hartuta. Horretaz gain, ikastetxearekiko komunikazio-mekanismoak eta 
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koordinazioa agertu behar dira. Hezkuntza-konpromisoak ez betetzeak etendako neurri 
zuzentzaileen berehalako aplikazioa baldintzatu egingo du. 

Badira salbuespen batzuk, jokabide oso larrien edo berriro erorien kasuan, ordezko 
bideak aplikatu ahal izateko: kasu batzuetan ezin erabili izatea suposatzen dute eta, beste 
zenbaitetan, neurri zuzentzailearen aringarri izaerarekin aplikatzea. 

Ordezko bide hauen eraginkortasuna, neurri handi batean, arauaren urraketan inplikatutako 
pertsona guztien (ikasle arau-hauslea, ikasle kaltetua, gurasoak, zuzendaritza-taldea, 
tutorea,…) partaidetza zuzenaren eta konpromisoaren menpe dago.

Ordezko bide baten aplikazioa zehazten den ekintzak definitzeko, elkarrizketa-prozesu 
batean inplikatutako pertsona guztien parte-hartzea behar da, ikasle arau-hauslearen 
erantzukizuna lortzeko eta konpromiso batzuk hartzea lortzeko bere jokaera aldatzeko eta/
edo eragindako kaltea konpontzeko. Neurri hauen ahalmen hezigarria, hein handi batean, 
erabilitako metodologian datza, bereziki, adiskidetzearen, konponketaren eta hezkuntza-
konpromisoaren kasuan. 

Justizia Leheneratzailearen praktika batzuk, bitartekaritza konpontzailea eta batzar 
komunitarioa kasu, bereziki egokiak dira  prozesuko metodologia gisa, ordezko bideen edukiak 
zehazteko. Horregatik, gida honetako epigrafeetan bere faseak eta jarraibideak zehaztuko 
dira aplikatu behar dituzten arduradunei, bereziki ikastetxeetako 
zuzendariei, egunez egunekoan elkarbizitza positiboa eraikitzen 
laguntzeko.
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Bi funtsezko tresnak bitartekaritza konpontzailea eta 
batzar komunitarioa dira. Bi prozesuok zehaztuta daude 
gida honetan. 

Bi tresna hauez gain, badira Justizia Leheneratzailearen 
beste prozesu batzuk. Garrantzitsuenak Zirkulu Epaileak 
lirateke. Praktika leheneratzaile hauek Ipar Amerikako 
sistema tradizional aborigena berrartzeko saioa dira. Han, 
komunitate bateko kideek kasu jakin baten sententzia 
irizpen bati buruzko iritzia ematen dute eta parte hartzen 
dute, komunitate bereko beste kide bati eragiten dionean. 
Hauxe izan da  etnia hauen artean liskarrak konpontzeko 
metodo tradizionala. Zirkulua kaltea eragin duenak, 
biktimak, bi hauen familiartekoek, adinekoek (ezagutza 
kulturala eta tradizionala transmititzeaz arduratzen 
direnak) eta komunitateko beste partaide batzuek eratzen 
dute: fiskaltzako pertsonak, poliziak, epaile edo abokatuak, 
eta baita kasuarekin zerikusia duten beste kide batzuek ere 
(gizarte langileak, kale-hezitzaileak, drogazaletasunaren 
prebentzio eta arretarako elkarteen ordezkariak). 

Zirkulu hauetan ulertzen da komunitatea bera dela bertako 
kide bat egiten ari den gehiegikeria-zikloa eteteko ardura 
duena. Argi utzi behar da hemen erabilitako komunitatearen 
definizioa zabala dela, zeremonia honetan parte hartu 
nahi duen edozein kidek egin ahal izango duela. Hau 
horrela da uste delako komunitatea dela sor daitezkeen 
gizarte-gatazkak prebenitzeko eta konpontzeko lehen 
arduraduna.  

Zirkuluek belaunaldietan zehar gurasoengandik seme-
alabengana transmititzen joan den ahozko tradizio 

Justizia 
Leheneratzailearen 
tresnak gizarte-sarea 
eraikitzeko tresnak 
dira. Hauek gatazkak 
berehalako agerpenetan 
ebaztera zuzenduta 
egoteaz gain, eztabaiden 
kausak lantzera 
zuzenduta daude, eta 
gizarte bidezkoagoa, 
harmonikoa eta 
baketsua lortu nahi 
dute, hautsitako 
gizarte-harremanak 
berreskuratuta.

5. Justizia 
Leheneratzailearen 
tresnak.
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aberatsaren prozedura jarraitzen dute. Bide tradizional hau lau puntutan oinarritzen 
da:

Publikoki aurkeztu salaketaren oinarrian dauden gertaerak;

Biktima babestu, gertaerak berarengan eta familiarengan ahalik eta disfuntziorik txikiena 
sor dezan ahaleginduz; 

Biktimak bere jokabidearengatik erantzukizuna har dezan saiatu;

Aldeen arteko oreka berreskuratzeko aukera eman.  

Behin zirkulua osatuta, bertan eseritako pertsonek botere maila bera dute, ez dago 
pribilegiorik. Zirkuluan, erabakiak adostasunez hartzen dira, parte-hartzaile guztiak aintzat 
hartuta. Adineko buruzagien iritzia bereziki hartzen da kontuan, gida gisa.

Akusatuaren aurrean jarduera-adostasuna lortzen den momentuan, Epailea bere rol 
judizialera itzultzen da eta zirkuluak gomendatutako sententzia ezartzeko konpromisoa 
hartzen du.

Zirkuluen bidez gatazka penal larriak ebatz daitezke; prozesu hau ez da delitu arinetara 
mugatuta geratzen, eredu leheneratzailearen barnean diseinatutako beste programa 
batzuen antzera.

5.1.- Bitartekaritza konpontzailea.

5.1.1.- Ezaugarriak eta oinarriak.

Bitartekaritza, oro har, gatazkak kudeatzeko eta ebazteko prozesua da. Bertan, inplikatutako 
pertsonek boluntarioki parte hartzen dute, hirugarren pertsona inpartzial batek gidatuta; 
hirugarren honek, gizarte-loturak sendotzeko ikuspegitik, elkarrekin erabakiak eraiki ditzaten 
laguntzen die.
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Bitartekaritza tresna konpontzaile edo leheneratzaile gisa erabiltzea gatazka penalen 
ebazpenean, Kanadan eta EEBBetan hasi zen hirurogeita hamarreko eta laurogeiko 
hamarkaden artean. Beranduago, Australian, Zeelanda Berrian eta Europako hainbat 
herrialdetan garatu zen, normalean, delitu arinen kasuan edo adingabeek egindakoetan. 
Bitartekaritza erabiltzeko modua ikuspegi konparatu batetik, oso anitza da, burutzen 
den legeria penalek eskaintzen dituzten aukera desberdinen arabera eta garatzen duten 
programa desberdinen arabera.

Zentzu honetan, bitartekaritza-prozesuan biktima eta kaltea eragin diona komunikatu egiten 
dira hirugarren inpartzial baten laguntzaz, zuzenean edo zeharka. Prozesu honek biktimari 
bere beharrak eta sentimenduak adierazteko aukera ematen dio, eta kalte-eragileari bere 
ekintzaren erantzukizunak onartzekoa. Konponketa edo leheneratzea, bitartekaritzaren 
testuinguru honetan, araua hautsi duenak biktimari eragindako kaltea ahal den neurrian 
konpentsatuz egin dezakeen ekarpena da. 

Honela, konponketa 
komunitatearen onurarako 
lan bat egitea izan daiteke, 
barkamen formala eskatzea,  
itzultze ekonomikoa, kaltea 
piratutako pertsonaren alde 
lan bat egitea, lapurtutako 
edo hondatutako ondasunak 
itzultzea edo konpontzea, 
hezkuntza-programetan, 
neurri terapeutikoetan 
edo mota desberdineko 
tratamenduetan boluntarioki 
parte hartzea, etab. 

Baina bitartekaritza konpontzailea ez da mugatzen soilik esparru juridiko-penalera. Aitzitik, 
praktika leheneratzaileak beste esparru askotan ere aplika daitezke, esate baterako, 
komunitatea eta eskola. Zentzu honetan, bitartekaritza konpontzailea eskola arloan 
erabil daiteke eskola-araudiaren hauste larriak lantzeko, hala nola, indarkeria, xenofobia, 
ikaskideen arteko tratu txarren egoerak, etab. Nolanahi ere, bitartekaritza konpontzailearen 
praktika leheneratzaile hauek eskola esparruan, prestakuntza bereziko pertsona heldu 
batek bideratu behar ditu.

Garrantzitsua da berdinen arteko bitartekaritza eta bitartekaritza konpontzailea bereiztea. 
Ikasleen arteko bitartekaritza, berdinen artekoa deiturikoa, elkarbizitza baketsuaren 
ereduaren zerbitzurako tresna da; elkarbizitza hori partaidetzan, elkarlanean eta 
elkarrizketan oinarritua da. Berdinen arteko bitartekaritzak planteatzen du eskola batean, 
hezkuntza-komunitateko talde desberdinen (ikasle, irakasle, guraso, etab.) gatazkak 
ebazteko bitartekaritza-prozesuak garatzea. Baina bitartekaritza konpontzaileak eskola-
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arloan arau bat haustetik sortutako konpentsazio edo konponketa osagaia izango du. 
Eta hau ez da beharrezko baldintza berdinen arteko bitartekaritzarako (gatazkak ez du 
zertan arau haustea ekarri behar, ezta kalte nabarmena eragin izana ere beste pertsonari). 
Eskola-bitartekaritzaren helburu zehatza zera da: eskola komunitateko kideen arteko 
gatazka batzuei erantzutea, arrazoiren batengatik protagonistek eurek konpondu ezin izan 
dituztenean eta hirugarren pertsonen esku-hartzea beharrezkotzat jotzen denean. 

Bitartekaritza konpontzaileak, Justizia Leheneratzailearen praktiketan hedatuena eta 
erabiliena, onura asko ematen ditu. Hauek dira nabarmenenak:

Gatazkan dauden pertsonen sumindura, frustrazioa eta beldurra murritz daitezke.  

Kaltea eragin duten pertsonak beren jokabideen arduradun ager daitezke eta barkamena 
eskatu modu zuzenean.  

Pertsona kaltetuek jaso dezakete konpentsazioren bat bere galeren truke. 

Los programas de mediación reparadora han demostrado que:

Kaltea jasan duten pertsonek, neurri handi batean, onartu egiten dituztela konponketarako 
eskaintzak eta barkamen eskaera. Kalte-ordain materiala, sarritan, bigarren mailan 
iristen da.

Bitartekaritzan parte hartzen duten kalte-eragileek eraginkortasunez betetzen dituztela 
konponketa-akordioak.

Gatazkan dauden aldeen arteko harreman zuzenak, gehienetan, positiboki bizi izaten 
direla (arerio-irudiaren, beldurraren ezabapena minduarengan eta  kalte-egilearengan 
inhibizio-atalasearen eraketa eta beste pertsonaren sufrimenduari buruzko hausnarketa 
zehatza, eta bientzat gatazkaren irtenbidea, gertaeraren asimilazio psikologikoaren 
araberakoa).

Konponketak bere gizarteratze-ahalmenean eta prebentzio orokorreko araudi-alderdian 
(arauen argitasuna eta zehaztasunaren indartzea) zigor tradizionalek bezainbesteko 
balioa duela.  

 
Bitartekaritzak, beraz, helburu nagusitzat gatazka ebaztea du, aurrez aurre dauden bi 
pertsonaren edo bi alderen artean akordioa lortuz. Gainera, batzuetan gatazkaren dinamikak 
kaltetutako harremana hobetzeko aukera ematen da. Pertsona bitartekaria neutrala da, ez 
du erabakirik hartzen gatazkaren emaitzaz, konfidentzialtasuna gordetzen du eta aldeak 
bitartekaritzara boluntarioki joan daitezen laguntzen du. Bitartekaritzan zehar, bitartekariak 
gatazka ikuspegi desberdinetatik ulertzen eta argitzen laguntzen die, komunikazioa erraztu 
egiten du, emozio indartsuak kudeatzen laguntzen du, irtenbide sortzaileak bilatzea sustatzen 
du eta akordioak eraikitzen laguntzen du.
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5.1.2.- Beharrezko baldintzak  eta betebeharrak.

Bitartekaritza konpontzailea burutu ahal izateko, baldintza jakin batzuk behar dira:

Gatazkan dauden pertsonek bitartekaritza-prozesuan aktiboki parte hartzeko       
duten gaitasuna.

Gatazka ebazteko benetako borondatea. Boluntariotasuna oinarrizko baldintza da. 
Gatazkako pertsonetako batek nahiago badu bitartekaritzarik ez egitea, ezingo da egin.

Fede ona. Bi aldeen fede onaz soilik irits daiteke akordio benetan konpontzaile batera.

Erantzukizuna hartzeko eta konpontzeko gaitasuna. Beste bati kaltea eragin dion 
pertsonak nolabaiteko gaitasuna izan behar du “gauzak ongi egiteko”. Hau da, eragindako 
gertaeraren erantzukizuna hartzeko gaitasuna eta konpontzeko edo konpentsatzeko, bai 
materialki edo bai sinbolikoki, kaltea edo galera pairatu duen pertsonari.

Jokabide bortitzik eza.. Bitartekaritza gatazkak kudeatzeko metodo baketsua da; beraz, 
guztiz bateraezina da indarkeriarekin edota etorkizunean kalteak egiteko mehatxuarekin.

Ez dadila izan botere desoreka nabarmenik aldeen artean. Normalean, botere 
desorekaren bat izaten da, batez ere, konpondu behar duen pertsonaren alde. Zentzu 
honetan, bitartekariak orekatu egin behar du gehiegikeriak saihesteko.

Arreta berezia eskaini behar zaie egindako kalte motan berreroritako kasuei. 
Pertsonok dinamikoak gara, aldatu egiten gara, eta, beraz, ez zaie bitartekaritza itxi 
behar berrerortze-kasuei. Gerta daiteke bolada txar bat pasa izana eta orain beste une 
batean egotea, arduratzeko eta konpontzeko adinako gaitasunarekin. Nolanahi ere, 
berrerortze-kasuetan sakonago landu behar dira erantzukizun pertsonalarekin zerikusia 
duten alderdiak.

Bitartekariaren inpartzialtasuna. Bitartekariak etengabe erne egon behar du, bi 
aldeetako inoren alde ez agertzeko. Bi pertsonei berdin laguntzeko dago eta, horrela, 
akordiorik onena lortzen laguntzeko.

Konfidentzialtasuna Bitartekaritza-prozesuan lortutako informazioaren 
konfidentzialtasuna bermatu egin behar da. 

Malgutasuna. Bitartekaritza-prozesua malgua da bakarkako elkarrizketetarako, 
elkarrekiko bilerei eta prozesuaren amaierako epeei dagokienez. Bestalde, lehentasuna 
eman behar zaie prozesua amaitzeko modurik egokienari buruz aldeek dituzten 
irizpideei.

Aldebikotasuna. Bi aldeek izan behar dituzte aukerak hitz egiteko eta nahiak adierazteko, 
denbora mugarik gabe. Irekita uzten da zuzenean inplikatu gabeko eta egoerari/gatazkari 
lotuak dauden pertsonek esku-hartzea, simetria eta helburuak baloratuz.
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5.1.3.- - Bitartekaritza konpontzailea bideratzeko faseak eta jarraibideak.

Aurreko fasea:  

Kasua jaso eta gatazkan dauden pertsonekin bakarkako elkarrizketak. 

Kasuaren berri izatean, baloratu egin behar da ea betetzen diren aukeraketa-irizpideak 
aurreko puntuaren arabera.

Ondoren, gatazka duten pertsonekin harremanetan jarri behar da informazio gehiago 
jasotzeko eta bitartekaritzarako baldintzak betetzen diren baloratzeko. 

Bitartekarien koordinazioa bitartekaritza-saioa antolatzeko.

1. fasea: Bitartekaritza-saioaren hasiera. Bitartekariaren irekiera.
Bitartekariak kontrolatzen eta zuzentzen du prozesua uneoro. Prozesua irekitzeaz arduratuko 
da. Hasieran giro positiboa eta konfiantzazkoa sortzea giltzarria da bitartekaritzaren 
garapenerako. Nolanahi ere, garrantzitsua da lantzen ari den egoera ondo kokatzea: arau-
hauste bat gertatu da eta horrek pertsona batek bere integritate fisiko edo moralean galera 
edo  kaltea pairatzea ekarri du; ondorioz, beharrezkoa da ekintza konpontzaileren bat egitea 
kaltea eragin duenak.
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Gakoak:

Ongi etorria eta aurkezpenak. Doinu atsegina eta neutrala erabiliko da bi aldeekin. 
Aldeei ongi etorria egin eta bakoitzaren aurkezpena egiten lagunduko da, 
beharrezkoa izanez gero. 

Doinu positiboa ezarri. Doinu positiboa eta konfiantzazkoa sortu behar da eta 
eutsi egin behar zaio prozesu osoan zehar. Funtsezkoak dira hitzezkoa ez den 
hizkuntza, ahots doinu lasaia, ikus-harremana, postura eta keinuak. Honetarako, 
garrantzitsua da aldeek komunean dituzten alderdi edo interesak nabarmentzea; 
gutxienez komunean dute arazoa konpondu nahia eta horretarako kolaboratu 
beharra. Gainera, beharrezkoa da pertsona bat prest egotea kaltea konpontzeko 
eta bestea konponketa hori onartzeko. Erraza da azpimarratzeko moduko beste 
interes komun batzuk aurkitzea, esate baterako, harreman ona izatea, bakean bizi 
izatea, etab. 

Bitartekaritza konpontzailearen deskribapena eta balioa. Adieraziko da 
bitartekaritza tresna erabilgarria izan daitekeela gatazkak ebazteko eta sortutako 
kalteak konpontzeko; bere printzipioak eta ezaugarri nagusiak ere azalduko dira.

Bitartekariaren zeregina argitu. Inpartziala, gatazkaren ebazpenari buruzko 
erabakiak hartzeko gaitasunik gabe. Bitartekaria bideratzailea eta bermatzailea 
da soilik, aldeak euren akordioetara irits daitezen. Pertsonetako bat biktima eta 
bestea kalte-eragilea izatea ez da eragozpena bitartekariaren inpartzialtasuna 
eskatzeko.

Prozesuko faseen berrikusketa. Prozesuaren garapena azalduko da, zehaztuz 
pertsona bakoitzak zer gertatu den eta bere egoera zein den kontatuko duela, 
etenik gabe; bitartekariak galderak egingo ditu egoera hobeto ulertzeko. Segidan, 
aldeek elkarrekin hitz egin eta galderak egingo dizkiote elkarri. Bitartekariaren 
laguntzaz, ideia desberdinak pentsatuko dituzte sortutako kaltea konponduko 
duen irtenbidea topatzeko. Bitartekariak akordioa idatziz jasoko du, denek sinatu 
eta kopia bana emango zaie aldeei.

Konfidentzialtasunaren deskribapena. Bitartekaritzan hitz egindako guztia 
konfidentziala da. Aldeak eroso sentitzea lortu behar da.

Oinarrizko arauak ezarri. Hauek dira ohikoenak: 1. Besteei entzun eten gabe. 
2. Zintzotasunez eta errespetuz hitz egin. Ez iraindu. 3. Kooperatu irtenbideak 
bilatzeko.

Zalantzak argitu. Bitartekariak zuzenean aldeekin egiaztatu behar du puntu guztiak 
ulertu dituztela.
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2. fasea: Aldeen hasierako diskurtsoa.
Aldeek protagonismoa hartuko dute eta gatazka kontatzen hasiko dira. Helburu nagusia 
pertsona bakoitzari gertaerez duen ikuspegia eta oraingo egoera kontatzeko aukera ema-
tea da, beti ere, kontuan izanda arau bat urratu dela kalte bat eraginez eta, beraz, erantzu-
kizun eta konponketa elementuak behar bezala tratatu behar direla.

Gakoak:

Aldeen diskurtsoa gatazkari buruz. Garrantzitsua da alde bakoitzak gertaerez eta 
emozioez hitz egin ahal izatea. Bitartekariak zuzen emango die hitza aldeei, eta 
gauza bera egingo du bakoitzari eskainitako arretarekin ere. 

Gairik garrantzitsuenak identifikatu eta lan-agenda ezarri. Bitartekariak oharrak 
jasoko ditu ondoren negoziatuko diren gai garrantzitsuei buruz. Dena den, 
erantzukizuna eta konponketa puntu nagusiak izan behar dira agenda horretan. 
Fase honen amaierarako, lan-agenda bat egin da alde bakoitzaren landu 
beharreko gaiekin. Puntuen laburpena eginda eta aldeen konfirmazioa eskatuta 
bukatuko da.

3. fasea: Trukea.
Helburua zera da, aldeek zuzenean hitz egin dezaten uztea elkarrekin landu beharreko gai 
bakoitzari buruz. Trukearen bidez pertsona bakoitzak hobeto ulertuko ditu bestearen interes 
eta beharrak; izan ere, elkarrizketa honek bi aldeen beharrak eta emozioak arakatzea, ikert-
zea eta alderatzea esan nahi baitu, eta baita konpontzeko edo konpentsatzeko beharrak 
ere. Aldeek hemen bigarren fasean esandakoari erantzuteko aukera dute eta egoeraren 
ikuspegi berria lortzeko.
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Gakoak:

Landu beharreko gaiak banatu eta ikuspegiari eutsi horietako bakoitzean. 
Bitartekariak gaietako bat aukeratuko du. Komenigarria da hain larria edo zaila 
ez den gaitik hastea. Beharrezkoa da bigarren fase osoan zehar elkarrizketak gai 
bakarrean fokatuta jarraitzea, hau da, ez salto egitea gai batetik bestera. 

Aldeak bakoitza bere gaiez hitz egitera gonbidatu. Bitartekariak lagundu egin 
behar die aldeei bakoitza bestearen lekuan jartzen, bereziki, kaltea eragin duenari 
biktimaren tokian jartzen. Azpimarratu eta baloratu egin behar da ebazpenerako 
edozein informazio berri eraikitzaile. 

Aldeen arteko elkarrizketa positiboa erraztu. Aldeen emozioak balioztatzea 
funtsezkoa da irtenbiderako bidea errazteko. Aurrerapenak eta ahalegin 
kooperatiboak aintzatetsi. 

Fase hau laburpen batez itxi, une horretara arte gertatutakoaren laburpena 
eta laugarren fasearen azalpena. Aldeak prest badaude hurrengo fasearekin 
jarraitzeko, buka daiteke aldeek egindako lana eta ahalegina aitortuz, irtenbidearen 
eztabaidaz aritzera animatuz.  

 

4. fasea: Irtenbideen bilaketa eta ebaluazioa.
Laugarren fasearen helburua zera da, balizko aukerak identifikatzea eta bakoitzak aldeent-
zat dituen abantaila eta desabantailak ebaluatzea. Ezinbestekoa da saioa gai bakoitza bere 
aldetik fokatuz jarraitzea. Sortutako kaltea konpontzeko formulak, derrigorrez, mahai gai-
nean egon behar du. 
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Gakoak:

Balizko irtenbide anitzak sortu. Aldeei iradokizun egokiren bat duten galdetuz, 
ideia-jasa bultzatuz. Besterik ezean, bitartekariak  egin ditzake iradokizunak, inoiz 
bere iritzia ezarri gabe.

Aukera bakoitza ebaluatu. Aldeei balizko irtenbideak aztertzen lagunduz, 
bakoitzarentzako abantailak eta desabantailak.  

Aldeen interesak ondoen asebetetzen dituena hautatu. Irtenbiderik egokiena 
aukeratzea, baita eragindako kaltearen konponketa edo konpentsazioa ere, aldeei 
dagokie.

 

5. fasea: Akordioa.
Saioaren azken fasean, bitartekariak akordioaren terminoak arakatuko ditu aldeekin, bere 
alderdi guztiak zehaztuko ditu eta baliozkotasuna egiaztatuko du, akordioak inklusiboa, 
konpontzailea, orekatua, errealista eta oso zehatza izan behar baitu. Azkenik, akordioa ida-
tzi eta saioari amaiera emango dio.
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Gakoak:

Akordioaren terminoak definitu. Bitartekariak bere arreta aurreko fasean lortutako 
akordio-puntuetan jarriko du. Beharrezkoa da xehetasunez definitzea irtenbidearen 
edukia, hau da, noiz, nola, nor(k), non, zenbat, etab. 

Betetzeko baldintza egokiak dituela egiaztatu. Bereziki, kaltearen konponketa edo 
konpentsazio eraginkorrarekin aldetik.

Akordioa idatzi eta sinatu. Bitartekariak akordioa idatzi egingo du ordenan, 
hizkuntza lauaz, teknizismorik gabe eta ongi irakurtzeko moduan. Bertan dauden 
pertsona guztiek sinatuko dute akordioa eta kopia bana banatuko zaio bakoitzari, 
bitartekariak ere kopia bat gordeko duelarik. Eskola arloan izanez gero, akordioak 
balio dezake prozedura zigortzaileari amaiera emateko ordezko neurri gisa. 

Saioari amaiera eman. Saioa aldeen lana goraipatuta amaituko da, irtenbide 
kolaboratzaileen abantailak azpimarratuta, parte hartzaileak zorionduta eta 
kasuaren jarraipen-lanez informatuta.

 

5.1.4.- Ebaluazioa eta jarraipena.

Bitartekaritzaren jarraipena eta ebaluazioa ere funtsezkoak dira konponketaren helburua 
lortzeko.

Jarraipenaren helburua sinatutako akordioen betetze-maila da eta aldaketa nahiz 
ustekabeetara egokitzeko gaitasuna ezagutzea. 

Jarraipenaren bidez, aukera izan daiteke balizko arazoak birnegoziatzeko, edota baita 
edozein arrazoirengatik bete ezin den punturen bat aldatzeko ere. Nolanahi ere, komenigarria 
da beti epe batzuk  zehaztea jarraipen eta ebaluaziorako. Hiru eta sei hilabete artean 
arrazoizko epea izan daiteke jarraipena eta ebaluazioa egiteko. Eskola esparruan, epeak 
nahitaez laburragoak izan behar direnez, hilabete batean egin daiteke jarraipena. 
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5.2.- Batzar Komunitarioa.

5.2.1.- Ezaugarriak eta oinarriak.

Batzar komunitarioak planteamendu zabalagoa du bitartekaritzak baino, arau-haustea 
gertatu den hezkuntza komunitateko partaide gehiagoren parte-hartzea eskatzen baitu. 
Batzar komunitarioa har daiteke bitartekaritzaren forma zabaltzat; malgutasunez, foro 
bat eskaintzen die parte-hartzaileei beren irtenbideak aurkitzeko, kaltea eragin duen 
jokabidearen aurrean.  Batzar bakoitzean ordenatuta jartzen dira interes desberdinak 
eta pertsona kopuru handi batek emandako irtenbideak garatzen dira. Pertsona hauek, 
komunitateko kideak edo hezkuntza-komunitateko pertsonak eskola esparruaz ari bagara, 
gonbidatu egiten dira prozesuan parte hartzera, entzun egiten zaie eta aintzat hartzen 
dira; horrek esan nahi du gatazkak nola eragiten duen aztertzeko beste ikuspegi batzuk ere 
kontuan izaten direla, kaltea eragin duen gertaera ez baita gertaera bakan bat, baizik eta 
hezkuntza-komunitate batean edo testuinguru sozio-kultural jakin batean sartua. Gainera, 
Batzarretan parte hartzen duten komunitate-kideak beti desberdinak direnez, berauen 
erakundetzea saihestu egiten da eta testuinguru sozialaren ezagutza hurbilagoa eta 
errealagoa izaten da. (auzoa, eskola, etab.).

Batzar komunitarioa jatorri zeelandaberritarreko esperientzia da, maoriek duten gatazkak 
ebazteko sistema tradizionalean oinarritua, gazte batek arau-hausteren bat egiten duenean 
erabiltzen dutelarik. Sistema honek familiaren eta komunitatearen rolak nabarmentzen ditu. 
Batzar komunitarioetan ekintzaren biktima guztiak hartzen dira kontuan eta eragin dituen 
ondorioak arakatu egiten dira, ez soilik zuzenean pertsona kaltetuarengan eragindakoak, 
baita bere familian, kaltea eragin duenaren familian eta komunitateko beste biktima 
batzuengan eragindakoak ere. Familiak edozein pertsonaren bizitzan duen betebehar 
garrantzitsua aitortzen eta azpimarratzen da, eta familiak eskatzen duen behar eta babes 
berezia, bertako kideren batek arau-urratzeren bat egin duenean.
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Prozesu hau, Justizia Leheneratzailearen tresna gisa sortua esparru penalean, erabat 
aplikagarria da konponketa-elementuren bat duten beste gatazka mota batzuetan, hala nola, 
komunitate- edo eskola-gatazka jakin batzuk, bereziki, arau urratze bat ekarri dutenak.

Ezaugarri hauek aurki daitezke batzar komunitario batean:

Sortutako kaltea zehaztea dute helburu.

Kaltea sortutako testuinguru zabala ulertu nahi dute: zergatik gertatu zen gertaera?

Gertaerak protagonistentzat izandako eragin emozionala ulertzean zentratzen dira eta 
gatazka konpontzeko zer behar den ezartzean. Zer konpentsatu behar den harremana 
lehengora itzultzeko.

Komunitateko pertsona batek zuzentzen ditu, bitartekaritzan eta gatazkak ebazteko 
trebetasunetan prestakuntza egokia duen batek.

Gertaera etorkizunean errepikatzea saihestu nahi dute.  

5.2.2.- Beharrezko baldintzak eta betebeharrak.

Batzar komunitarioa eraginkortasunez gauzatzeko, baldintza hauek bete behar dira:

Prozesua kaltetutako pertsonarenganako ahalik eta sentsibilitaterik handienaz 
garatu behar da, pertsona hau izanik batzarra non eta noiz nahi duen erabakiko 
duena, prozesuan esku-hartzen lehena izateko aukera emango zaiolarik, interesik 
izanez gero. Horrez gain, prozesuaren onurez eta balizko arriskuez informazioa eman 
behar zaio. 

Batzarrean parte hartuko duten pertsona aipagarri guztiekin harremanetan jarri 
ahal izatea. Aurretiko barkakako elkarrizketa egin behar da gertaerako protagonista 
nagusiekin (kaltea pairatu duena, eragin duena eta bien familiak), eurekin 
konektatzeko eta konfiantza eta informazio harremana eratzeko, eta parte hartzera 
animatzeko –inoiz ez presionatu. Parte hartzen duten pertsonek seguru sentitu behar 
dute batzarrean, benetako elkarrizketa lor dadin.

Kaltea edo galera sorrarazi duen pertsonak argi eta garbi onartu behar ditu gertaerak, 
hau da, egindako gertaeren erantzukizuna hartzeko gaitasuna izan behar du. 

Protagonistak eta hauen familiak aktiboki parte hartu nahi izan behar dute prozesuan. 
Nolanahi ere, pertsonak ez dira estutu behar batzarrean parte hartzeko (prozesuaren 
boluntariotasuna).



29

PRAKTIKA LEHENERATZAILEAK ESKOLA ETA KOMUNITATE ESPARRUAN

Konpondu edo konpentsatu behar duen 
pertsonak behar adinako gaitasuna 
behar du horretarako.

Dena den, prozesurako bidea bi aldeen 
familien onarpenarekin egin behar 
da. Aurretik familiek duten batzarrera 
joateko gaitasuna eta egoera baloratu 
behar da. 

5.2.3.- Batzar komunitarioa 
zuzentzeko faseak eta jarraibideak.

Aurreko fasea: batzarraren prestaketa.
Lehendabizi, prozesuaren koordinatzailea izendatuko da. Kasua jasotzearekin batera, 
aztertzen eta batzarrean nork hartuko duen parte erabakitzen hasiko da, pertsona hauek 
egoki aukeratuz.
 
Kontuan izan behar da batzarraren arrakasta gonbidatzen diren pertsonen baitan egoten 
dela. Hasiera batean, ez dago zertan parte-hartzaile kopuru oso murritza jarririk. Adibide 
gisa esango dugu errazagoa dela hamabi laguneko batzarra koordinatzea laukoa baino, 
izan ere, ikuspegi zabalagoak gertaeren ondorioak hobeto ulertzen laguntzen baitu.

Nolanahi ere, aldeak prestatu egin behar dira batzarrerako. Honela, koordinatzaileak 
prozesua azalduko die parte-hartzaileei eta, bai prozesuan zehar eta, bai irtenbideak 
proposatzeko garaian lagungarri izan dakizkiekeen beste pertsona batzuk aukeratzeko 
proposatuko die.

Parte-hartzaileak aukeratzeko garaian kontuan izan beharreko irizpideen artean, puntu 
hauek hartu behar dira aintzat: 

Gertakarian zuzenean inplikatutako pertsonak gonbidatu edota protagonista 
zuzenen bizitzan garrantzitsuak direnak. Era berean, kalte-eragilearen eta biktimaren 
familiartekoak sartzen ahalegindu. 

Saiatu familiakoa ez den norbaiti parte harrarazten, esate baterako, bizilagun bat, 
kale-hezitzailea, kirol entrenatzailea, protagonistentzat erreferentziazko pertsona den 
norbait.
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Kaltea sortu duen pertsonaren erreferentzia-taldeko norbait gonbidatu (nahiz eta hau 
biktimaren familiakoen aldetik eragozpenerako arrazoia izan daitekeen), egokia ikusten 
bada batzarraren garapen onerako. 

Dena den, gonbidatutako parte-hartzaileek gai izan behar dute prozesua eta 
protagonistak ulertu eta babesteko. Ziur egon behar da kaltea  eragin zuen pertsonaren 
alderdi positiboak ere erakuts ditzaketen parte-hartzaileak sartzeaz.  

Kaltetutako pertsonak nahi izan dezake laguntzarako talde zabala. Hau egin daiteke, 
baina garrantzitsua da beste pertsonak ere, nahi badu, gauza bera egin ahal izatea. 
Nolanahi ere, laguntzarako pertsonen kopurua orekatzea ez da kontu erabakigarria.  

 

Parte hartuko dutenekiko lehen harremanari dagokionez, batzarra koordinatuko duenaren 
zereginik garrantzitsuenetako bat bertako parte-hartzea animatzea da. Zoritxarrez, jende 
asko ez da konturatzen prozesuaren balio handiaz esperientzia izan arte.

Gehienek ez dute gogorik izaten parte hartzeko hasiera batean, batez ere, kalte emozionala 
edo psikologikoa pairatu eta topaketaren aurrean nolabaiteko antsietatea sentitzen 
duten haiek. Bere aldetik, kaltea sortu duenak ere mehatxutzat hauteman dezake biktima. 
Horregatik guztiagatik, garrantzitsua da bi aldeei jakinaraztea batzarrak arreta ez duela 
jarriko pertsonengan indibidualki, baizik eta gertaeran, gertakarietan eta hauek nola eragin 
duten. 

Aldeekiko lehen harremana telefonoz, postaz edo zuzenean egin daiteke. Nolanahi ere, 
idatzizko dokumentu bat gehitzeak beti laguntzen du batzarraren kontzeptua argitzen. 

 

Lehen kontaktuan hau ziurtatu behar da:

Pertsona horrek hartu nahi duela parte batzarrean. 

Batzarraren prozesua ulertzen duela.

Ulertzen duela nola lagundu dezaketen gatazkaren ebazpena bilatzen, eragindako 
kaltearen konponketa barne. 
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Batzarrean lor ditzakeela gertaerei buruz dituen galderen erantzunak.  

Esku-hartze prozesuari ekin aurretik, ezinbestekoa da puntu hauek kontuan izatea:

Gertakariaren eta protagonisten ulerkuntza argia edukitzea. 

Egon beharko luketen pertsona guztiak gonbidatu direlako ziurtasuna izatea eta baita 
pertsona bakoitzak batzarrari nola lagunduko dion ere. Ziur egotea parte-hartzaile guz-
tiek ulertzen dutela batzarraren helburua eta prozesua. 

Argi izatea batzarra egingo den lekuaren ezaugarriak. Behar bezain handia izan dadila.

Parte-hartzaileen eskura jarri behar dira edariak eta mokaduak.

Ekintza-plana prestatzen hastea: Nolakoa izango da batzarra? 

Aurretik zehazten saiatu nor izan daitekeen prozesuaren laguntzarako pertsona eta nor 
aurkakoa. Argudioak prestatu bi kasuetan.

Ea beste laguntzarik behar ote den batzarraren garapena prestatzeko.

 

Lehen fasea: batzarraren irekiera.
Parte-hartzaileak iristean, koordinatzaileak dagokien taldearekin elkartuko ditu, biktimare-
narekin edo eragilearenarekin, denak daudela ziurtatuz. Hasiera batean, garrantzitsua da 
bi taldeak gela desberdinetan izatea. Gonbidatutako guztiak daudela egiaztatzean, eser 
daitezke elkarrekin, zirkuluan, batzarra egingo den lekuan.

Behin koordinatzaileak bere burua aurkeztutakoan, beste guztiak aurkezteko unea da, 
bakoitzak gertakariarekin zer harreman duen komentatuz. 
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Koordinatzaileak labur-labur prozedura azalduko du eta parte-hartzaileei galderak egiteko 
edo zalantzak argitzeko aukera emango die.

Hona hemen beste puntu garrantzitsu batzuk hasierarako:

Batzarra parte-hartzaileak eseri bezain laster hasi.

Lasaitasuna erakutsi. Doinu suabean hitz egin, ez oso ozen.

Ez eman iritzirik edo ikuspunturik, nola eta gaiak ez duen zerikusia batzarraren prozesua-
rekin. 

Ziurtatu parte-hartzaile guztiak jakinaren gainean daudela zergatik dauden bertan. 

Azken aukera eman parte-hartzaileei galdetzeko, batzarraren gaia zentratzen hasi au-
rretik. 

Hurrengo pausoa batzarraren gai nagusia jartzea da. Honela has daiteke:

“Gaurko batzar honetan gertatu zenari buruz hitz egingo da (eguna, lekua, sortutako 
kaltearen izaera). Garrantzitsua da ulertzea (kalte eragindakoaren izena)k egindakoari buruz 
eta jokabide horrek beste pertsona batzuei nola eragin dien hitz egingo dugula. Hemen ez 
gaude ea (kaltea eragindakoaren izena) pertsona ona edo gaiztoa den erabakitzeko. Arakatu, 
ezagutu nahi dugu horrek nola eragin dien hemen dauden gainerako pertsonei eta espero dut 
denok lan egitea gertatutako kaltearen konponketa bilatzen”. 

Gakoak:

Sinplea izatea. Behar baino gehiago ez esatea.

Argi utzi onartezina jokabidea dela eta ez pertsona. 

Azpimarratu konpondu beharreko kalte bat dagoela.

Argitu batzarraren helburua kaltea ezagutzea eta konpontzea dela.

Gertakariaren deskribapen oso laburra egin.

Zuzenean inplikatutako pertsonei gertakaria kontatzen utzi.

Galdera errazak egin, irekiak. 

Arakatu nori eragin dion eta nola. 
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Bigarren fasea: batzarraren garapena.
Puntu honetan, koordinatzaileak hitza emango die parte-hartzaileei zer gertatu zen 
eta gertakariak bakoitzari nola erasan dion jakiteko. Erritmoa beraiek markatuko 
dute, koordinatzailearen tartekako esku-hartzeekin, gaiak argitzeko, gidatzeko edota 
batzarraren interes nagusira itzultzeko.  

Esperientziak erakutsi du hizketarako lehen txanda kaltea eragin duenari emateak 
abantailak dituela, gainerakoek beraren jokabidea berehala uler dezaten laguntzen 
baitu, eta berak laguntza-taldearekin konpara dezan gertaeren errealitatea. Azkenik, 
kaltetutako pertsonari kaltea eragin duen pertsonari buruzko eta gertakariari buruzko 
ikuspegia irabazten laguntzen dio. 

Ohikoa da koordinatzen duenak gertaeren bertsio 
ofiziala emateko joera izatea, baina saihestu egin 
behar da eta kalte-eragileari utzi gertatutakoa bere 
hitzekin berregiten. Era berean, saihestu egin behar 
da zehaztasunik ezak zuzentzeko joera. Kaltea eragin 
duten pertsonek gertaera erantzukizuna minimizatuz 
kontatzeko joera izaten dute.  Ez da arazoa, aurrerago 
zuzenduko baitira zehaztasunik ezak, behar izanez 
gero. 

Kaltea sortu duten pertsonak edo pertsonek galdera 
hauei erantzun behar diete: zer gertatu zen? Zer ari zinen 
pentsatzen gertatu zenean? Zer pentsatu duzu gertatu 
zenetik? Nori uste duzu eragin diela zure ekintzek? Nola 
uste duzu eragin diela? 

Kaltetuaren taldearen eta kalte-eragilearen taldearen 
arteko lotura emozional positiboak sortzeko elementu 
giltzarria konponketa da. Ez da soilik konponketa 
materiala, baita sinbolikoa edo morala ere, eragileak 
biktima onartzen duenean, barkamena eskatzen dionean 
eta biktimak barkamenarekin erantzuten duenean. 

Behin kaltea sortu duena bere jokabideak beste 
pertsona batzuengan izandako eragina onartzen 
hasitakoan eta lotsa edo damua erakutsitakoan, beste 
aldeari entzuteko garaia da. 

Bere aldetik, kaltetuek galdera hauei erantzun behar 
diete: Zein izan zen zure erreakzioa gertakizunaren 
unean? Zer sentitzen duzu gertatuarekiko? Zer izan 
da gogorrena zuretzat? Nola erreakzionatu zuten zure 
familiak eta lagunek zer gertatu zen jakitean?
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Segidan, bi aldeen laguntzarako pertsonek galdera hauei erantzungo diete: Zer 
pentsatu zenuen zer gertatu zen jakitean? Zer sentitzen duzu gertatutakoaz? Zer izan 
da gogorrena zuretzat? Zein uste duzu direla arazo nagusiak? Komeni da seguru aski 
kaltea eragin duenari zuzendutako eduki emozional handiko erantzuna emango duen 
talde-kidearekin hastea. 

Behin elkarrizketa kaltearen konponketarantz bideratzean, koordinatzaileak esku-hartu 
behar du, konponketa-formulaz hitz egin dadin. 

Gakoak:
Koordinatzaileak zera egin behar du:  

Jarrera egokiari eutsi, errespetutsua eta adeitsua izan. 

Prozesua zuzendu, baina ez duela parte hartu behar gogoratu. Epaile neutrala da, 
ez jokalaria. Ebazpenak jokalarien esku egon behar du. 

Lasaitasuna eta interesa erakutsi. Une larriei aurre hartu. Erantzun hauek epai 
negatibo nabarmenik gabe aitortu. 

Bertan dauden guztiekin enpatizatu. 

Isiltasuna, etenak eta emozioen adierazpeneko une gorenak onartu.  

Denbora gehigarria utzi, batzarrak eskatzen badu.

Akordioak proportzionatuak eta errealistak (betetzeko modukoak) izan daitezen 
gainbegiratu.

Ez jarrerarik hartu, eta ez epairik egin. Ez eten. Ez hitz egin jendeari hizkuntza 
sinplistan edo teknizismoekin nahasmena sortuz. 

Hirugarren fasea: akordioa lantzen.
Fase honetan ikusmolde desberdinak aurkezten dira konponketa egiteko modurik onenari 
buruz, eztabaidatu eta akordio batera iristen ahaleginduko da, beronen betetzeari buruzko 
plan bat garatuz kalte-eragilearen eta laguntza-taldearen aldetik. Plan hau kaltetutako 
pertsonak eta bere familiak berretsi egin behar dute. Batzarra koordinatzeko eta bideratzeko 
ardura duenak ziurtatu egin behar du planeko baldintzak egokiak direla eta ez dagoela 
gehiegizko irtenbiderik aldeentzat.
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Gakoak:

Kaltea eragindakoari galdetu: Zerbait esan nahi diozu kalte egin zenion pertsonari? 
Momentu honetan, leheneratzea eta konponketa negoziatzen hasiak dira. 

Segidan kaltetuari galdetu: Zer lortu nahiko zenuke batzar honetan? Puntu 
bakoitzaren ondoren, egiaztatu kalte-eragilearekin: Ados zaude honekin? Hau 
bidezkoa dela uste duzu?  Honela, kalte-eragileak adostutakoa zehaztu egiten da 
aurrera jarraitu aurretik. 

Negoziaziorako aukera eman. Laguntzarako pertsonei galdetu: Zer ikusi nahiko 
zenuke gaurko batzarraren emaitzatzat? Puntu bakoitza kalte-eragilearekin 
egiaztatu. Nahikoa denbora utzi elkarrizketarako fase honetan. Kaltea konpontzeko 
plana garatzen has daiteke. Behar izanez gero, akordio konpontzailearen alderdiak 
negoziatzeko aukera ireki. Komentarioak eskatu beste aldeei. 

Galdera orokorra parte-hartzaile guztiei: Nola sentitzen zarete?

Akordioa garatu ahala, gai guztiak argitzen doaz eta ahalik eta dokumenturik 
zehatzena idazten joango da, xehetasunak, datak eta akordioen jarraipena jasoz. 
Jarraian, akordioaren puntuak irakurri eta egin beharreko aldaketak egin. 

 
 

Laugarren fasea: batzarraren itxiera.
Koordinatzaileak batzarraren emaitzak laburbiltzen ditu, leheneratzeari eta konponketari 
dagokionez. Amaitu aurretik, parte-hartzaile guztiei zerbait esateko aukera eman 
dakieke. Guztiak zoriontzen dira egindako ahaleginarengatik.

Ez izan presarik parte-hartzaileek batzar-aretoa uzteko, utzi euren artean erlazionatzen, 
baliteke-eta berrintegrazio informal bat gertatzea. Momentu informal hori oso 
garrantzitsua da. 



Kasuaren 
xehetasunak jaso

Kasuarekin trebatu, 
ohitu

Planaren zirriborroa 
egin eta aurretiko 
elkarrizketak egin

Batzarrerako tokia 
gorde eta asistentzia 
egiaztatu

Batzarraren gidoia 
edo eskema prestatu

Ongi etorria egin 
parte-hartzaileei

Pate-hartzaileak izenez 
eta aulkiz identifikatu, 
diseinatutako planaren 
arabera

Kasua sartu eta 
sarrera egin 
eskubideak azalduz

Batzarraren muina: 
protagonisten istorioak, 
parte-hartzaileen 
istorioak

Emaitzak: ebazpenaz 
hitz egin

Topaketa itxi

BATZARREAN ZEHARAURRETIK ONDOREN

Datu-bilketa eta bere 
erregistroa amaitu

Akordioen jarraipena 
egin

Parte-hartzaileekin 
edozein gai arazotsu 
eztabaidatzeko gai 
izan

Hala badagokio, 
alde batzuekin 
hitz egindakoa 
berraztertu
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Gakoak:

Koordinatzaileak zenbait teknika landu behar ditu batzarrean parte-hartzaileen 
esku-hartze eraikitzaileak sustatzeko. Teknikek zerikusia dute etenaldi eta isiluneen 
erabilera kontzientearekin, emozio indartsuen erantzunekin, parte-hartzaileengana 
zuzentzeko erarekin eta, oro har, koordinatzailearen komunikatzeko moduarekin. 

Galderak egitean, saihestu egin behar dira bai edo ez motakoak, lehentasuna 
eman behar zaie galdera irekiei itxien aurrean. Galdera irekiek parte-hartzaileak 
informazio gehiago partekatzera animatzen dituzte eta, ondorioz, sentimendu eta 
motibazioei buruz hitz egiten ere asko laguntzen dute. 

 
 

Batzarraren prozesuaren eskema:
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5.2.4.- Ebaluazioa eta jarraipena.

Azkenik, akordioaren betetze-plana aurkeztu behar zaio idatziz prozesua eskatu duenari; 
honek artxibatu egingo du kasua lortutako planaren aurka ez badago. Behin akordioa onar-
tuta, koordinatzailea, edo beste norbait, betetze-plana inplementatzeaz eta gainbegirat-
zeaz arduratuko da, ondoren ea adostutakoaren arabera bete den ebaluatuz. Plana bete ez 
bada, aldez aurreko baimenaz, beste batzar baterako deialdia egin liteke.  
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