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Familian bizitza zainduz...
“zailtasunean elkarri eutsiz”
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rtikulu honetan, krisialdia eta banantzea edo dibortzioa dakarren haustura
jasaten duten senar-emazteek bizi duten egoera hain labain eta zailari
buruzko hausnarketa bateratu eta apala egin nahi dugu.

Errealitatean oinarritutako ikuspuntutik, hizkuntza bakun eta praktikoa erabil -
tzen saiatuko gara. Esperientziarekin konektatu nahi dugu: sentitutako hausnarke-
tak eta dibortzioan bukatzen diren harreman gatazkatsuak bizi eta jasaten dituzten
gizabanakoen eta familien inguruko irakurketa sinesteduna. 

Familia Orientabiderako Zentrotik, zerbitzu profesionala eskaintzen dugu eliz-
barrutiko pastoralaren zerbitzura, ezkontza eta familia bizitzan zailtasunak dituzten
gizon eta emakumeen aldeko arretan, Familia Pastoraltzari loturik eta munduareki-
ko harremanean.

Pertsona askok ezkontza-egoera zailetan jasaten dituzten zauri emozionalek eta
porrot- edo erruduntasun-sentimenduek kezkatzen gaituzte. Beraien bizitzak berre-
giteko saiakeretan −baita ezkontza berriekin ere− izaten dituzten zailtasun eta
erronkek ere arduratu eta, aldi berean, hunkitu egiten gaituzte, eta atsekabez eta
erantzukizunez ikusten dugu gizabanako eta familia ugariri gertatzen zaiona: ez
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dute harrera eta laguntasunik sumatzen kristau elkartearen aldetik eta, are gehiago,
behin baino gehiagotan epaituta eta kanporatuta sentitzen dira, Elizatik urruntzeko
prozesuan murgilduz. 

Guzti horregatik, garrantzitsua deritzogu beraiek ere eliz elkarteko kide direla
beren-beregi aitortzeari eta gero irakurketa edo hausnarketa teologiko burutsuagoe-
kin osa daitezkeen gogoeta eta analisi batzuk egiteari. 

1992an sortu zenetik garatzen ditu Familia Orientabiderako Zentroak krisian
dauden senar-emazte eta familiei eta banantze eta dibortzio prozesuetan dauden
familiei laguntza eta babesa emateko egitarauak, prebentzio eta esku-hartzerako
(bikote- eta familia-terapia) zerbitzuak eskainiz.  

Hala ere, azken urteotan, aipaturiko arazo horiekin guregana datozen gizabana-
ko eta familiei zuzendutako esku-hartzea sistematizatzeko eta zerbitzu osoagoa
emateko (arreta psikologiko, espiritual, juridikoa…) ahalegina egin izan da, Familia
Pastoraltzarekin eta Eliz Auzitegiarekin elkarlanean jardunez. Gure esperientzia
txiki honetatik, bizi berriaren eta itxaropenaren eramaile izan nahi dugu. 

Familia eta ezkontza bizitzarako zerbitzu izanik, Elizaren jardueraren baliabidee-
tako bat delakoan gaude. Familia-arazoen zailtasuna bizi duten gizon eta emakumeen
artean agertzen den Eliza hurko eta samariarraren esperientzia misiolari bezala gara -
tzen da. Familien aldeko, batez ere egoera zailak jasaten dituzten eta baliabide gutxien
duten familien aldeko, laguntza eta orientabide zerbitzua jarduera ebanjelizatzailearen
eta Jainkoaren Erreinuaren aldeko konpromisoaren esperientzia biziaren barruan dago. 

Azkenaldian, Frantzisko Aita Santuaren hitzek asko adoretu gaituzte: “Argi eta
garbi ikusten dut Elizak gaur premia handiz behar duena fededunen zauriak senda -
tzeko gaitasuna eta berotasuna, hurkotasuna, gertutasuna emateko gaitasuna dela.
Batailaren osteko kanpaina-ospitale bezala ikusten dut Eliza. Bai alferrekoa dela
zaurituari kolesterola edo azukrearen mailak altu dituen galdetzea! Zauriak senda-
tu behar zaizkio. Gero hitz egingo dugu gainerako gauzez. Zauriak sendatu, zauriak
sendatu… Eta funtsezkoenetik hasi beharra dago” (Frantzisko Aita Santua). 

Familia errealitate ugari eta familiei lotutako era askotako inguruabar desberdin
eta konplexuak ditugu aurrez aurre. Baieztapen hori ez dugu ikuspuntu negatiboaz
egiten, maitasunezko harremanen, seme eta alabekiko segurtasun eta maitasunezko
lokarri afektiboen kalitatea aitortuz baizik. 
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Gure garaiko familiak dira. Familia-bizitza zaintzeko eta familia-bizitza zo -
riontsurako egitasmo egonkor eta iraunkorrak proposatzeko eta babesteko, Jain -
koaren egitasmoa gaur benetan geure egin eta bizi nahi badugu, nahitaezkoa izango
da familia horiekin eta familia horietatik erantzutea ager dakizkigukeen erronka eta
galderei. Ebanjelioa eta familia-bizitza tentsioan bizi dutenen artean Berri Ona ira-
gartzea dei diezaiokegu horri. 

Gatazkaren une desberdinetan erantzukizuna dutela datoz guregana; badira kri-
sialdian edo banantzearen aukeraren inguruan bereizten edo eztabaidan diharduten
unean etortzen direnak ere. Seme-alabei hausturaren berri emateko argibideak edo
dolurako eta seme-alabekiko harreman eta bizikidetzarako jarraibideak eskatuz ere
hurbiltzen dira. Beste batzuek laguntza eskatzen dute harreman berriari ekitean edo
berriz ezkontzean, ez dutelako hutsegiterik errepikatu nahi eta familia-egitasmo
berria ondo zaindu nahi dutelako. Beraien aurreko ezkontzaren baliotasuna zalan -
tzan jartzen eta baliogabetasunaren aukera aztertzen dutenak ere badaude eta baita
laguntza espirituala eskertzen dutenak ere. 

Honen haritik, nire ustez, kristautasunaren iragana eta etorkizuna estu loturik
daude familia-bizitzaren kalitateari: 

* Giza bizitza dohain, opari eta maitasunezko esperientzia bezala aitortu.
* Gizakiaren duintasuna aitortu eta elkar errespetatu.
* Askatasuna, senidetasuna −anai-arreba gara−, elkartasuna… nork bere burua

elkarteari eskainiz.

Nire ustez, batik bat familiek printzipio hauei dagokienez eta maitasun eta ha -
rreman sanoago eta gizatiarragotzat −beraz, Jainkoari lotutako harremantzat−ditu-
gunei dagokienez nola funtzionatzen duten baloratu beharko genuke eta ez hain-
beste familiak osatzen duen egitura zehatz edo ideala.

Esku-hartze edo jarduera aktiboa izan behar dugu familia jakin bat suspertuko
duten harreman eta bizikidetzarako balio eta jarraibideen proposamenean, hau da,
maitasunaren eta gizakien elkartea (Gaudium et Spes, 12), gizartearen zelula nagu-
si eta ezinbestekoa (Apostolicam Actuositatem, 11), gizatiartzearen eremu nagusia
(Chistifideles Laici, 40) den familia suspertzeko.

Arduratu egiten gaitu, Eliza bezala, familien ongizateak eta familian gertatzen
diren arazoen aniztasunak. Baina funtsezko oinarri pedagogikoa ahaztu gabe: alde
batetik, familien beraien sendotasunak antzeman eta bultzatu eta, bestetik, laguntza
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jakin bat eman familiei, hain zuzen ere “beren kabuz jarduteko gaitasuna izan”
dezaten. Familiaris Consortio delakoaren azken zatia “familia-pastoraltza kasu zai-
letan” atala da eta berau euskarri eta laguntza espezializatutzat hartzen dugu zailta-
sunezko egoeretarako eta baita familia-bizitzako pozezko esperientzien sustatzaile
bezala ere (Joan Paulo II.ak berak Familiaris Consortio exortazioan aholkatzen
duenez: 75. zenb.)1. 

Jasotako datu batzuk  

Asmoa ez da artikulu honetan errealitatean jasotako datu-pila eskaintzea; ohar
batzuk besterik ez, ondorengo hausnarketa dagokion testuinguruan kokatzeko. 

2012an, 120.056 bikote dibortziatu ziren estatuan, hau da, 2011. urtearekin
alderatuz, %2 inguru igo zen kopurua. Aldaketa txiki hau adostutako hausturetan
(70.571) eta liskartsuetan (49.485) izan zen. Euskal Herrian, 1.603 dibortzio for-
malizatu ziren elkarren arteko adostasunez eta 2.788 liskarrean. Urte berean, dibor -
tzioen %7 inguru, ezkonduta bi urte edo gutxiago zeramaten bikoteena izan zen.
1998an gertakari demografiko honen estatistika zehaztua egin zenean, %2,5era ere
ez ziren iristen. 

Ezkontzak egiten direnean, bikotekideek hogeita hamar urtetik gora izaten dute
(34 urte inguru lehenengoz ezkontzen diren gizonezkoek eta 32 urte inguru emaku-
mezkoek) eta, hala eta guztiz ere, gero eta gutxiago irauten dute.

Mila ezkontzako 25 bi urte baino lehen hausten dira. Eta lau dibortzioko bat
inguru ezkonduta bost urte ere ez daramatzan bikotearena izaten da. Horiek dira
Estatistikako Institutu Nazionalaren datuak (EIN/INE). 

1 ‘Familiaris Consortio’: Joan Paulo II.a Aita Santuaren exortazio apostolikoa Eliza osoko gotzainei,
apaizei eta fededunei, kristau familiak gaurko munduan duen misioari buruz: “Ez da txikia familiek,
bakarka nahiz hainbat elkarte eta ekimenen bitartez, beraien argitze, aholku, orientabide eta babesera-
ko jarduna eskaintzen duten laiko espezializatuei (medikuak, legelariak, psikologoak, gizarte lagunt-
zaileak, aholkulariak, e.a.) eskain diezaieketen laguntza. Beraiei zuzen dakizkieke kristau seneko
Famili Aholkularien Konfederazioari zuzendu nizkion aholku-hitzak: ‘Zuena misio izenda daitekeen
konpromisoa da, zintzoak baitira lortu nahi dituen helburuak, eta erabakigarriak gizartearentzat eta
kristau elkartearentzat berarentzat haietatik eratortzen diren emaitzak… Familiaren alde egiten duzuen
guztiak, dagokion eremu zehatz hori gainditu eta beste gizabanako batzuengan eta gizartean eragina
duen eraginkortasuna izan behar du. Munduaren eta Elizaren etorkizuna familian bertan jokatzen da’
”(170).
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Sei eta hamar urteren artean legoke, orain ere, une kritikoa senar-emazte ba -
tzuentzat. Haustura gehienak tarte horretan gertatzen dira; beraz, dibortziatu berri
gehienak berrogei urte inguruko pertsonak izaten dira eta, adin hori izanik, batek
baino gehiagok ekiten dio harreman berriari, bigarren aukeraren bila. 

Baina, kontuak kontu, bitxia bada ere, gazte gehienen ametsa “bizitza osorako
ezkontzea” da orain ere eta, aldi berean, bikotea guztiz idealizaturik dute eta hori
egundoko desengainuaren iturri bihur daiteke eta izan ere bada, batasun hori gutxi-
tan delako perfektua adiera guztietan. “Min ematen digun maitasun-eredu oso erro-
mantikoaren esklabo gara. Ideal horren menpe daudelarik, harreman idiliko hori
bukatzen denean, bikoteak hautsi egiten dira”, ohartarazten du Maria Silvestre sozio-
logoak. “Beharbada, maitasunaren ikuskera hain ‘arrosa’ izango ez balitz, bikoteek
gehiago iraungo lukete”. Ezin eutsizko maite-sua beti ez da ezkontzaren aliatu ona. 

Sarreraren ostean, egoera gatazkatsuren bat edo familia-haustura bizi duten
pertsonekin hobeto konektatzeko lagungarri izan daitezkeen hausnarketa batzuk
bildu eta eskainiko ditut. Ohartarazpen bat egin nahiko nuke, hau da, ez direla haus-
narketa teologikoak. Izatekotan, gure garaiko fedearen eta kulturaren arteko topa-
gunetzat har daitekeen “herriko plazan” konpartitutako hausnarketak dira. Historia
honetako protagonista diren familiekiko topaketa begirada sinestedunetik. 

Hausnarketa batzuk plazan (“Elizaren eta plazako bankuen artean…
jendea elkartzen den lekuan”)  

1. Banatzea “ez drama ezta komedia ere”. Banantzea ez da garrantzia kendu
behar zaion zerbait, badu eta, baina ez da, ezta ere, inolaz gainditu ezin daitekeen
drama. “Inoiz ez dut porrot hau gaindituko”; “pasatuko ote zait inoiz min hau?”;
“baretzen nauen barruko bakea aurkitzen ari naizela dirudi”.

Egia esan, bizipen emozional suntsitzailea eta mingarria da, gure gizarte hone-
tako komunikabide askok eta askok transmititzen digutena baino askoz mingarria-
go, harreman bat hautsi eta beste bati ekitea gauza erraz bezala, ondoriorik gabeko
erabaki bezala aurkezten digutenean.  Badaude, ez dut ukatuko, bizipen hori duten
pertsonak, baina urte guzti hauetan inoiz ez da inor etorri kontsultara horrelako sen -
tsazio azaleko eta arinarekin. Esperientzia honen eraginek maila askotan egin die-
zagukete kalte: emozionalean, kognitiboan, sozialean, ekonomikoan eta baita espi-
ritualean ere, balioen eskalan eta bizitzaren zentzuan; aldaketak izaten dira, gaine-
ra, seme-alabekiko eta familia zabalarekiko harremanetan. Baina bizipen hori bizi-



Jon Elordui

modu zentzuzkoagora, barneko bakea eta familia ongizatea bilatzera daraman bizi -
tzara irekitzea ere izan daiteke. Gaitasunari lotutakoa da gai kritikoa: ze gaitasunek,
ze bitartekok eusten die familiako kideei zailtasunei aurre egiteko, ze gaitasun dute
errealitate negatiboei kontra egiteko, esate baterako, sortutako ezegonkortasuna
nahiko ondo konpon lezaketen ekintzekin? Erantzunerako barne-mekanismo horiek
sortutako arazoa integratu eta konpondu ezin dutenean dagokie esku-hartzea fami-
lia edo bikoteei zuzenduriko aholkularitza- eta terapia-zerbitzuei.

2. Gutariko edozeinek bizi dezake egoera hau. “Zergatik gertatu ote zait hau niri?”

Gure esperientziak eta burututako azterlanek kasu eta inguruabar konplexuak
ugariak eta anitzak direla islatzen dute. Familia bakoitza, senar-emazte bakoitza eta
gizabanako bakoitza kasu bakar eta errepika ezina da. Batzuek eta besteek bizi ditza-
kegun arazoak oso antzekoak dira, baina lagun bakoitzak desberdin bizi du, bakoitzak
bere ikuspegia du. Dibortzioa edonork bizi dezakeen egoera da. Ez dago eragile baka-
rraren menpe; hainbat eragilek bultza dezake egoera horretara: klase soziala, sineste
erlijiosoa, heldutasun pertsonala, oinarri edo balioak. Kontua ez da “oso kaskarrak”
izatea edo dagoeneko “bikote-bizitzan ezer ez jasatea”. Benetan harrituko ginateke
zenbat pertsona eta bikote nagusik −“lehenagoko horietakoek”−, nahiz eta hautsita
egon eta bizitza paraleloak eraman, ohiturari jarraituz “elkarrekin bizitzea” erabaki -
tzen duen jakingo bagenu.

Aniztasuna eta aldaketa lirateke bikoteei egotzi diezazkiekegun ezaugarriak.
Bikote bakoitzak bere harreman eta bizipenak ditu, denek bizi dituzten egoerak ant-
zekoak badira ere.  

Ez da, beraz, harremanen sistema mugiezina, iraunkorra. Harremana aldatu
egiten da, aurrera egiten du eta kideek funtzional eta egokiagotzat jotzen dituz-
ten parametro berrietara egokitu. Bizitza-zikloak, egoera sozioekonomikoak
−aldatu egin daiteke− eta testuinguru kulturalak marka dezake, besteak beste,
bilakaera hau.

Bizitza-zikloan jarriko dugu arreta:

Bikotearen bizitzako etapetako bat, bikotekidea aukeratzearena eta bikotea
osatzearena da. Delako bikote hau hainbat fasetan eratzen da: bikotekide bien jato-
rrizko familietatik biek elkarrekin osatu nahi duten familiara igarotzen da. Bikotea
uztartuz eta haziz doa eta halako batean bikote egonkorra dela esan daiteke.
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Aurrerantzean, bilakaera positiboa izan dezake heldutasunerantz edo desegin egin
daiteke.

Bilakaera gutxi-asko ordenatu honek, beste eragile batzuekin batera −lehen aita-
tutakoak−, aldaketa konplexuak eta doikuntzak eragiten ditu bikotekideen arteko
harremanetan, komunikatzeko eretan, baterako bizitza-egitasmoan, eginkizun, egite-
ko eta zereginetan eta, azken batean, bereizgarri dira bikotean izaten diren krisietan.

Jose Antonio Riosek hiru eratako krisiak aipatzen ditu:
• Garapen-krisia: trantsizio-uneak antzematen dira.
• Arauzko krisiak: ezkontza, seme-alaben jaiotza, nerabezaroa, e.a. bezalako

aurreikusitako faseetakoak.
• Krisi ez-arauzkoak: ustekabeko edo aurreikusi gabeko gertaerei lotutakoak,

kasu gehienetan hauek direlarik: langabezia, gaixotasuna, senideren baten usteka-
beko heriotza, bizilekuz, testuinguru soziokulturalez aldatzea, e.a.

Adibide bezala, bikotean izaten diren komunikatzeko zailtasunak orokor
bihurtu eta bikotearen harremaneko gatazkatzat jo ditzakegu. Baina arazoaren
analisi eta tratamendua bikote bakoitzaren egoeraren araberakoa izango litzateke,
desberdina; izan ere, lehen seme edo alaba izan berri duen bikote gazte baten ego-
era eta lana dela-eta senarrak egunean 12 ordu etxetik kanpo igarotzen dituen
bikotearena edo erretiro aldiari ekitekotan dauden bikotekideena guztiz desberdi-
nak dira. 

Eta gehiago ere korapila dezakegu errealitatea gatazketan eragina duten beste
eragile batzuekin. Ez dago istorio edo ibilbide berdinik; arazoak ez dira berdinak
bikoteetan, eta bikote bakoitzaren barruan ere, arazo berak ez du zirrara bera eragi-
ten bikotekide bakoitzarengan. 

Sinestedun eta elizako kide izatetik begiraturik antzematen dugunez, ez ezkon -
tzan formalizaturiko konpromisoaren seriotasuna ezta sakramentuaren baliotasuna
ere ez dira berme nahiko bizitza osorako ezkontza ziurtatzeko, baina bai laguntza,
konpartitutako agintzari eta ametsak, Jainkoaren maitasunaren adierazpen bezala,
zaintzeko, lantzeko eta berritzeko gauza bagara. 

3. Bikotearen haustura testuinguruko eragile ugariren eta bikoteak bizi
ditzakeen gatazken konplexutasunaren ondorio da. “Zein zaila den bat eginik,
elkar harturik bizitzea!”
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Ziur aski, hauxe da egin beharko genukeen lehen baieztapena. Hainbeste dira
gure bizitzan bizi ditugun arazo, zailtasun eta tirabirak non ia miraria den
ezkontza zoriontsuari iraunaraztea. Dibortziatuek nolabaiteko arintasuna eta
ulermena senti tzen dute bikotean bizitzea zein zaila den esaten diegunean.
Seguruenik etortzen direnerako sentitu izan dutelako porrotaren eta erruaren
epaia. 

“Maitasun likidoa” edo “tolerantzia gutxiago frustrazioari eta pairamenik eza”
bezalako irakurketa sinplistak ez dira errealitatearen isla zehatz. Kasu batzuk espli-
ka daitezke arrazoi kulturalen bidez, baina ez guztiak. Beraz, egoera hauetan dau-
den pertsonek jasaten dituzten balorazioak mingarri bihurtzen dira. Gainera, badi-
rudi iraganeko edozein garai hobea izan zela ondorioztatzen dutela, eta hori ez da
egia. Lehen, esate baterako, senarraren aginduen menpe zegoen emakumeak ez
zuen ados ez egoteko aukerarik. Gaur egun, bikotekideen arteko harreman zuzena-
go eta berdinagoa bilatzen da, bikotearen konpromisoaren eta bakoitzaren buruja-
betzaren arteko oreka handiagoa.

Bikote-bizitzak duen konplexutasuna erakuste aldera, duela urte batzuk Fermin
Romero Navarro apaiz eta Kanarietako Familia Orientabiderako Zentroko soziolo-
goak egin zuen sailkapena aurkeztuko dut. Beharbada, gaur egun, aldatu egin dai-
teke baina, dena dela, gure kontsultetara gehien iristen diren arazoak erakusteko
balio du.

Lehenengo eta behin, bikoteek izaten dituzten arazoek alderdi ugariren eragina
izaten dutela esan beharra dago. 

Normalean, hainbat gatazka dago erlazionaturik:
3.1 Gizarte-eremuak (ekonomia- eta lan-eragileak, jatorrizko familia, kultura-

eragileak) determinaturiko bikote-gatazka. Hona hemen gure kontsultetan gehien
aurkezten diren gertaerak:

*Harremanari eskainitako denboraren kaltetan, lanari eskainitako larregizko
denbora (ezinbestez edo bokazioz) aipatzen duten bikoteak. “Goizeko 8:00etan
atera eta gaueko 9:00etan iristen naiz”. 

*Laneko ezegonkortasunak, langabeziak, e.a., eragindako tirabira eta larri-
tasunak, azken urteotan are eta larriago bihurtu direnak, eta estututako eta
hipotekatutako ekonomietan, alde batetik baterako bizitza-egitasmoa ahalbi-
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detzen duten eta, bestetik, muga zorrotzekin ito egiten duten arazo ekonomi-
koak. 

*Baina, pare samarrean, bakoitzaren jatorrizko familiekiko harreman arazotsuak
nabarmen daitezke. Behin eta berriz agertzen da hau, interferentzia, gaitzespen,
eskakizun eta presio erara, banantze kasuetan. Bikotekideak beraien historiaren,
jatorrizko familiaren aurka borrokatuz hazten dira eta nekez onartzen dira bakoitza-
ren familien desberdintasunak. Eta heldutasuna eta adina jadetsi ahala, jatorrizko
familiarako nolabaiteko barne-itzulera gertatzen da. Eta kasu batzuetan, ezin izaten
da norbere familia egituratu, bakoitzak bere familiari estu lotuta jarraitzen duelako. 

*Familiok gure garaiko balioak eta kontrabalioak bizi ditugu eta ezkontzan
nahiz gizarte bizitzako beste edozein eremutan nork bere egin beharreko konpro-
miso serio eta epe luzerakoaren ahultzea da horietako bat.

3.2 Bizikidetzako harremanen (komunikazioa, eginkizunak, interesak) harmo-
niarik ezak determinaturiko bikote-gatazka. Komunikaziorako zailtasunak sistema-
tikoki errepikatzen dira (“ez nau entzuten”, “ez dugu hitz egiten”, “ez dit ezer kon-
tatzen”)

*Alde batetik, emakumeak esku-hartze handiagoa eskatzen dio gizonari seme-
alaben hezkuntzan, etxeko lanetan… eta, bestetik, gizonaren esku-hartzea ez dator
bat bi gurasoei dagokienarekin. Guraso izate hori, beraz, desberdin bizi dute batak
ala besteak. Horrek zera erakusten du: bizitzarako egitasmoa ez dela aldez aurretik
behar adina landu eta zailtasunak daudela akordioak negoziatzeko. 

*Ezkontzatik kanpoko harremanak, afektuak eta komunikaziorako gogoak ase -
tzeko. “Entzun, arreta eskaini eta aintzakotzat hartzen duen lankidea aurkitzen duen
emakumea”.

3.3 Aldeen bateraezintasunak (heldutasuna, kultura-maila) determinaturiko
bikote-gatazka

*Maiz ikus daiteke bikotekideetako batek bilakaera pertsonal oso bizkorra
duela eta bestea gelditu egin dela eta, ondorioz, egundoko desoreka sortu dela. 

* Ezkontza-bizitza akordio, arau eta harreman-joko eta mito batzuen arabera
eraikiko da. Eta zalantzan jarri beharko genituzke gure harreman pertsonalak zehar-
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katzen dituzten maitasunaren ikuspuntu irrazional batzuk, esate baterako, maitasun
erromantikoaren idealaren mitoa, honen interpretazio faltsuek sarritan zipriztintzen
dituztelarik ezkontza-gatazkak, nahiz eta bikotekideak horretaz ez jabetu eta beraien
harremanak blokeaturik jarraitu. Bi bikotekideek maitasuna berdin ulertzen badute
oreka izango da, baina, bestela, interpretazio okerrak eta esperientzia txarrak ugari
azalduko dira. 

3.4 Alderdi psikologikoak determinaturiko bikote-gatazka

Atal honetan, bikotekideetako batek buruko gaitz edo arazo larri eta kronikoak
jasaten dituenean izaten den egundoko sufrimendu eta nahastea eta eskura dauden
baliabide egokien urritasuna nabarmendu daitezke. Kapitulu berezia merezi dute
alkohol, droga eta jokoarekiko atxikimendu eta menpekotasunez baldintzaturik dau-
den bikote harremanak, berariazko tratamendua ezinbestekoa dutenak. Kasuen
%14an beren-beregi aipatzen dira alkohol edota jokoarekiko atxikimendutik erato-
rritako arazoak. 

3.5 Sexuak determinaturiko bikote-gatazka

Gure kontsultetan, hasieran gutxik aipatzen ditu beren-beregi zailtasun horiek,
baina maiz agertzen dira geroko azterketan, eta era askotara agertu ere: disfun -
tzioa sexu-grinan, harremanen maiztasuna eta gogobetetasun- maila edo ezkon -
tzatik kanpoko harremanak, horiek artatutako gutxik aitortzen dituelarik hasiera
batean. 

3.6 Familia-gatazka

*Kasu honetan, hainbat eragile arazotsu kontuan hartuko dugu, esate baterako,
familia-arazo gatazkatsuak (adibidez, seme-alaben eta aitaren artean) eta erlazio
desberdinak. Bizitza-zikloari eta gurasoen eta senar-emazteen eginkizun desoreka-
tuei lotutako arazoak ere multzo honetan sartuko lirateke. Adibide bat jartzearren,
nerabezaroarena: aldi honek aldaketak dakarzkie seme eta alabei, baina baita gura-
soei ere, guraso bezala dagozkien egitekoak eta beraien bikote-harremana doitu egin
beharko dituztelako.

*Eta, jakina, hemen sartu behar ditugu bikoteetan izaten diren tratu txarrak eta
erasoak (artatutako kasuen %6a). Kasu hauek erdi ezkutaturik eta beldurrez beterik
iristen zaizkigu. 
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Gure kontsultetara iristen dira beste arazo batzuk ere, esate baterako hausnar-
keta prozesua bikotearen aukeraketa arazotsuan, baina goian aipatu ditugunak dira
Orientabide Zentroan gehien artatzen ditugunak. Panorama hau begi-bistan, eta
geure familia-historiari zintzo begiratzen badiogu, bikote-bizitza arrakastatsua ez
dela erraza eta babes ugari eta era guztietako baliabide eta trebetasunen ikaskuntza
ezinbestekoa dela ondoriozta dezakegu. 

4. Dibortzioa kontu publikoa ala pribatua da? “Hor konpon bakoitza bere
bizitzarekin. Adin heldukoak gara banantzeko erabakia hartzeko. Masta bakoitzak
eutsi diezaiola bere oihalari!”

Behin baino gehiagotan entzun izan ditugu honelako azalpenak arduradun poli-
tikoen ahotik dibortzio egoera batean edozein erantzukizun publiko saihesteko eta
beraien burua zuritzeko egoera hauetan familiei laguntzarik ez emateagatik. Ez dut
uste erabaki pertsonalak bakarrik direnik eta “adin helduko gara ondorioei aurre
egiteko” esaldira murriztu daitezkeenik. Dibortzioa giza esperientzia normalizatua
da, eskubidea eta aukera den heinean. Baina, gainera, dibortzioak kezka eragiten du
eta zirrara emozional gogorra familian, gizartean eta arlo publikoan; eskolan hau-
rren irakasleak kezkatu egiten dira, osasun-etxeetako pediatrak eta epaitegiak auziz
betetzen dira. Ez gaude bakarrik esperientzia horretan eta ez zaigu bakarrik guri
pasatzen…

Krisi ekonomikoak erasandako testuinguruan, posible ote da saiakeran “porrot”
egin gabe banantzea? Bikote batzuek laguntza eskatzen digute “era arrazoitsuan
elkarrekin bizitzeko, elkarri minik egin gabe, bizitza paraleloak eramateko etsia
hartuta, zentzuzko banantzea gauzatzeko baliabiderik ez dutelako”. Beraz, norba-
nakoari eta familiari dagokion arazoa izateaz gainera, ezin da ukatu arazo soziala
ere badena. Denon arazoa da. 

5. Benetan, banantzea, hain normalizatuta bizi da? Ala, estigma sozial,
moral edo erlijiosoa dakar oraindik?. “Porrotak eta susmoak markatuta”.

Dibortziatuak harrituta etortzen dira batzuetan, beraien inguruan banantzeak
eragiten duen zirrara emozionala minimizatu egiten delako; “normaltzat” jotzen da,
laster igaroko den zerbait dela uste da, eta “bakoitzak bere kabuz aurre egin behar
diola”, dolua egiteko eskubiderik gabe. Horrela, porrot sentsazioari gaitasunik eza-
rena, makaltasunarena… gehitzen zaizkio. Eta eliz elkartean ere markatuta senti -
tzen dira, porrot egiten dutelako. Gainera, elkarteko kideen epaiari beldurra diote,
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“irakurketa sinestedunetik bizitzeko gauza ez direla izan” egozten zaielako eta,
ondorioz, euren burua zentsuratu eta elkarteko fede- bizitzari uko egiten diote. Bi
aldiz biktima sentitzen dira. Ezin dugu hau onartu gure elkarteetan.

Horregatik azpimarratu nahi dut errealitate hauek bizi dituzten helduek eta
seme-alabek jasaten duten zirrara emozionala; krisialdia jasaten dute, batzuetan
luzeagoa, besteetan laburragoa, eta laguntza egokirik gabe kroniko bihur daiteke.
Helduen kasuan, bikote-gatazkek desorekak eragiten dituzte maila emozional, fisi-
ko, kognitibo eta jarrerazkoan.

Emozioei dagokienez, amorrua, beldurra, errua, larritasuna, frustrazioa eta
porrota agertzen dira. Kudeaketa eta laguntza egokirik gabe, antsietate eta depresio
erako gaitz bihur daiteke batzuetan. 

Maila kognitiboan, norbere buruaren gaitzespena, iragana gogora ekartzea,
amesgaiztoak, arreta jartzeko eta ikasteko zailtasunak… izaten dira.

Jarrerari dagokionez, sintomatologia honek eragina du jasaten duen pertsonaren
eguneroko bizitzan, bai guraso bezala dagokion egitekoan eta bai gizarte edo lan
harremanetan ere. 

Azkenik, maila fisikoan, honako sintomak azaltzen dira: urdaileko hustasuna,
presioa paparrean, sastadak, itolarria, hipersentiberatasuna zaratari, e.a…

Esperientzia hau dela-eta, asko eta asko minduta eta atsekabetuta aurkitzen dira
eta ezinezkoa egiten zaio laguntzarik gabe hortik ateratzea. Eta egoera horretatik
erraz irits daiteke amildegira eta egoera benetan kezkagarrietara: ezegonkortasun
emozionala, nahasketa familia bizitzan, isolamendua eta estutasun ekonomikoa.
Arduratzen ote gara egoera hauez gure kristau elkarteetan?

6. Banantzea, konponbide magikoa ala gatazkaren ondorio eta erantzuna? 

Gure zentrora laguntza eske hurbiltzen diren pertsona dibortziatuekin dugun
esperientziaren arabera badakigu banantzea ia inoiz ez dela behin betiko konponbi-
de bezala bizi; are gehiago, jasanezin, suntsitzaile eta mingarri bezala bizi izanda-
ko gatazkaren ezinbesteko ondorio bezala bizi den zerbait da. Moldaketarako eran -
tzuna da (osasun pertsonala eta seme-alaben ongizatea). Dibortziatzeko erabaki
sendoa hartu aurretik, bikote asko (edo gutxienez bikotekideetako bat), makina bat
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estrategiarekin saiatzen da, harremana salbatzeko, tartean seme-alabarik badago
batik bat. 

7. Arazoa ez da banantzea. Gatazka da arazoa 

Dibortzioa ez da bat-batean sortzen. Senar-emateen gatazkaren ondorioa da eta
jarraipena izan dezake gurasoen arteko gerra moduan, liskarrekin, manipulazioare-
kin, seme-alabak baten ala bestearen aurka jarriz, e.a. Gerra garaiko ekonomia bizi
da, aldaketa traumatikoak (bizilekua, adiskideak, baliabideen galera…) eta guraso
batzuk desagertu egiten dira borrokaldian (eta, okerragoa dena, seme-alaba batzuk
abandonaturik sentitzen dira). Eta, beste alde batetik, kosta ahala kosta elkarren
ondoan iraunez ere ez da gatazka konpontzen; normalean, larriagotu egiten da. 

*Arazoa, funtsean, gatazka da, baina ezin dugu ahaztu, inola ere, banantze-pro-
zesua…, izan ere, mugitu egiten gaituen, gure gaitasun emozionalei erronka egiten
dien… esperientzia da. Egia da denek ez dutela laguntza profesional espezializatu
eta sistematikorik behar; batzuetan badago gaitasunik, sare sozial nahikorik, baina
egia da, baita ere, laguntzazko prozesuak arrunt eta natural bihurtzeko aukera dago-
ela eta ez bakarrik gatazka larriren bat dagoenean. Hau da, babes psikosoziala fami-
liaren gaitasunei adiera positiboan laguntzeko bitarteko bezala har daiteke. 

Hainbeste aldaketa (maila emozionalean, sozialean, ekonomikoan, erantzukizu-
nei dagokienean, balio pertsonaletan, familia zabalarekiko harremanetan…) gerta -
tzen da gizon edo emakumearengan banantzeko erabakia hartzen duenean, non ezi-
nezkoa den, gutxienez denboraldi batez astinduta, asaldatuta eta galduta ez sentitzea.

8. Banantzea, egoera zibil/sendo eta lineal edo likidoa ote da? Non hasten
eta amaitzen da? Egoera batetik bestera, era argi eta erritualizatuan igarotzeko
egoera iraunkor eta lineal bezala bizi izandako esperientzia… ala familia-bizitzan
trantsizio prozesu konplexua da eta familiaren bizi-zikloan sartu beharko litzateke?

Dibortziatutako pertsona askok aztertzen du ezkontza berriari ekiteko aukera. Eta
prozesu horretan hainbat sentipen azaltzen da ibilbide erara (bakarrik nago, bikotea-
ren bila dihardut, arakatu, saiatu, doitu, itxi ala jarraitu egiten dut…). Honakoetan,
krisia eta haustura beste bizimodu bat ahalbidetzeko aukeratzat har daitezke. 

Basilio Petrak (Italia Erdialdeko Teologia Fakultatea, Florencia) dioenez:
“Atzera bueltarik ez duen ezkontza-porrotaren aurrean Elizak egiten duen baka-
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rra gertaera hori gogoan hartu eta tartean dauden pertsonei, etorkizunari begira,
bakarrik bizitzea proposatzea bada elizkide oso izateko bide bakar bezala, zama
‘jasanezina’ leporatzen die eliztarrei eta beraien iraganaren gatibu bihurtzen
ditu”. 

9. Zentzuzko banantze edo dibortzioaren garrantzia  

Zailtasunetan egonda ere, guraso askok zuzen jokatzeko duen ardura nabar-
mendu nahi dut eta, aldi berean, batzuek guraso on izateko dituzten zailtasunak
aitortu. Dibortziora ondo moldatzea babes-eragilea da seme-alaben ongizaterako eta
guraso-eginkizunak erantzukizunez betetzeko. Guk ezagutzen dugun errealitatean,
hau errazagoa da senar-emazte ohiek familia bitartekotzarako zerbitzuen laguntza-
rekin eta psikologia eta hezkuntza arloko babesarekin eta zauri emozionalak sen-
datzeko baliagarri den laguntza terapeutikoarekin akordioetara iristea lortzen dute-
nean (guraso izan jarrera positiboarekin).

Ezinbestekoa da gurasoak jarrera positiboarekin guraso izaten saiatzea, tratu
onetik, maitasun segurutik eta seme-alaben oinarrizko beharrak betetzeko konpro-
misotik, Elizarekiko elkartasun betean senti daitezen. Baina honek balio bera izan-
go luke banandu gabeko edozein aita edo amarentzat.

Esku-hartzea orientatzean datza, familia osatzen duten pertsonen egonkortasun
emozionala jadetsi ahal izateko, aparteko arreta eskainiz adin txikikoei eta, horrela,
seme-alaben babesa ziurtatuz familia barruan. 

10. Laguntza espirituala, irakurketa sinesteduna, balizko baliogabe-
tasuna…  

Kontu garrantzitsua da honako hau. Kontsultara datozen pertsonek bizi duten
egoerari erantzukizunez, konpromisoz eta ausardiaz aurre egitea baloratzen
dugu…, baita eliz loturari dagokionez ere. Dibortziatutako askok Elizan duten
kokapenaz galdetzen dute. Zalantzan jartzen dute beraien bizi-egoera eta horren
inguruan hausnarketa egiten dute Ebanjelioaren eta Elizaren Irakaspenaren argitan.
Zintzotasunez eta erantzukizunez, laguntza espiritualaren bila hurbiltzen diren
pertsonak dira. Hitz askatzailea da behar dutena, ez bekatuaren etengabeko errefe-
rentzia, eta errukiz eta errespetuz lagun egin diezaiegula eskatzen dute. Bereizketa
eta hausnarketarako prozesuak behar dituzte, ez nahitaez, edo bakarrik, “damutze-
ko” prozesuak. 
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Batzuetan laguntzeko moduan gaude, balizko baliogabetasunerako arrazoirik
ikusi eta prozesu horiek ahalbidetzen baditugu. Bizitza osorako izango zela aginduz
ezkondu zen eta benetan inoiz maite izan ez zuen senarrak −gero egiaztatu zenez−
engainatu egin zuela sentitzen zuen emakume batek beretzat baliogabetasuna
garrantzitsua zela zioela atsekabeturik gogoratzen dut. 

Elkartze eta laguntzarako eremua sortu eta bertan harrera, konfiantza eta errespe-
tuzko entzutea nabarmenduko diren giroa sortzea lagungarri izan daitekeela uste dut:

- Harremanaren nondik norakoak aitortzeko izan zen modukoa, bere argilunekin.
- Pertsona bakoitzak bere buruaz duen kontzeptua eta estimua positiboki berre-

giteko.
- Seme-alabarik izanez gero, gurasoen aldetik babes-eragileak eta gaitasunak

berreskuratzeko eta baloratzeko; haiekiko lotura positiboak berreskuratzen edo sen-
dotzen laguntzeko eta gurasoen arteko harremanari eusteko biei dagozkien egiteko-
etan elkarlanean jarduteko irizpideak ezartzeko, beraien eta seme-alaben onerako.

- Familiako eta eguneroko bizitza maitasunetik, porrotaren arrazoiak ulertzetik,
barkamenetik eta eskerronetik berregiten ikasteko. 

- Fedearen eta Berri Onaren argira, jadetsitako ikaskuntzak nork bere eginez,
bizitzako egoera berrira moldatu bakarka eta familian. Jainkoaren maitasunaren
indarraz jabetu.

Beste kontu batzuk  

Dibortziatutako pertsonekin izan ditugun elkarrizketetan, denon artean eman
beharko ditugun erantzunekin geure egin ditzakegun galderak sortu dira.

- Nola eratzen ditugu bikoteak eta familiak? Zein balio ematen diogu bikote edo
familia izateari? Nola prestatzen dute bikotekideek batera bizitzeko egitasmoa?
Zein itxaropen dugu hori eratu aurretik? Eta, batera bizitzeko egitasmoa eratzeaz
gainera, jardute onen eta elkarrenganako arduren gida ere prestatzen badugu? 

Nire ustez, kristau elkarteen esperientziatik egoerarik gatazkatsuenei aurrea
hartzeko bitartekoak eta erantzukizuna eta askatasuna lantzeko proposamen zeha -
tzak eskain ditzakegu. Adiera sakona, transzendentzia (Jainkoarekin bat egitearen
esperientzia) eta esanahi ebanjelizatzailea jar dezakegu hartu behar duten eraba-
kian. Ezkontza-bizitzarako prestatzea (guraso izate positiboa), alderdi emozional
eta afektiboan heztea, ez da nahitaez Elizaren planteamendu esklusiboa. Bizitza
sozial eta laikora ere eraman behar dugun erronka da. 
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- Nola liteke gizon eta emakume zentzudun eta argiek, elkarren aurkako truke
eta xantaiarako ‘txanpon’ bezala erabiliz edo guraso bezala jarduera sanoa ez izanez
seme eta alabei egiten dien mina ahaztea?

Harremanaren gaixo-bizipenetik, haserrearen, amorruaren eta frustrazioaren
zirraratik baizik ezin da ulertu. Zauri hauek ere sendatu beharrekoak dira. Seme-ala-
bak daudenean, dibortzioak ezkontza desegin egiten du, baina ez familia.
Dibortziatutako guraso gehienek gatazkari eusten diote maila altuetan lehen hiru
urteetan eta, ondoren, guraso bezala jarduten dute paraleloan edo kooperazioan;
%25ak gatazkari eusten dio. Azterlanek erakusten dutenez (Rodriguez, Del Barrio
eta Carrasco, 2009), bi gurasoek, guraso lagunkide izanik, beraien hazkuntzan esku-
hartzea guztiz mesedegarria da. Bi gurasoek adostasun eta ongizate psikologiko
egokia jadetsiz gero lortu ahal izango da hori. 

- “Ni betirako ezkondu nintzen, sinesteduna naiz eta kristau bizitzan jadetsi nahi
dut neure buruaren osotasuna… Elizatik kanpo ote naiz?”. “Senarrak dibortziatze-
ko erabakia hartu zuen; handik urte batzuetara beste pertsona bat ezagutu dut eta
ezin naiz Elizaz ezkondu aurreko ezkontza baliogabetu gabe”. “Berriz ezkontzen
banaiz, ezingo dut jaunartze sakramentuan parte hartu. Zer egin ote dut horrela izan
dadin?”. “Heriotzak banandu arte edo maitasunaren heriotzak banandu arte?”.

Horra hor kristau elkarteko familia askotan ‘kirrinka’ egiten duten kontu ba -
tzuek. Familiaren Sinodoan irekitako aukera batzuek zabaltasunez, errukiz eta
sakontasunez erantzungo ahal diete kontu hauei eta beste batzuei. 

Egia da, azkenaldian, dibortziatu eta berriz ezkondu direnak ez daudela Elizatik
kanpo gogoratzen digun ahots zilegitu ugari dagoela Elizan. Elizako kide dira orain
ere eskubide osoz eta horrela sentiarazi behar diegu bihotzez. “Beste kontu bat da
jaunartzearen sakramentua!”, diote beste batzuek. Niri BIZIZ beteriko hitz hauek
datozkit burura: “Jauna, ni ez naiz inor Zu nire etxean sartzeko, baina esadazu hitz
bat eta sendatuko naiz”.

Ez da erraza, ezta gutxiago ere, norbait elkarteko kide izatea, “jaira, ezkontza-
ra, ospakizunera… gonbidatua izatea”, baina banketerako gonbidapenik ez ematea.
Dibortziatu eta berriro ezkondu diren batzuek baliogabetasun prozesuetan aurkitu
dute bidea. Dibortziatu eta berriro ezkondu diren batzuek maitasun eta fede guztiz
sendo eta argiz bustitako ezkontza- eta familia-bizitza daukate gaur egun. Nola ez
dira, ba, Jainkoaren maitasunaz bedeinkaturik eta Aitarekin elkarturik egongo!

Jon Elordui



47

Gogoetak

Badakit honek guztiak erantzun teologiko konplexu eta anitza duela, eta hori azal -
tzen saiatzen da zuzenbide kanonikoa, baina, esan beharra dut, guztiz ulergaitza da.
Hasteko, uste dut duela mende batzuk, Trenton, auzi teologiko bati erantzun juridi-
koa ematen saiatu zirela, eta hara nola gauden orain.

Gai eztabaidagarria eta polemikoa da, baina, kontuak kontu, mezu hauek gaur-
kotu beharra dugu, pedagogia egin eta hizkuntza bakuna erabili, gure elkarteei teo-
logo burutsuenek baizik ulertzen ez dituzten gai hauen inguruko informazioa ema-
teko.

Sinodoaren ostean ate batzuk irekiko dira, baina errespetuz eta bihotz-zabalta-
sunez egin beharko dugu bidea. Dibortziatuek aintzat hartzen dituzte fedetik haus-
narketari ekiteko bideak, laguntza psikologiko eta soziala, bekatuzko ikuskeretatik
ez ezik hausnarketatik abiatzen den hausnarketa, bizitzaren eta erantzukizunaren
eztabaida sakona edozein prozesutako baldintza natural bezala baina zeinu publi-
korik gabe. Ez dute dibortziatuen ghettoetako kide izan nahi, edo ez dute dibortzia-
tu eta berriro ezkondutako estatus horrekin beren-beregi markatuta egoterik nahi. 

Errukizko bide berriak ditugu aurrez aurre, eta horiek eginez, paternalismorik
eta zorroztasun instituzionalik gabe, aintzat hartuak, aitortuak eta egoera hauetan
onartuak sentiarazi behar diegu familiei. Eta Ebanjelioaren eskutik, berri on izan
gaitezela, Maitasunez eta Biziz beteriko berri askatzailea. 

Zaintzen, sortzen eta infinituraino garamatzan kristau maitasunean oinarrituta-
ko familia-bizitzaren lekuko eta lekukotasun izan gaitezke eta izan behar dugu. Eta
hobeto kontatzen ikasteko erronka dugu; hitz xume eta ulergarria, pertsonen eta
beraien eguneroko bizitzaren esperientziari estu lotutako hitza erabiliz kontatzeko
erronka.
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Familian bizitza zainduz...




