
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

LH-6. MAILA 

5. UNITATE DIDAKTIKOA 

“Giza Eskubideak nire familian” 
 

GIZA ESKUBIDEAK FAMILIAN-2.ARGI GORRIAK: ARRISKU SEINALEAK 

Idatzi zure izena:      

 

 

Familiaren eguneroko harremanetan Giza Eskubideak errespetatzen ez direnean, 

berdintasuna ez dagoenean, TRATU TXARRAK egoteko arriskua handitu egiten 

da. Familiaren bizikidetza zorigaiztokoa bilakatzen da. 

Berdintasuna eta Giza Eskubideak ez daudenean INDARKERIA egoteko arriskua 

areagotzen da. Pertsona bat erasotzailea eta beste pertsona bat erasotua 

izateko arriskua handitzen da.  

Lehen arrisku seinaleak daudenean, egoeraz konturatzea eta KONTRA EGITEA 

oso garrantzitsua da, lehenbailehen denon artean pertsona erasotua babestu, 

portaerak aldatu eta egoera Giza Eskubiderantz eramateko. 

1.- Idatzi “ARRISKUA” hitza, tratu txarrak egoteko ARRISKUA dagoen egoeretan: 

Elkarrekin beti bakarrik egotea, beste senide edo lagunekin inoiz ez egotea  

Bakoitzaren askatasuna errespetatzea eta denak berdin tratatzea  

Beldurrez egotea edozein huskeriagatik istilua eta gatazka sortzen delako   

Erabakiak beti batek hartzea, besteen iritzia inoiz kontuan hartu gabe  

Nork bere bizitza proiektua izatea eta aurrera eramateko laguntza izatea  

Elkarrekiko errespeturik ez izatea, haserre, garrasi eta irain asko egotea  

Besteek beti arrazoia eman eta gauza guztiak bere erara egin nahi izatea  

2.- Giza Eskubideak betetzen ez dituzten eta tratu txarrak ekar ditzaketen PORTAERA 

hauetan hitzak falta dira. Zuk osatu hutsuneak, hitz hauek erabiliz: GAIZKI – NOREKIN – 

ESAN – HASARRETZEN – EZERTARAKO – DIRU – BATEKIN – JELOSKOR – PLANAK – BETI – 

LAGUNEKIN – DIT – TELEFONOA – MEZUAK.  

1.Dena   egiten dudala esaten dit, ez dudala   balio. 

2.Dena kontrolatu nahi du:  egon naizen, zer egin eta zer  diodan. 

3.Nire senideekin eta   hitz egiten badut, asko  da. 

4.Berak agintzen du  kontuetan, berak esaten  gastatu dezakedana. 

5.Bere lagun   ikusten banau, oso  jartzen da. 

6.Berak egingo dituen  egiteko esan dit  elkarrekin egoteko. 

7.Beti nire  hartzen dit, nire   eta deiak ikusteko. 

3.- Idatzi portaera ARRISKUTSUENAREN zenbakia eta zergatik den arriskutsuena:  

  

  Arrisku seinaleak ezagutu eta, denon artean, tratu txarrei aurre egin. 
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