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Gaitasun digital oneko irakaslea izateko fase nagusiak eta beharrezkoak diren funtsezko baliabideak, hau da, etorkizunean ikastetxeetan lan egiteko 

oinarrizkoak izango direnak, azaltzen ditu egileak. Informazio egokia lortzeko iturriak antzemateko baliabide interesgarriak ematen ditu, bai eta 

informazio hori sailkatu eta banatzeko jarraibideak ere. 
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Kuhar, Metka; Reiter, Herwig. ‘Ideally, mother would say that I can keep it’: negotiating authority and autonomy between parents and 

adolescents about piercing. 

Gurasoen eta seme-alaben harremanen demokratizazioa handitzen ari dela-eta, familien barruan gazteen autonomia nola negoziatzen den aztertzen 

du ikerketa honek. Esloveniako 15 eta 18 urte bitarteko gazteak hartu eta nerabeen eta gurasoen arteko komunikazioa ikertu da, fikziozko adibide 

batean oinarrituta: piercing bat egitea, etxean aldez aurretik kontsultatu gabe. Emaitzen arabera, ez da betetzen uste ohi dena, hau da, gaur egungo 

familia okzidentaletan, gatazka egonez gero, negoziatu egiten dela beti. Artikuluan azaltzen da gatazka egonez gero, gaztearen autonomia-maila 

galtzaile atera ohi dela, gurasoen preferentzien aurrean, eta horretarako mekanismoak zeintzuk diren ere adierazten da. 
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Gimeno Monteverde, Chabier. Menores que migran solos y sistemas de protección a la infancia. 

Espainian ‘lagundu gabeko adingabe atzerritarrak’ izenaz ezagun egin diren gazteek izaera bikoitzeko egoera bizi dute, batetik, adingabeko pertsonak 

dira (babestu beharrekoak), eta, bestetik, atzerritarrak dira (kontrolatu eta legez kanpoko egoeragatik bidali beharrekoak). Haurtzaroaren babeserako 

nazioarteko legeriaren arabera, Estatuak bete behar du tutoretza, izan ere, babesgabeko egoera juridikoan baitira. Hori dela-eta, nerabe horietatik ia 

gehienak adingabekoentzako babes-erakunde publikoek hartzen dituzte. Aragoiko erakundeetan hartutako adingabeen inguruko azterlan honen 

emaitzek erakusten dutenez, autonomia erkidegoek eskuduntza esplizitu eta inplizituak jaso dituzte espainiar migrazio-politikan: esplizituki, eskatzen 

zaie adingabeko horiei babesa ematea, eta inplizituki esaten zaie betetzen duten babes horrek ‘dei-efektua’ eragiten duela. 
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