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984ean, Amerikako Aka-
demia Pediatrikoaren
izenean, batzorde batek
txosten zabal bat argitara-
tu zuen. Bertan hausnar-

keta mamitsuak egin ondoren, pe-
diatrei eta gurasoei telebistak bor-
txazko jokaera agresiboen sustape-
nean eta obesitatean duen eragina-
ren berri ematen zitzaien. Telebis-
tak iharduera sexual goiztiarrean,
droga eta alkoholaren erabilera eta
abusuan, eskola-errendimenduan
eta estereotipo etnikoak (arraza
jakin batzuenganako mespre-
txua, adib.) iraun eraztean eduki
dezakeen eragina ere aipatzen
zen txosten horretan. Geroztik,
zoritxarrez, arazoak onera egin
beharrean okerrera egin ote
duen nago eta horregatik Aka-
demiak berriki kaleratu duen
berrikuspena azaldu nahi nieke
“Elhuyar” aldizkariaren irakur-
leei.

1989an, batezbeste, USAko
ume batek denbora gehiago
eman zuen telebista ikusten,
beste edozein ihardueratan bai-
no, lotan baino izan ezik Niel-
sen Company–ren azken datuen
arabera, 2–5 urteko umeak 25
orduz aritu ziren astero telebista
ikusten, 6–11 urtekoak 22 ordu
baino gehiago eta 12tik 17 urte
bitarteko adoleszenteek 23 ordu

11
egiten zituzten telebistari so. Tele-
bista komertzialari begira ordu
gutxiago igaro arren, azken esti-
mazioek ez dute bideoa erabiltzen
pasatutako denbora kontutan
hartzen. Beraz, pentsatzekoa da
azken 6–7 urteotan telebista-apara-
tuaren aurrean pasatutako denbora
ez dela nabarmentzeko moduan
jaitsi.

Telebistak umeengan duen
eragina, hari begira emandako den-
boraren eta ikusitakoaren efektu

metatzailearen baitan dago; ez bait
da berdina, noski, programa guz-
tien eragina (dokumentalak, irudi
animatuak, telefilmeak, kirol-ema-
naldiak, etab.). Nork kontrolatzen
du, ordea, programazioa? Nork
zehazten du ETBko telesailen, edo
irudi animatuen kalitate “sanita-
rioa”? Gure txoritxoaren erantzu-
leek kontutan hartzen al dituzte
erizpide hauek?

Gaur egungo umea 70 urteko
agurea izatera iristen denean, zazpi

bat urte pasatuak izango ditu
telebista ikusten. Beraz, telebis-
tak munduko esperientziarik
aktiboenak baino eragin handia-
goa eduki dezake; esperientzia
hori desplazatzera iristeraino-
koa. Zenbait umerentzat, tele-
bistan agertzen edo erakusten
den mundua mundu erreal edo
egiazko bakar bihurtzen da.

Hasieran aipaturiko gomen-
dio hura argitaratu zenetik sei
urte joan dira, eta denboraldi
horretan jasotako datuek nahi-
koa bide eskaintzen dute ondo-
rio bezala honako hau esateko:
alegia telebista asko ikustea dela
jokabide gogor, bortxazko edo
biolentoen arrazoietako bat,
bakarra ez izan arren. Eta tele-
bista ikusleak obesitatea ager
dadin laguntzen duela ere begi-
bistakoa da.

UMEAK, ADOLESZENTEAK
ETA  TELEBISTA
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Telebista ikustearen eta ihardue-
ra sexualaren edo alkohol-kontsu-
moaren artean frogatutako harre-
manik ez badago ere, egia da USA-
ko adoleszenteek ikusten duten
telebistan (eta guk hemen hasiera
besterik ez dugu ikusten, zertxobait
geroago bada ere) erreferentzia eta
konotazio sexual ugari jasotzen
dituztela (urtebetean 14.000tik gora
estimatu dira, erantzukizun sexua-
lari, abstinentziari edo antisortzeari
buruzkoak 150 inguru diren bitar-
tean). Eta egia da, haurdunaldien

eta transmisio sexualeko eritasunen
intzidentziak adoleszenteen artean
gora egin duela, eta Estatu Batue-
tan alkoholarekin harreman estua
duten heriotzen prebalentzia ado-
leszente eta heldu gazteen artean
gaixotasun, lesio eta heriotza–arra-
zoi nagusienetako bat dela ere.

Guzti horregatik, Amerikako
Akademia Pediatrikoaren Komuni-
kabideetarako Batzordeak honako
gomendio hauek argitaratu ditu:
1. Telebistaren eragina frogatzeko

ahaleginak indartu egin behar
dira pediatra eta
gurasoen artean.
Are gehiago, gu-
rasoen partehar-
tzea eta umeen
artean telebista
ikustean kriti-
katzeko ahalme-
na pizteko inizia-
tiba berriak bul-
tzatu behar
lirateke.

2. Pediatrek gurasoei beren seme-
-alabek telebista ikusten ema-
ten dituzten orduak egunean bat
edo bira mugatzea gomendatu
behar diete. Gurasoen aldetik
telebistaren ordezko egokiak
garatzen lagundu behar lukete
medikuek: irakurketa, kirolak
eta entrenamendu fisikoa, eta
heziketa–munduko dibertsioak.

3. Familia osoak parte hartu behar
du seme–alabek ikusten dituz-
ten programen aukeran. Gura-
soek telebista beren seme-ala-
bekin ikusi behar dute, “ikus-
ten” dutena interpretatzen la-
guntzeko. Ahal dela, zinta mag-
netoskopikoetan (bideotan)
eskaintzen diren aukera ego-
kiak aprobetxatu behar lirateke,
umeek eta adoleszenteek ikus
ditzaten.

4. Pediatrek umeentzako kalitate
handiko programazioa exigitu-
ko dien legeria eskatu behar
lukete (beste pertsona inplika-
tuekin batera: guraso, hezitzai-
le, etab.ekin), gutxienez egune-
an ordubete umeentzako pro-
grama egokiz (hezitzailez,
atseginez) osatua egon dadin.

5. Programa horiek ez lukete jos-
tailutan oinarriturik egon behar;
programa horiek umeei jostai-
luak saltzeko eginak bait dau-
de.

6. Komunikabidetan sexualitatea
erantzukizunez eta era egokian
ager eta erakuts dadila eskatzen
eta exigitzen jarraitu behar dute
pediatrek.

7. Telebistatik edari alkoholikoen
iragarkiak kentzeko ahalegine-
tan parte hartuko dute pedia-
trek.

8. Amerikako Akademia Pediatri-
koak ikerketa gehiago bultzatu
behar ditu telebistak umeengan
duen eragina neurtzeko, eta
umeei dedikaturiko telebista
konprobatu  eta  hobetzen saia-
tu.

TELEBISTA ERABILTZEKO ZENBAIT AHOLKU

• Aparatua piztu aurretik, programazioari begirada bat eman.
• Ez jarri telebistatik metro t’erdi baino gertuago, aparatuaren tamainaren

arabera.
• Erradiazio–dosia ia hutsala den arren, ez da komeni pantaila ukitzea.
• Ez erabili egoera txarrean dagoen telebistarik edota oso aparatu

gastaturik.
• Ez ikusi TBrik ilunpetan.
• Entzun nahi bada, adi egotea eskatzen duen bolumenean mantendu

telebista; ozenago ez.
• Ez egon ordu gehiegi telebistaren aurrean. Egunean bi ordu izan daiteke

dosi egokia, noizean behin “betekadaren” bat onartu arren.
• Umearen adinaren eta sen onaren arabera, programarik egokienak

bakarrik aukeratu.
• Eta azkenik, beti ere kontutan eduki umearentzat telebista ez dela jostailua

eta ezta hezitzaile aparta ere. “Umeak zer ikusi, hura ikasi” dio esaera
zaharrak. Beraz, alternatibarik eskaintzen ez zaion bitartean alferrik da
umeari “Hainbeste telebistarekin tontotu egingo zara ...”, “Adimena
lehortu egingo zaizu”, “Horrela jarraituz gero, begiak karratu bihurtuko
zaizkizu...” eta antzekoak esatea. Haurrari zoora joatea, edota berarekin
margotzen aritzea proposatzen bazaio (edota bere gustoko jostailuarekin
elkarrekin jolastea), nekez egongo da telebista–aparatuari konektatuta
egun osoan.


