


KCD-GGKEREN INFORMAZIOA

Kultura  Communication  y  Desarrollo  “KCD”  Garapenerako  Lankidetzako  Gobernuz 

Kanpoko Erakunde bat  da,  zeinaren helburua baita Komunikazio Soziala  eta Kulturala 

sustatzea garapenerako tresna gisa. 

KCD erakundearen funtsezko helburua honako printzipioek zuzentzen dute:

1. Komunikazio anitza eta plurala sustatzea. 

2. Kulturaren eta bere dibertsitatearen garrantzia bultzatzea 

3. Komunikazioaren demokratizazioa sustatzea 

4. Zinemaren  ekoizpenean  jarduteko  aukera  izan  ez  duten  talde  sozial  eta 

komunitateei zinematografiaren eta ikus-entzunezkoen munduan sartzen laguntzea. 

5. Emakume errealizadoreen partaidetza sustatzea. 

6. Aurka  egitea  korronte  politiko  autoritarioei,  elitistei,  arrazistei,  xenofobikoei, 

homofobikoei eta, oro har, diskriminazio mota guztiei, beren iruzurrak salatuz eta 

beren adierazpide guztiak arbuiatuz. 

7. Gizartearen  alternatiba  bat  eraikitzen  laguntzea,  non  ez  baitute  lekurik  izango 

bidegabekeriak, miseriak, generoen arteko berdintasun ezak, gerrek, hondamendi 

ekologikoek, jazarpenek (politikoa, sexuala, erlijiosoa, etnikoa...) eta esplotazioak. 

8. Dibertsitatearen  balore  positiboak  eta  balore  kulturalak,  erlijiosoak,  etnikoak, 

sexualak, eta abar zabaltzea. 

9. Giza  eskubideak,  eskubide  kolektiboak,  genero  berdintasuna,  ingurumenarekiko 

errespetua eta bakearen kultura sustatzea. 

10.Herrien arteko harremanak sustatzea berdintasunean oinarrituta. 

11. Emigrazioaren onarpen soziala sustatzea. 

12.Pobrezia eta bazterkeria soziala sortzen duten arrazoiak salatzea. 

13.Transformazio  sozialeko  prozesuen  aldeko  iritzi  publiko  bat  eraikitzea Giza 

Garapen zuzena eta iraunkorra lortzeko. 
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KCD-GGKEREN INFORMAZIOA

“KULTURA eta KOMUNIKAZIOA oinarrizko osagarriak dira edozein herri eta  

komunitateren GARAPENA sustatzeko”.

Martxan ditugun Proiektu eta Ekimenak:

• Zine Ikusezinaren nazioarteko jaialdia, Filme Sozialak”,  Bilbon.

• Urteroko  Nazioarteko  Topaketak,  Kultura,  Komunikazio  eta  Garapenari 

buruzkoak, EHUko Udako Ikastaroen barruan.

• Prestakuntza Tailerrak, Garapenerako genero eta komunikazioaz.

Nazioarteko Lankidetza:

• Ojo de Agua Comunicación (Oaxaca, Mexiko).

• Fundación Luciérnaga (Nikaragua).

• Kairoko Emakumeek Egindako Zine Arabiar-Iberoamerrikarraren Jaialdia (Klaketa 

Arabe, Egipto)

• Marilyn Solayaren “Vestido de Novia” film kubatarraren ekoizpenean laguntzaile.

Hitzarmenak:

• Tartanga GLHI (Erandio)

• Mungia BHI (Mungia)

• Ballonti BHI (Portugalete)

• Iurreta GLHBI (Iurreta)

• Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU / UPV)

• Ibarrekolanda BHI (Bilbao)

• Nicolás Larburu GLHBI (Barakaldo)

• Artaza Romo BHI (Leioa)
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1. FITXA TEKNIKOA

Izenburua: LIBRE DIRECTO

Urtea: 2011

Iraupena: 13 minutu

Nazionalitatea: Espainia

Hizkuntza: Gaztelania 

Azpitituluak: Ingeles, aleman, frantses eta italiera

Errealizazioa / Ekoizpena: Bernabé Rico

Generoa: Fikzioa

Kategoria: Genero-ekitatea

2. SINOPSIA 

60 urte zituela, Adelaren bizitza ez zen amestu zuena: seme-alabarik gabe, askatasuna 

kendu egiten zion senarra,  eta  are txarrago,  ezertarako ilusiorik  gabe;  harik  eta  egun 

batean 300,000 euro irabazteko aukera eman zioten arte, eta ordura arteko bizimodua 

utzi.  Baldintza  zein?  Gola  sartzea  zelai  erditik,  atezainik  gabe,  ligako  partida  bateko 

atsedenaldian. Kikildu beharrean, egun handirako entrenatzea erabaki zuen.

3. FILMA  AZTERTZEN

A) Zer transmititu nahi du film labur honek?

B) Zerk erakarri du zure arreta? 

C) Zergatik ote du izenburu hori? 

D) Adelak baloia jaurtitzea ideia ona dela uste duzu? Zergatik?

E) Zer gertatuko da bukaeran? Gola bai ala ez?

F) Posible al  da bikotekide gazteen artean ere emakumeak egun osoa etxeko lanetan 

ematea? Zergatik? 

G) Uste duzu film, abesti eta telebista-programek emakume eta gizonen betebeharrak zein 

diren erakusten dutela? Adibideak eman. 

KDC ONGD – Kultura, Communication y Desarrollo.  

www.kcd-ongd.org e-mail: info@kcd-ongd.org Tel. / Fax: 94 602 46 68          

3

mailto:info@kcd-ongd.org
http://www.kcd-ongd.org/


4. GENERO-DESBERDINTASUNA ZAHARTZAROAN

 

Bizitzan  dauden  gizonen  eta  emakumeen  arteko  desberdintasunek  zahartzaroarekin 

okerrera egin dezakete eta hau sarritan arau kultural eta sozialetan oinarritzen da. Adineko 

emakumeek  sufritu  ohi  duten  diskriminazioa,  gehienbat  baliabideak  ez  bidezko  modu 

batean banaturik  egotearen ondorio  zuzena izaten da:  bai  oso erretiro-pentsio  eskasa 

kobratzeagatik (etxea eta seme-alabak zaintzeagatik denbora labur bat eman duelako lan 

ordaindua  burutzen),  bai  diru-sarrera  propiorik  ez  duelako,  horrela  senarraren  edo 

senideen menpe geratzen delarik. 

Horrez gain, bere lana ez da oso baloratua izaten. Bere betebeharra dela uste da, bizitza  

osoan zehar egin duenez, ederki egiten du gainera. Orokorrean gizon batek bere emazte 

gaixoarekiko egiten duen zaintza-lana baloratuago izaten da alderantziz baino.

Eta  horrela,  bizitza  osoan  zehar  egin  duen  lana  luzatu  egingo  du.  Aldaketarako  edo 

atsedenerako den une hori iristean, adineko emakumeentzat, ordea, bikotekidea, etxea 

eta seme-alaben ordez bilobak zaintzeko ardura luzatzeko une bihurtuko da. 
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5. JARDUERAK

A) Nola erabiltzen dugu gure denbora?

1. Zenbat denbora erabiltzen dute emakumeek etxerako eta familiarentzako? Eta 

gizonek? 

a) 4 ordu eta 25 minutu emakumeek, 2 ordu eta 28 minutu gizonek

b) 10 ordu eta 30 minutu emakumeek, 5 ordu gizonek

c) 2 ordu eta 28 minutu emakumeek, 4 ordu eta 25 minutu gizonek

2. Zenbat denbora erabiltzen dute emakumeek eta gizonek lan ordainduan?

a) 8 ordu eta 30 minutu emakumeek, 6 ordu eta 30 minutu gizonek

b) 7 ordu eta 54 minutu gizonek, 6 ordu eta 35 minutu emakumeek

c) 4 ordu eta 20 minutu gizonek, 4 ordu eta 20 minutu emakumeek

3.  Gizonek  eta  emakumeek  etxean  eta  etxetik  kanpoko  lanean  ordu  kopuru 

desberdina erabiltzeak ze ondorio ditu?

a) Aisialdirako eta atsedenerako denbora gutxiago emakumeen kasuan.  

b) Emakumeek lan ordaindu gehiago eginez gero, etxea zikinago. 

      c) Aisialdirako eta atsedenerako denbora gutxiago gizonen kasuan.  

Azken  urteotan  Estatistika  Nazionaleko  Institutuak  “Denboraren  erabilerari  buruzko  

Inkesta” egiten du erakusteko etxetik kanpoko lana ez ezik, adin desberdinetako gizon eta 

emakumeek bizitzaren zeregin  bakoitzerako  erabiltzen  duten denbora  ere  bai.  Inkesta 

hauei esker frogatu da etxeko arduren banaketan bilakaera egon dela baina, hala ere,  

oraindik emakumeek eta gizonek etxeko lanetan erabiltzen duten denbora ez dela inondik 

inora ere berdina. 
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B) Produkzio- eta ugaltze-lanaren balioa. 

Produkzio- eta ugaltze-lana etxearen eta familiaren mantenurako egiten dena da, barne 

hartzen dituelarik garbiketa, sukalde zein zaintza jarduerak eta gainera ordaindu gabeko 

lana izanik. Are gehiago, ez ordainduriko lana ordaindurikoaren bikoitza da erabilitako ordu 

kopuruari erreparatzen badiogu. Ondorioz, egunero hamaika jarduera burutzen dira gure 

gizartearen mantenuan lagungarri direnak, ez ekonomikoki, ez sozialki ezta “lan” gisa ere 

errekonozitu gabe daudenak. Norbaitek senide gaixo bat zaintzea, adibidez, betebehartzat  

hartzen da baina zaintza etxetik kanpokoa izango balitz, orduan nolabaiteko balioa izango 

luke.  Lan  honen  %80a  emakume,  ama,  amona,  alabek  egiten  dute  nahiz  eta  azken 

urteotan zenbait gizon hasi den etxeko zenbait jardueren ardura hartzen. 

GEZIEKIN LOTU

Lisatu (etxean)

Adineko pertsonak zaindu (zahar-egoitzean)

Kozinatu (sukaldari profesionalak)

Lorategia txukundu (lorezain profesionalak)                      ORDAINDUA

Lisatu (tindategian)

Kozinatu (etxean)

Etxeko lanetan lagundu (etxean)

Adineko pertsonak zaindu (etxean)                   EZ ORDAINDUA

Cuidar personas mayores (etxean)

Etxeko lanetan lagundu (eskola partikularretan)

Etxean burutzen diren jarduerak zure familiako nork egin ohi ditu? 
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C) Irudi eta estereotipoen eraikuntza

Ikus-entzunezko komunikazioa oso garrantzitsua bihurtu gure bizitzan. Filmek, telesaioek, 

kirol emankizunek, aldizkariek, iragarkiek … gizartean gero erreproduzituko diren balioen 

transmisio  lana  egiten  dute.   Egun,  filmetako  protagonista  gehienak  gizonak  dira, 

zuzendariak,  gizonak,  zinema-  eta  telebista-industria  gizonen  menpe  eta  horregatik 

hedatzen den irudia honako hau da: gizonak babesleak, arrakastadunak, boteretsuak eta 

emakumeak, berriz, zaintzaileak, menpekoak edo objektu soil. Bestelako eremuetan kirola 

maskulinotzat  sustatzen  da  (horregatik  arrarotzat  jotzen  da  emakume  bat  futbolean 

jokatzen  ikustea),  publizitateak  emakumea  gorputzagatik  erakargarri  bezala  erabiltzen 

jarraitzen du eta telesaio gehienetan emakumeek bigarren mailako pertsonaiena egiten 

dute.

D) Zahartze aktiboa

Adineko pertsonen kopurua etengabe hazten ari da bestelako edozein adin-talde bat baino 

gehiago,  biztanleriaren zahartze  azeleratua eta  bizi-itxaropena areagotzen ari  direlarik. 

Hau azken hamarkadetan izan diren politika sozialen eta osasun-aurrerakuntzen ondorio 

zuzena da. Egoera berri honek erronka bat sortu du: nola eraiki adinekoei buruzko irudi 

positiboa  eta  nola  sustatu  beraien  zahartze  aktiboa,  horretarako  bizitzaren  etapa  hau 

garapen  pertsonalerako  bestelako  ziklo  bat  bezala  ulertzea  ezinbestekoa  izanik. 

Beharrezkoa izango da bizitza osasuntsu, parte hartzaile eta segurua lortzeko aukerak 

sortzea. 

Zehatz-mehatz  oso  garrantzitsua  da  adinekoen  nahiak  eta  beharrak  asetzen  dituzten 

aisialdi-jarduerak  sustatzea,  baita  boluntariotza  eta  partaidetza  ere;  gainera,  haien 

autonomia  ez  oztopatzeko  muga  publikoak  eta  domestikoak  murriztu  beharra  dago. 

Askotan  ahazten  dugu  osasuntsu  zahartzea  belaunaldirik  gazteenek  aprobetxatu 

ditzaketen jakintza eta eskarmentuak metatzea dela. 
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HIZKI SALDA

Adinekoek egin ditzaketen 10 jarduera topatu.
     

Eskalatu, dantzatu, kozinatu, bidaiatu, lanegin, idatzi, konposatu, margotu, irakurri, ikasi
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E) Zer esan nahi du ahalduntzeak?

Ahalduntzeaz hitz  egitean,  talde  sozial  baten  gaitasuna,  konfiantza,  ikustea  eta 

protagonismoa sendotzen dituen prozesuari buruz ari gara. Oraingoan emakumeek bizitza 

autonomoagoa lortzeko ibilibideaz eta eskuragarri dituzten baliabideaz mintzatzuko gara. 

Banakako aldaketa pertsonala eskatzen du, norberaren eskubide, interes eta gaitasunez 

kontziente  izanik.  Honetan  jarduetak  autoestimua  areagotuko  du  eta  pausu  hau  oso 

garrantzitsua izango da emakumeengan eragiten dizkieten kontuen inguruko erabakiak 

hartzeko. Prozesua  batzutan luze eta frustragarria izan daiteke, eta adin handian lortu 

daiteke (“Libre zuzena” film laburrean ikusi dugun bezala). 

Horregatik garrantzitsua da inguruaren laguntza, baita eremu horretan lan egiten duten 

erakundeena eta emakumeena beraien bizitzaren gaineko ardura hartu dezaten.
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Webgune  interesgarriak

• WEB  ATARIAK, BLOGAK…

− BATERATU, UZTARTZEAREN ALDE ONA (Eusko Jaurlaritza) http://ttiki.com/54158

• DATUAK ETA ESTATISTIKAK

−ZIFRAK  Emakumeak  eta  gizonak  EUSKADIN  2012  (EMAKUNDE) 

http://ttiki.com/54161 

• IRITZI-ARTIKULUAK

− Osasuna eta generoa (Gure gaiak-BERRIA) http://ttiki.com/59868 

−Emakumeen osasuna: hainbat desberdintasun http://ttiki.com/59867 
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IRAKASLEENTZAKO GIDA

3.E ATALA

Bietariko  edozein  gertatu  ahal  izan  da.  Gidaren  6.E  atalean  ahalduntzeari  buruz  hitz  

egiten  da  eta  baita  erabakiak  hartzeko  eta  nork  bere  bizitza  gobernatzeko  zein 

garrantzitsua  den  auestimua  lantzea.  Eztabaida  norberaren  erabakiak  hartzearen 

inguruan sustatu daiteke eta ez bereziki saria irabaztearen ondorioen inguruan. 

3.F ATALA

Hau soilik adineko bikotekideen artean gertatzen denaren mitoa desegitean datza. Egun, 

badaude  bikoteak  non  emakumeak  hartzen  dituen  bere  gain  etxeko  ardura  guztiak. 

Batzuk, bere erabakiaren ondorioz, beste batzuk derrigorturik, gizonak etxetik kanpo diru 

gehiago irabaziko duelakoan. 

3.G ATALA

Ikasle  bakoitzak  adibide  bat  eman  dezake  eta  bizitzan  paper  desberdinak  betetzen 

dituzten  emakumeak  eta  gizonak  erakusten  dituen  film  edo  telesail  bat  aurkeztu. 

Bateratzeak emakume eta gizonari  buruz eraikitzen den irudiari  buruzko ideia orokorra 

egiteko  balioko  du.  Joera  orokorraren  aurkako  adibideak  ere  agertu  daitezke,  bertan 

protagonistak emakumeak izanik.  Interesgarria  litzateke irakasleek bestelako zine-  edo 

telesaio-mota eskura izatea. 

5.A ATALA TESTA

1. a) Estatistika Institutu Nazionalaren 2011ko Denboraren erabileraren Inkestaren 

arabera, emakumeek gutxi gora behera gizonek baino bi ordu gehiago erabiltzen 

dituzte egunero etxeko eta familiaren zaintza lanetan.
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2. b) Estatistika Institutu Nazionalaren 2011ko Denboraren erabileraren Inkestaren 

arabera ere, gizonek etxetik kanpo ordu bat eta 20 minutu gehiago erabiltzen dute 

lan ordaindua egiten eta sozialki errekonozimendu gehiago lortuz. 

3. a) Gizonek eta emakumeek egunero etxetik kanpo zein etxe barruan erabiltzen 

dituzten  orduak  batuz  gero,  azkenean  emakumeek  beraien  atsedenerako  eta 

gozamenen pertsonalerako  ordu gutxiago dituztela egiaztatu dezakegu. 

5.B ATALA GEZIEKIN LOTU

“Etxean” burutzen diren jarduera guztiak EZ ORDAINDUAK atalean sartzen dira. Ariketa 

hau emakumeek etxe barruan musu-truk egiten duten lan kopurua bistaratzeko oinarria 

da. Lan bera egiteko beste emakume bat kontratatzean, balio ekonomikoa ematen zaio, 

ordea. Nagusiki emakumeek egiten duten doako lan hori ikusezina da. 

5.D ATALA HIZKI SALDA

Eskalatu, dantzatu, kozinatu, bidaiatu, lanegin, idatzi, konposatu, margotu, irakurri, ikasi

Ikerketa eta erredakzioa:

Carmen Alquegui Lanas

Leire Pascual Basauri

Make Irigoien Perurena

Nerea Uriarte Goitia

J. Carlos Vázquez Velasco
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