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-GGKE onura publikodun
AS/B/14091/2008 kodea darama.

izendatu

dute,

eta

EAEko

administrazio-erregistroan

KCD GGKEaren oinarriak:
1. Herritar global eta konprometituak.
2. Komunikazio demokratiko eta anitza.
3. Baztertuta egon ohi diren kolektibo eta komunitateen integrazioa.
4. Genero-berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea.
5. Aniztasun kultural, etniko, erlijiozko, politiko, sozial eta sexu-joerazkoa.
6. Giza Eskubideak, bai norbanakoenak, bai taldeenak.
7. Naturarekiko harreman iraunkorra.
8. Bake-kultura positiboa.
9. Berdintasunean oinarritutako harremanak, bai pertsonen artean, bai herrien artean.
10. Migrazio-prozesuak gizatiartzea.
KULTURA eta KOMUNIKAZIOA funtsezko osagarriak dira edozein pertsona,
komunitate edo herriren GARAPEN prozesuan.
KCD GGKEak gizarte hobe baten sorreran bere alea jarri nahi du. Bertan, izatea gailentzen zaio
edukitzeari, kultura eta naturaren aniztasuna daude oinarrian eta baztertuta dago edozein
bortxakeria eta botere-gehiegikeria.
KCD GGKEak genero arteko berdintasunaren alde dihardu, aukera-berdintasunik ezak eragindako
bidegabekeriak desagerrarazteko. KCD GGKEk premiazko deritzo txirotasuna, bereizkeria,
kalteberatasuna eta gerrak bukaraztea; izan ere, milioika pertsonari eragiten diote mundu mailan,
eta giza garapen iraunkorra galarazten dute.
KCDren lerro estrategikoa, Gizartea eraldatzeko hezkuntzan
1) Kultura eta gizarte-komunikazioa sustatu eta zabaltzea, lanabes garrantzitsu eta baliotsuak
diren heinean Tokiko Giza Garapena lortze aldera.
2) Giza eskubideen, genero-parekidetasunaren, kultura artekotasunaren eta garapen iraunkorraren
zabalkunde eta promoziorako espazioak indartu eta hedatzea.
3) Kulturaren, komunikazioaren eta garapenaren inguruko egitasmoen eztabaida, elkartruke,
hausnarketa eta sustapena garatzeko guneak indartu eta hedatzea.
4) Hainbat sektoretara bideratutako formazio- eta ahalduntze- guneak sortzea, batez ere
emakumeek osatuta, garapenerako komunikazioan parte-hartzaile moduan.
5) Zinema-sektorean parekidetasuna sustatzea, batez ere gizarte-eraldaketari begira egindakoan.
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Jarduerak:
1. Bilboko “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia
2. Kultura, Komunikazio eta Garapenerako Nazioarteko Topaketa
3. Komunikazioa eta Garapenerako Eskola
Beste batzuen artean…
KCDren garapenerako kooperazio-egitasmoak gauzatzeko ildo estrategikoak
1) Munduan zehar garapenerako komunikazioan diharduten pertsona eta erakunde sareak sustatu
eta laguntzea.
2) Txirotutako herrialdeetan giza eskubideen sustapenerako lanak garatzea, kultura- eta gizartekomunikazioaren bitartez.
3) Genero-parekidetasuna eta emakumeen ahalduntzea bultzatzea garapenerako kulturaren
bitartez.
Jarduerak:


“Mexikoko herri indigenen eta emakumeen eskubideen defentsarako komunikazioeraldatzailea”. (Ojo de Agua, Mexiko)



"Nikaraguatik Erdialdeko Amerikarainoko genero-indarkeria aurreikusteko komunikazio
soziala" eta “Loma Verde” telesaio soziala. (Fundación Luciérnaga, Nikaragua)



“Emakume anitzak, beren eskubideak garapenerako komunikazioaren bidez defendatzen.
Egiptotik mundura”. El Cairoko Emakumeek egindako Nazioarteko Zinema Jaialdia, “Cairo
Internationa Women's Film Festival”. Sareko ekintzak mugimenduan diren zinemakarabanetarako eta minutuko bideo-tailerrak, bai Euskal Herriko eta Egiptoko zenbait
herritan, bai Latinoamerikako eta arabiar herrialde batzuetan. (Klaketa Árabe, Egipto)

Beste batzuen artean…
Hitzarmenak:


Tartanga LHII (Erandio)



Mungia BHI (Mungia)



Ballonti BHI (Portugalete)



Botikazar BHI (Bilbao)



Iurreta LHII (Iurreta)



Ibarrekolanda BHI (Bilbao)



Artaza –Romo BHI (Leioa)



Aixerrota BHI (Getxo)



Nicolás Larburu LHII (Barakaldo)



Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
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1. FITXA TEKNIKOA
Izenburua: Vidas rotas?
Urtea: 2014
Herrialdea: Kanbodia, Espainia.
Hizkuntza: kanbodiera, ingelesa, gaztelania.
Azpidatziak: gaztelania
Errealizazioa / Ekoizpena: María José Anrubia eta Rafa Arroyo
Generoa: dokumentala
Saila: giza eskubideak

2. SINOPSIA
Dokumentalak pertsonen aurkako minek Kanbodian eragindako biktimen ausardia erakusten digu,
nola bizi duten egokitu zaien egoera gordina. Hauen gaztetasunak, Prefetura Apostolikoak ematen
dien laguntzaz batera, bizirik mantentzen ditu. Euren burua gainditu nahian egindako ahaleginak
dira armen eraginei aurre egiteko itxaropen bakarra. Izan ere, gorputzak anputatuta badituzte ere,
beren bizitzak ez daude apurtuta.
3. FILMA AZTERTZEN

A.

Zer kontatzen digu filmak?

B.

Zein da filmak erakusten dituen elbarritasunen arrazoia?

C.

Uste duzu Kanbodiako egoera beste inon ere gerta daitekeela?

D.

Zerk eman dizu arreta? Zer sentiarazi dizu film laburrak?

E.

Zer beste arrazoi ezagutzen duzu inor elbarri egoteko?

F.

Ezagutzen duzu desgaitasunik duen inor? Nolakoak dira zuen harremanak?
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A) Gudu elbarritasunak.
Kanbodian, “Vidas rotas?” dokumentala filmatu zen lurraldean, guduak desgaitasunak dituzten
milaka pertsona egotea eragin du, beste herrialde askotan bezala.
Pertsonen aurkako minak hiltzeko diseinatuta daude, edo biktimak elbarritzeko. Lurrean
ezkutatzen diren lehergailuak dira, zapaldutakoan eztanda egiten dutenak, zerbaitek ukitutakoan.
Guduak bukatu eta urte batzuetara ere biktimak eragiten jarraitzen dute. Oro har, urbanizatu
gabeko eremuetan egon ohi dira, biztanleria zibilak ezagutzen ez dituen lekuetan, eta horrek
biktimetako asko nekazariak izatea eragiten du, edo umeak bestela, landa inguruan jolasean
direla.
Leher egiten dutenean, minek zapaldu dituen pertsonaren gorputza larriki kaltetzen dute, baita
ingurukoena ere. Eramandako kargaren eta ospitalearen hurbiltasunaren arabera, askotan hankak
eta besoak anputatu behar izaten zaizkio biktimari, bizirik aterako bada.
Arazo larri honi aurre egiteko, 1997an Nazio Batuen Erakundeak “Pertsonen aurkako minen
erabilpen, biltegiratze, ekoizpen eta banaketaren aurkako eta beren suntsitzearen inguruko
hitzarmena” onartu zuen, eta bertan erabilpena bera debekatu egin zen. Halaber, zenbait estatuk
minen kokapena zehazteko eta kentzeko programak abiatu dituzte, bertan bizi direnen eta
ingurutik igarotzen direnen bizitza babesteko asmoz.
Nazioarteko hitzarmen hau indarrean jarri zela 20 urte igaro diren honetan, bada hobekuntzarik:
minen ekoizpena gutxitu egin da, milaka desaktibatu dira, eta horien biktimek osasun-zerbitzu
hobea dute, baita errehabilitazioa ere.
Pertsonen aurkako minek gehien kaltetu dituzten herrialdeak honako hauek dira: Kanbodia -236
biztanletik bat mutilatuta dago-, Angola, Bosnia eta Herzegovina, Afganistan, El Salvador,
Nikaragua, Kolonbia -777 kendu ziren 2009an-, Peru -Ekuadorrekiko mugan-, Sudan, Mozambike,
Somalia, Irak eta Mendebaldeko Sahara.
Halaber, gauza jakina da, debekatuta egon arren, 35 herrialdek oraindik ere ekoizten dituztela.
Ekoizle nagusiak honako hauek dira: Amerikako Estatu Batuak, Txina, Errusia, Israel, Pakistan,
Hego Afrika, Ipar Korea, Hego Korea, Nepal, India, Singapur eta Vietnam.
Lehen Ariketa. Osatu pertsonen aurkako minei buruzko testua honako hitz hauek sartuz:

biktimen - GGNB - oinarrizko - gudua - kendu - txirotasuna - arrisku - milioi - milioi - nekazaritza zelai - itzulera - zauritzen - sartzea - minak Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordearen esanetan (____________), zeina ____________ eta
gatazka armatuan gatibu daudenen arretaz arduratzen den, pertsonen aurkako minak herrialde
askotako biztanleentzako arrisku handia dira, bereziki Kanbodian, Afganistanen, Kuwaiten eta
Angolan.
Afganistanen, 10 _____________ mina jarri dituzte gutxienez. Azken 25 urteetan, 4 bat milioi
________ erein dira Kanbodian. Hilero, 60 pertsona hil edo ____________ dituzte. Kuwaiten,
_____________ bat iguru omen dago. 1945etik 1977ra 15 milioi mina ____________ zituzten
Polonian. Denbora hartan, 4000 zibil hil ziren eta 9000 zauritu.
Libian, oraindik badira minaz jositako ______________ zabalak, II. Mundu Gerratik hor daudenak.
Lehergailu hauek direla eta, gainera, munduan zehar eremu zabalek dute ____________
debekatuta. _________ igaro ostean ere ez dute arriskurik galtzen, horietariko gehienek ez baitute
auto-suntsiketa mekanismorik, eta lehian aritu diren bi aldeek ez dituzte tokitik joandakoan
kentzen. Gauzak horrela, mina-esparru gehienak oraindik ere ez dira antzeman, eta
_______________ larria dira biztanleriarentzat. Mina-esparru hauek egoteak ezinezko egiten du,
besteak beste, biztanleria zibilaren guda osteko ____________, euren ____________ beharrak
asetzeko edozein jarduera kinka larrian egoten baita. Hainbat tokitan, minen eraginez,
___________ eta abeltzaintza ezin dira urteetan berrekin. Horrek elikadura zaildu egiten du, eta
_____________ areagotu.
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B) Desgaitasun fisikoa eta desgaitasun intelektuala
Dokumentalak deskribatutakoak ez ezik, beste desgaitasun mota asko ere badaude. Gaur egun,
“gaitasun anitzez” nahiz “gaitasun bereziez” hitz egin ohi da. Horrela, pertsonak desgaitasunagatik
baino gehiago beste gaitasunengatik defini daitezen lortu nahi izaten da, oso baliagarriak baitira
gizarterako, muga jakin batzuk izanik ere. Azken finean, denok dauzkagu mugak eta gaitasun
anitzak, desgaitasun zehatzik ez edukita ere. Bada, esaterako, musika jotzeko gaitasun berezia
duen jendea, edo sukaldean aritzeko, hizkuntzak ikasteko, eskulanak egiteko eta abar, eta bada
ez duenik.
Nolanahi ere, gaiaren gaineko legeek eta sailkapenek desgaitasun hitza mantentzen dute, eta
horrexegatik erabili dugu gida honetan ere. Hauen barruan, bi multzo nagusi bereizten dira:
desgaitasun fisikoa eta intelektuala.
Desgaitasun fisikoa area motorra gutxituta izatean datza, edo mugimenduen, funtzioen,
sentimenen kontrola, eguneroko jarduerak egitea galarazten edo zailtzen duena. Hainbat arrazoi
egon daiteke, direla sortzetiko faktoreak, oinordetzan jasoak, kromosoma mailakoak, istripuak
nahiz gaixotasunak.
Desgaitasun intelektuala gaitasun mentalak gutxituta izatean datza, edo komunikazioari, norbere
zaintzari nahiz gaitasun sozialei lotutako gaitasunak. Horren eraginez, pertsonak motelago ikasten
du eta hala garatzen da, eta denbora luzeagoa behar izaten da hitz egiten, ibiltzen, janzten edo
jaten ikasteko. Halaber, zenbait gauza, batzuetan, ezin izaten dira ikasi. Hori gertatzearen
arrazoiak, noski, hainbat izan daitezke, esaterako: baldintzapen genetikoak, haurdunaldi edo
erditzeko arazoak, edo haurtzaroko lehen urteetako gaixotasunak, meningitisa adibidez.

2. jarduera. Bilatu Interneten desgaitasun motei buruzko hitz gurutzatuotako erantzunak.
Erantzunak hitz bat baino gehiago duenean, ez dira espazio batez bereiziko.

1. (BERTIKALA) 21. kromosomaren (edo haren zati baten) gehiegizko kopia batek eragindako
gaitza. Desgaitasun kognitibo aldagarria du bereizgarri nagusi, baita ezaugarri fisiko jakin batzuk
ere.

2. Garapen neurologikoaren nahasmendu konplexuen multzoa. Ezaugarriak, oro har, honako
hauek dira: harreman sozialetarako zailtasunak, komunikazio gaitasun gutxitua eta jokaera
estereotipatu, mugatu nahiz errepikakorrak.

3. Bizkar-hezurrari eragiten dion gaixotasuna, ez diona erabat ixten uzten, eta jaiotzan agerikoa
izan ohi dena.

4. Entzumena erabiltzeko zailtasun edo ezintasuna, haren galerak eragindakoa.
5. Psikomotrizitateari eragiten dion behin-betiko nahasmendu ez progresiboa. Hau da, mugitzeko
gaitasunari edo area motorrari eragiten dion gaitza, pairatzen dutenak gurpildun aulkiak erabiltzera
behartzera irits daitekeena.

6. Zenbait arrazoik, mina baten leherketak esaterako, eragin dezaketen gorputz atal baten
erauzketa (besoak edo hankak, normalean).

7. (BERTIKALA) Ikusmenaren gabezia osoa edo larria, begi bati edo biei eragin diezaiekeena.
8. Jaiotzetik gorra den pertsona.
9. (BERTIKALA) Burmuineko nerbio-lesio batek nahiz bizkarrezur-muinekoak eragindako paralisia,
gorputzaren behealdeari eragiten diona.

10.

Autista-espektroko nahasmenduen bereizgarri diren ezaugarri mental eta jokabidezkoak.
Pairatzen duen pertsonak gaitasun sozialean zailtasunak izaten ditu, baita komunikazioan ere,
nahiko era aldagarrian. Halaber, oso esparru mugatuetan oinarrituko ditu zaletasun eta interesak.
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9.
7.

1.

2.

4.
5.
6.

8.

10.

3.

C) Elbarrien eskubideen gaineko nazio eta nazioarte mailako arautegia
Mendeetan zehar, desgaitasunen bat izan duten pertsonak baztertu izan dira, bai prozesu
sozialetatik, bai tokiko garapenetik. Zenbait tokitan, herri- edo erlijio-sinesmen jakin batzuei lotuta,
jainkoen zigorrean sinetsi izan da, horregatik jaio direlakoan jaio diren moduan pertsona hauek.
Hori dela eta, lotsak nahiz beldurrak eraginda, familiek bizitza publikotik ezkutatu izan dituzte.
Hori eta beste arrazoi batzuk direla medio, kolektibo honek zailtasun ugariri egin behar izan dio
aurre historian zehar, giza eskubideak osoki errespeta daitezen NBEren Giza Eskubideen
Aldarrikapen Unibertsalari jarraiki. Eskubide horiek, berez, edozein pertsonari aitortu beharko
litzaizkioke, pertsona izate hutsagatik.
Elbarrien eskubideak urratu izanak NBE Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideen Nazioarteko
Hitzarmena onartzera eraman zuen, 2006ko abenduaren 13an. Gaur egun, 101 herrialdek sinatu
dute hitzarmena, Espainiar Estatua barne. Arautegi honen lehen artikuluak honako hau ezartzen
du:


Hitzarmen honen xedea desgaitasuna duten pertsonek berezkoak dituzten
giza eskubideak sustatu eta babestu eta bermatzea da, beste guztiok
ditugun baldintza berdinetan goza ditzaten oinarrizkoak diren askatasun
hauek, eta merezi duten errespetua jaso dezaten.



Pertsona elbarriak dira epe luzerako desgaitasun fisiko, mental, intelektual
edo sentimenezkoa dutenak, betiere oztopo edo muga horiek beren
gizarteko parte-hartzea baldintzatzen badute eta ezin badute besteen
moduan baldintza berdinekin parte hartu.

Espainiar Estatuan, gainera, 2013an Desgaitasuna duten pertsonen eskubideak eta beren
gizarteratzea bermatzeko lege orokorra onartu zuten. Bertan, elbarrien eskubideak zehaztu egin
ziren, baita erakunde publikoen betebeharrak ere, horiek posible izan daitezen garraiobideetan,
hezkuntzan, osasungintzan eta lan-esparruan besteak beste. Legeak, halaber, haren 2. artikuluan,
zigorrak aurreikusten ditu, berdintasuna eta bazterkeriarik eza bermatzeko:
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Bazterkeria zuzena: duen desgaitasuna dela eta beste inork bezain trataera
ona jasotzen ez duen pertsonak pairatzen duena.



Zeharkako bazterkeria: lege batek, klausula arrunt nahiz hitzartuek,
banakakoen hitzarmen nahiz aldebakarreko erabakiek, irizpideek edo
jokabide jakin batek, inguru edo zerbitzu ustez neutroan, desgaitasuna duen
pertsonari kalte eragiten dionean, baldin eta ez badute zilegi den helburu
objektiborik eta hori lortzeko modu egoki eta aproposik.

D) Desgaitasuna duten pertsonen eskubideak eta gizarteratzea gauzatzeko neurriak.
Desgaitasuna duten pertsonek autonomia maila desberdinak izaten dituzte, eguneroko bizitza
besteren laguntzarik gabe egin dezaketen neurrian. Autonomia hori desgaitasun motaren eta
larritasunaren araberakoa izaten da. Hala ere, gaitasunen garapen positiboa bultzatuko duen
kanpo-estimulazioak, eguneroko bizitza erraz dezaketen zerbitzuetarako sarbideak eta bizitza
duina eragotz dezaketen oztopoak ezabatzeak lagundu dezakete autonomia hori hobetzen.
Horregatik, Osasunaren Munduko Erakundeak (OME) Funtzinamenduaren Desgaitasunaren eta
osasunaren nazioarteko sailkapena (CIF) ezarri zuen, pertsonak ezin egin dezaketenagatik baino
egin dezaketenagatik aurkezten dituena.
Erakunde honen arabera, mila milioi pertsona inguruk -hau da, lurreko biztanleriaren %15eknolabaiteko desgaitasuna dute. Funtzionatzeko arazo larriak dituztenak, ordea, 110 milioi dira
(%2,2) eta 15 urtetik gorakoak 190 (%3,8)
Mundu osoan dituzte desgaitasunen bat duten pertsonek osasungintza-emaitza kaskarragoak,
emaitza akademiko kaskarragoak, parte-hartze ekonomiko baxuagoa eta txirotasun-tasa
handiagoa. Besteak beste, hori pertsona hauek osasun-zerbitzuetara, hezkuntzara, lan-esparrura,
garraiobideetara nahiz informaziora heltzeko dituzten arazoek eragiten dute, irisgarritasunak
alegia. Zailtasun horiek, gainera, komunitate txiroenetan areagotu egiten dira.
Pertsona hauek euren eskubideak modu eraginkorrean baliatu ahal izateko, ezinbestekoa da
gizarteak neurri eta ekintza positiboak ezartzea. Horrela, mugikortasuna, irisgarritasuna edota
integrazioa eragozten duten oztopoak gutxitu edo arindu egingo dira. Besteak beste, honako
hauek:


Oztopo fisikoak: mugikortasun mugatuko pertsonei nahiz gurpildun aulkia erabiltzen
dutenei sartzen edo mugitzen uzten ez dieten egitura edo elementu arkitektonikoak.



Desgaitasuna duten pertsonei halakoak izate hutsagatik zuzentzen zaizkien aurreikuspen
eta jarrera baztergarriak.

3. ariketa. Taldeka, hitz egin arautegiari buruz eta hautatu, kasu bakoitzean, baieztapenik
egokiena.
1. Legediak dio ez dela inor haren desgaitasunagatik baztertu behar. Izan ere:
A. Pertsona oro berdina da eta, hortaz, lege berberen menpe egon beharra dugu.
B. Desgaitasuna duten pertsonek zailtasun gehiago izaten dituzte eguneroko bizitzan eta, hori
dela eta, gizarteak bizi-baldintzak errazten lagundu behar die, eurentzat propio diseinatutako
baldintzekin.
C. Desgaitasuna dela eta gertatzen den bazterkeria beste asko baino garrantzitsuagoa da;
esaterako, arraza dela eta nahiz generoa dela eta gertatzen direnen aldean.
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2. Aipatutako legeei jarraituz, desgaitasunak honako hau dira:
A. Gaixotasunak.
B. Oztopo gainditu ezinak.
C. Konponbidea jarri beharreko zailtasunak.
3. Aipatutako legediak jasotzen duen irisgarritasun-kontzeptuak honako hau adierazten du:
A. Eraikinetako arkitektura-oztopoak ezabatzea.
B. Jendearekiko arreta eskaintzen duten zerbitzuetako informaziorako sarbidea.
C. Biak
4. Desgaitasuna duten pertsonak beste batzuen mende daude haien egunerokoan, maila
handiagoan ala txikiagoan, beren autonomia-mailaren arabera. Horregatik:
A. Familiak edo laguntzaileek erabakitzen duten tokietan bizi behar dute.
B. Laguntza-zerbitzuak jasotzeko eskubidea dute haien bizitza independenteagoa egiteko, hala
nahi badute.
C. Dituzten baliabide eta baldintzen araberako bizimodua izan behar dute, eta ez nahiko luketena.
5. Desgaitasuna duten pertsonek, beste edozeinek duen moduan, heziketarako eskubidea
dute. Hortaz, honelako heziketarako eskubidea dute:
A. Euren beharretara egokitutakoa, inklusiboa eta doakoa
B. Euren nortasuna, sormena eta trebetasun propioak indartuko dituena
C. Biak
6. Desgaitasuna duten pertsonek eskubidea dute besteen baldintza berdinetan lan egiteko.
Hortaz, honako eskubide hauek dituzte:
A. Euren gaitasun eta beharretara egokitutako lanen bilaketarako eskubidea, baita hauek lortzeko
eta mantentzekoa ere
B. Sektore publikoan lan egitekoa baino ez
C. Beste pertsonek dituzten eskubide berberak, soldata izan ezik. Izan ere, euren eraginkortasuna
txikiagoa denez, soldata ere txikiagoa izango da.
7. Espainiar Estatuan, “desgaitasuna duten pertsonen eskubide eta gizarteratzeko legeak”
bereziki babesten ditu haur eta emakumeak. Izan ere:
A. Gehiago dira desgaitasuna duten haur eta emakumeak, gizonak baino.
B. Pertsona hauek ez dira beren kasa moldatzeko gai izaten.
C. Kolektibo zaurgarriagoak dira hasiera batean, indarrean dauden gizarte harremanak direla eta.
8. Lege honen arabebra, bazterkeria honako egoera hauek suertatzean gertatzen da:
A. duen pertsona eta desgaitasuna ez duena desberdin tratatzea.
B. Lege edo kontratu batek ez duenean beharrezko egokitzapenik aurreikusten desgaitasuna duen
pertsona eta ez dutenak maila berean jartzeko.
C. Biak
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4. jarduera: Igarri oztopo fisikoak irudietan. Gerora, proposatzen dugu lauko taldeetan ikastetxean
edo auzoan ibilaldia egin eta ekintza errepikatzea.

A: egile-eskubideak:
“FreeImages.com/doclecter”.

B: egile-eskubideak: “FreeImages.com/Diego
Varela”.

C: egile-eskubideak:
“FreeImages.com/adrian vaju”.

E) ETA ZUK ZER EGIN DEZAKEZU?
Gizarte zibilaren parte garen heinean, desgaitasuna duten pertsonen bizitza hobetzeko eta euren
eskubideak bermatzeko hainbat gauza egin dezakegu.


Hausnartu eta ziurtatu migratzaileenganako gure jarrera
kulturartekotasunaren eta inklusioaren eredu izaten saiatuta.

ez

dela

baztertzailea,



Sentsibilizazio kanpaina abiatu ikastetxean, muralak jarriz, erakusketak nahiz zinesolasaldiak antolatuz eta abar.



Familia eta lagun inguruan, ekintza hauek ezagutarazi.



Desgaitasuna duten pertsonen eskubideak defendatzen duten elkarte edo GKE-etan parte
hartu. Jarraian, Bizkaian honetan jarduten duten eta boluntarioak onartzen dituzten
elkarteen zerrenda duzue:

Aspace Bizkaia irabazi asmorik gabeko elkartea da, burmuin-paralisia duen jendearekin lan
egiten duena. http://aspacebizkaia.org
Gorabide irabazi asmorik gabeko elkartea da, senideek osatua, desgaitasun intelektuala duten
pertsonei, familiei edo tutoreei laguntza ematea duena xede. www.gorabide.com
Uribe Kosta Elkartea, desgaitasun intelektuala duten pertsonen senideek osatua, eskualde
honetako kolektiboa era egokian artatzeaz arduratzen da. http://uribecosta.org
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APNABI Bizkaian autismoaz arduratzen den elkarte erreferentziala da. http://www.apnabi.org
Euskal Herriko Down Sindromearen eta bestelako Adimen Urritasunen Fundazioa
desgaitasun intelektuala duten pertsonen bizimodua hobetzeko asmoz jarduten du, bereziki Down
sindromea dutenena. http://www.downpv.org
Fekoor-ek, gutxitasun fisikoa edota organikoa duten Bizkaiko pertsonen koordinakundeak,
desgaitasun fisikoa nahiz organikoa dutenen inklusioan egiten du lan. http://www.fekoor.com/
Euskal Gorrak pertsona gorren euskal federazioa da. Haren lana da zerbitzuetarako
irisgarritasuna, integrazio osoa eta gizarteko parte-hartzea bermatzea. http://www.euskalgorrak.org/
WEB-GUNE INTERESGARRIAK:
GGNB (pertsonen aurkako minen saila) - Nazioarteko Gurutze Gorria
www.icrc.org/es/guerra-y-derecho/armas/minas-antipersonal
Pertsonen aurkako minen erabilpen, biltegiratze, ekoizpen eta banaketaren aurkako eta beren
suntsitzearen
inguruko
hitzarmena
www.un.org/es/disarmament/instruments/convention_landmines.shtml
Desgaitasuna duten pertsonen eskubideak eta beren gizarteratzea bermatzeko lege orokorra
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/leyGeneralDiscapacidad.htm
OMEren mundu mailako txostena.
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf
OME - Desgaitasunen nazioarteko sailkapena - http://www.who.int/classifications/icf/en
Desgaitasunari buruzko informazio zerbitzua - http://sid.usal.es/default.aspx
IRAKASLEENTZAKO GIDA
3. FILMA AZTERTZEN
Filma Kanbodian gertatzen da, asiar kontinentearen hego-ekialdean. 1967 eta 1975 artean,
herrialdeak gatazka armatua bizi izan zuen, guda zibila, eta honek milaka biktima eragin zituen,
kontaezinak izan baitziren egindako sarraski eta krimenak.
Herrialdea behin baino gehiagotan bete zuten minaz. 50 urte igarota ere indarkeria hori amaitu
zenetik, eta gobernuak GKE-en laguntzaz minak kentzeko programak martxan jarri arren, lursail
ugari dago oraindik ere minaz beteta. Filmak erakusten duen moduan, landa-inguruan oso ohikoak
dira heriotzak eta anputazioak eragiten dituzten istripuak.
Hau ez da Kanbodiaren arazo hutsa, beste hainbat herrialdetan ere badaude-eta desaktibatu
gabeko minak. Ekoizpena eta gudetako erabilpena debekatzen duen nazioarteko legedia
gorabehera, herrialde batzuek oraindik ere ekoitzi eta sortzen jarraitzen dute.
Minek eragindako anputazioak desgaitasun mota bat dira. Beste hainbat mota dago, bai
desgaitasun fisikoei, bai intelektualei dagokienez, ugariak dira haien kausak eta bizitzako momentu
ezberdinetan sor daitezke.
Desgaitasuna duten pertsonek, zenbait ingurutan, baztertutako kolektiboa osatzen dute, baina
Estatuak bermatu beharreko eskubide zehatzak dituzte, bizitza duina merezi baitute, beste
pertsonek dituzten baldintza berdinetan.
Xedea pertsonen arteko elkarbizitzaz eta errespetuaz kontzientziatzea da, gaitasunak gorabehera.
Halaber, ikasleak desgaitasunen gaira hurbiltzea eta haien ezagutzan sakontzea bilatzen da,
dauden motena, agerpen anitzena, arrazoiena, baita eskubideak bermatzeko dagoen legediarena
eta har daitezkeen neurri positiboena ere.

Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD
www.kcd-ongd.org – email: info@kcd-ongd.org – Tel: 94.602.4668

JARDUEREN ERANTZUNAK
Lehen jarduera:
Falta diren hitzak, hurrenez hurren: GGNB – biktimen – milioi – zauritzen – kendu – zelai –
sartzea – gudua – arrisku – itzulera – oinarrizko– nekazaritza – txirotasun
2. jarduera:
9.

5.

G

7.

P
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I
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A
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O
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O
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Z

A

3. jarduera: 1. B, 2. C, 3. C, 4. B, 5. A, 6. A., 7.C, 8.C
4. jarduera:
A: eskailerak (arrapala izango balira bezala seinalizatuta, gainera) –
B: zoru irregularra –
C: tarte estuegia
Ikastetxean aurki daitezken beste batzuk:
- Pasatzea zailtzen duten autoak – Semaforoak - Edukiontziak espaloietan, edo eskuraezin Leundu gabeko zintarriak - Espaloi estuak - Oztopatutako kabina - Zebra-bideak - Arrapalarik eza,
edo arrapala labankorrak - Pasatzea zaildu edo eragozten duten zuhaitz edo kaleargiak - Zintarri
altuegiak - Gaizki zaindutako lurzorua - Baxuegi ipinitako afixak - Lorontziak edo autoak
espaloietan - Berritze-lanak edo aldamioak espaloietan.
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Ikerketa, erredakzioa eta zuzenketa

Aholkularitza

Greta Frankenfeld

IES Mungia BHI (Mungia)

Cristina Alba Pereda

CIFP Tartanga LHII, (Erandio)

Olaya Quintas

IES Ballonti BHI (Portugalete)

Leire Pascual Basauri

CIFP Iurreta LHII, (Iurreta)

Juan Carlos Vázquez

IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao)

Joseba Villa

IES Aixerrota BHI (Getxo)
IES Artaza-Romo BHI (Leioa)

Eskerrkil asko Aspace Bizkaia Elkarteari.

CIFP Larburu LHII, (Barakaldo)

Barakaldon, 2016eko abenduan.

IES Botikazar BHI, (Bilbao)
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