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
Garapen zuzena eta iraunkorra lortzeko.
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Giza

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: X Nada
Urtea: 2009
Iraupena: 14 minutos
Nazionalitatea: Espainiarra
Hizkuntza: Galiziera / Gaztelania
Azpitituluak: Ingeles
Errealizazioa / Ekoizpena: Toni Veiga y Dani de la Torre
Generoa: fikziozko film laburra
Kategoria: Giza Eskubideak
2. SINOPSIA
Roi eta bere lagunak joko berezi batetara jolasten ari dira eta dibertitzeko nahiko modu
berezi eta gogorra dute. Joko makabro honek betirako lotuko ditu Danirekin, zorigaiztoko
honek leku okerrean eta momentu okerrean egotearen ondorioa biziko duelarik.
3. FILMA AZTERTZEN
A) Zer dela eta izenburu hau fikziozko film labur honek?
B) Uste duzu deskribatutako egoerak errelitatean ematen direla? Motz geratzen dira?
Gehiegikeria? Arrazoiak azaldu.
C) Roiren nortasunaren hiru ezaugarri idatzi.
D) Nola deskribatuko zenuke bere lagun taldea?. Bakoitzari bere nortasunaren eta
jokabidearen araberako hiru ezaugarri lotu. Zure taldekideekin bateratu. Ados
zaudete? Ala ez?
E) Nola ikusten duzu Roik bere gurasoekin duen harremana?
F) Eta amak eta aitak etxean zein epaitegian erakusten duten portaera?. Zergatik?
G) Roiren amak epaiketan esandakoa komentatu: “Jolasten ari zirela, kontrola apur
bat galdu zuten.”
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H) Roiren aitak bere semearen hiru alde on aipatu ditu: “izaera handikoa dela, nahi
duena badakiela eta oso independentea dela” Ados zaude? Zergatik?
I) Zertan datza “lau eta bideoa Youtubera”, Roik martxan jarri duen “jokoa”?
J) Roiren lagun batek atzera egin du. Zergatik? Nolako isekak jaso ditu? Zer esan
nahi dute?
K) Fiskalak Roiri galdera bat egin dio: “Zergatik izan zuen bideoaren berri institutu
erdiak?” Eta berak hau erantzun: “Horrela ezagutzen eta errespetatzen nautelako.”
Zer deritzozu? Hau da errespetua lortzeko biderik egokiena? Zergatik?
L) Komentatu esaldi hau: “Besteek zu errespetatzeko biderik onena ez da zuk besteak
erasotzea, zuk besteak errespetatzea baizik.”
M) Ezagutzen duzu halako erasoek ze legezko ondorio dituzten? Eta zure ikaskideek?
N) Zergatik ezin da sakelekoarekin bideorik grabatu eta partaide guztien baimenik
gabe Youtubera edo antzeko guneetan zintzilikatu?
O) Nola

definituko

zenuke

Roi

eta

bere

lagunen

indarkeria?

Jolas

hutsa,

harropuzkeria, errespetatuak izateko bidea, aspertuta egotearen ondorioa…
Bestelako arrazoirik dutela uste duzu?.
P) Roik epaiketaren bukaeran duen jarrera eta amak esandakoa komentatu: “Motorra
erosiko dizugu eta zure lagunekin itzuliko zara, denak berdin jarraituko du…”
Film laburrean ikusiriko egoerak gerta ez daitezen hartuko zenituzkeen neurriak zehaztu.
ITURRIA: Seminario Gallego de Educación para la Paz de la Fundación Cultura de
Paz.
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4. INDARKERIA NERABEZAROAN
“X nada” benetan gertatutako ekintzetan oinarritutako film laburra dugu. Deskribatzaileak
adituak dira eta urteak daramatzate nerabeen arteko batzuk erakusten dituzten
indarkeriazko jarrerak aztertzen, zehazki, Javier Urra, Madrileko Adingabearen lehen
Defentsore izandakoaren eskutik.
14 minutuko iraupena du eta era argi eta zuzen batez, ia dokumental itxurarekin, institutu
bateko mutil ikasle taldea aurkezten digu, Roi eta bere kideak, aspertuak, mizke
hazitakoak, gazteentzat autoritarismoa bezain kaltegarria den heziketa permisibo eta
babesleegiaren ondorio zuzena.
Anbiguotasunik gabe indarkeriaren gaiari ekiten dio, bere praktika, interneten bidez duen
publizitatea, oraingo honetan Youtube plataforman hain zuzen ere, ziberakosoarena,
irudien baimenik gabeko grabaketa, errealak edo fikziozkoak, sarretan onespenik gabe
argitara emango direnak.
Hizkuntza dinamiko, moderno eta gaztea duelarik, zenbait “joko”, “jolas” eta “dibertimendu”
ikus ditzakegu, baita horien ondorioak, ausaz hautaturiko biktimengan, erasotzaileengan
zein beraien familengan.
Hezkuntza-ereduei eta hauen ondorioei buruzko hausnarketa sustatzen du, baita
indarkeria, ziberakosoa, beldurraraztea eta eskola-jazarpenari buruz, errespetua, justizia,
norberaren ekintzen ardurak, asperdura eta dibertsioari buruz ere bai.
Toni Veigaren fikziozko lehen film laburra da, Dani de la Torre ezagunarekin batera, gidoia
Manolo Dios eta Toni Veiga berarenak direlarik. Oinarritu ziren Diego Bagnerak El
Semanal XLn argitaratuko “Matar por diversión” erreportaian.
Ikuspuntu zinematografiko batetik azpimarratzekoa da kontakizunaren muntaia paraleloa,
erritmoa, musikak eta protagonisten antzezkera sinesgarria, hauetariko batzuk mundu
audiobisualean hasiberriak, beste batzuk ikusleentzat aski ezagunak izanik. Bukatzeko,
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gidoa bera, indarrean dagoen aktualitate-gaia aurkezten baitu, era gogor, hunkigarri eta
zuzenez.
ITURRIA: Ficha didáctica realizada por el Seminario Gallego de Educación para la
Paz de la Fundación Cultura de Paz.
5. JARDUERAK
A) HUTSUNEAK BETE
Gatazka egoera batean agertu daitezkeen sentimenduak.
E_SAI_A_UNA

FR_ST_A_IOA

GO_ _OTOA

KO_FU_IO_

Gatazka egoera bat eraldatzeko baliagarri ian daitezkeen sentimenduak.
L_AS_ITA_UNA

A_TOK_N_R_L_

OP_I_IS_OA

ERR_S_E_UA

B) EGIA ALA GEZURRA
1. Indarkeria gure inguruko pertsona heldu bati, adin berdineko bati zein adingabeko
bati kalte fisikoa, ahozkoa edo psikologikoa eragiten dion edozein ekintza da.
EGIA

GEZURRA

2. Gatazkak beti agresibitatea eta indarkeria dakar.
EGIA

GEZURRA

3. Gatazka talde zein pertsona ororen garapen prozesuan kide da.
EGIA

GEZURRA

Webgune interesgarriak
ZIBERBULLYING KASUETAN IKASTETXEETAN JARDUTEKO PROTOKOLOA (HEZKUNTZA SAILA) http://www.emici.net/prot-eu/ziberbullying-protokoloa.html
ZiberBullying-a. Teknologia berrien bidezko jazarpena prebenitzeko (ARARTEKOA)
GIDA ARINA eta MATERIAL DIDAKTIKO
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IRAKASLEENTZAKO GIDA
3. M) Atala
Lege aldetik ondo legoke gogoraraztea euskal ikastetxeentzako indarrean dagoen
Ikasleen Eskubide eta Betebeharrak Dekretuak aipatzen dituen atal batzuk
(http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2008/12/0806986a.pdf ) eta gero zuen ikastetxeko
AIAn duen konkrezioa:
Eskubideak
Betebeharrak
11. artikulua. Osotasun, nortasun eta 25. artikulua. Norberaren kontzientziaaskatasuna errespetatzeko betebeharra.
duintasun pertsonaleko eskubidea.
1.– Ikasleek hezkuntza-komunitateko kide
1.– Ikasleek beren osotasun fisikoa eta mo- guztien kontzientzia-askatasuna, erlijioaren
eta moralaren arloko sinesmenak, eta duintarala errespeta diezaieten eskubidea dute,
suna, osotasuna eta intimitatea errespetatu
baita beren nortasun eta duintasun pertsona- behar dituzte, honako hauek arrazoitzat hartuta inolako diskriminaziorik egin gabe: jaiotza,
la ere, eta ez zaie inoiz tratu iraingarri edo
adina, arraza, sexua, egoera zibila, orientazio
laidogarria emango. Era berean, zeinahi
sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera, hizkuntza, kultura, erlijioa, sineseraso fisiko edo moralaren aurrean babesa
mena, ideologia edo beste edozein egoera
jasotzeko eskubidea dute.
edo zirkunstantzia pertsonal, ekonomiko edo
sozial.
3.– Ikasleek ez dute hezkuntza-komunitateko
kide bakar bat ere iraindu, mehatxatu edo difamatzeko ezein adierazpenik egingo.
4.– Ikasleek, eskola-eremuan, ezin izango
dute grabazio-baliabiderik erabili, salbu eta
ikastetxeak programatutako jardueretan horrelako baliabideak erabili behar badira. Kasu
horietan ere ezin izango dute hezkuntzakomunitateko inor grabatu hark nahi ez badu
eta hartarako baimena esanbidez ematen ez
badu.

Legezko

Ikuspegi

ZIBERBULLYING

zabalagoa
KASUETAN

izateko

ikus

“VII

IKASTETXEETAN

Kapitulua.
JARDUTEKO

(WEBGUNE INTERESGARRIAK atalean)
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Lege

erantzuna”

PROTOKOLOAn

5. A) Atala Hutsuneak bete
1. ETSAITASUNA, FRUSTRAZIOA, GORROTOA, CONFUSIOA
2. LASAITASUNA, AUTOKONTROLA, OPTIMISMOA, ERRESPETUA
Hitzak osatu ondoren, talde handian, bateratu norberari gatazkak sorrarazten dizion
sentipen edo sentimenduak.
5.B) Atala Egia ala Gezurra
1. EGIA
2. GEZURRA
3. EGIA

Ikerketa eta erredakzioa:
Carmen Alquegui Lanas
Leire Pascual Basauri
Make Irigoien Perurena
Nerea Uriarte Goitia
J. Carlos Vázquez Velasco
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