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: Polochic haraneko nekazaritza-gatazka
Urtea: 2011
Iraupena: 30 minutu
Herritasuna: Guatemala
Hizkuntza: Q´eqchi´ eta gaztelania
Azpitituluak: Gaztelania
Ekoizpena: Caracol Producciones
Generoa: Dokumentala
Saila: Giza Eskubideak / Garapen jasangarria

2. SINOPSIA
Dokumental honek, 2011ko martxoaren 14tik 20ra bitartean, Polochic haraneko q´eqchi´es
komunitateek jasandako utzarazpenak erakusten ditu, Guatemalan, Alta Verapaz-en,
Panzos herrian gertatu direnak. Elkarrizketa mamitsuak ditu, gatazkaren muina ulertzeko.

3. FILMA AZTERTZEN
A) Zer iradokitzen dizu izenburuak? Besteren bat jarriko zenioke?
B) Zeintzuk izan dira iritzirik interesgarrienak? Zergatik?
C) Zergatik aterarazi nahi dute nekazaria bere lurretatik? Bidezkoa iruditzen al zaizu?
D) Gure kontsumo-bideak halako gauzak gertatzea errazten du?
E) Gure inguruan gertatzen al da halako gauzarik?
F) Kasualitatea al da lurraren jabe direla esaten dutenak txuriak izatea eta aterarazi
dituztenak indigenak? Zergatik?
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4. LURRERAKO ESKUBIDEA
Lurraren jabe izateko eskubideak beharko luke izan gizakiaren eskubiderik behinena.
Garrantzitsua da ulertzea lurra behar-beharrezkoa dela bizitza ugaltzeko, gure
elikadurarako, eta bere premia dugula bizirik irauteko. Horregatik, lurraren jabe izateko
eskubide unibertsala existitzen ez bada ere, beharrezkoa da legediak eskubide hori
babestea bizitza duina eta munduaren biztanle gehienentzako elikadura-burujabetza
bermatze aldera. Lurrerako eta lurralderako babes-neurri berezien gabeziak konpondu
ezinezko kalteak eragin dizkie komunitateen bizitzari eta kulturari, batez ere indigenakomunitateei.

Lurra dugu lurraldearen base fisikoa, eta lurraldea lurra aintzat harturik ematen diren
erlazioek eta errepresentazioek osatzen dute. Lurra, lantzeko eremua edukitzea baino
areago, nekazariaren edo herri indigenen jabegoetan sortzen diren erlazio, ohitura eta
bizitzeko modua ere bada. Lurra lantzen duen jendearentzako sustraiak dira eta semealaben etorkizuna; bizitza da, jatekoa, lana. Bertako indigenentzat espiritu-kontzeptua da;
ororen ama da (Ama Lurra edo Pachamama, Andeetako eta hegoamerikako quechua
hizkuntzan), eta gaur egun ere ari dira egur- energia-, mea- eta nekazari-enpresetatik
jasaten ari den suntsiketatik babesten.
Egun, hainbat lekutan, eta batez ere Amerikan, Afrikan eta Europan, nekazaritzara
bideraturiko lurrik gehiena nazioarteko enpresa handien esku dago. Egoera horrek eragin
lazgarria du nekazal-guneetan: pobrezia, emigrazioa, tradiziozko bertako ohituren
desagertzea eta beste herri batzuetatik jasotako inportazioak ugaritzea.
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5.EKINTZAK
A) Elikadura-burujabetza
Mugarik Gabeko Albaitariak GKEaren aburuz, elikadura-burujabetza defini liteke herriek
beren nekazaritza- eta elikadura-estrategia eta politika propioak izateko eskubidean; hala,
elikadura-jasangarria ekoitzi eta banatzeko aukera izateko. Elikadura osasuntsua
bermatzean datza, ekoizpen-molde txikietan eta erdizkakoetan oinarritzen dena, euren
kulturak babestuz, nekazaritza-moldeen dibertsitatea errespetatuz, arrantza eta indigenen
nekazal ekoizpena merkaturatzea eta errekurtsoen kudeaketa egokia burutuz. Ekoizpen
jasangarri horrek hainbat mehatxu ditu, guztiak elkarren artean erlazionatuta daudenak:
monoekoizpenak, bioerregaien emendatzea, lurraren eta uraren kutsadura besteak beste.
1. Zer dira labore transgenikoak?
a) Ingurugiroa errespetatzen duten laboreak
b) Genetikoki eraldatutako laboreak dira, ingurugiroan, nekazaritzan eta gizartean
eragina dutenak
c) Ongarri kimikoak erabiltzen dituzten ortuak dira.
2. Norentzat da garrantzitsua elikadura-burujabetza?
a) Nekazari-enpresa handientzat
b) Herri indigenentzat
c) Mundu osoko kontsumitzaileentzat eta ekoizleentzat.
3. Zein izan liteke pertsona guztien elikadura-eskubidearen mehatxua?
a) Ingurugiroaren kutsadura
b) Landaketa ekologikoa
c) Lekuan lekuko ekoizpena
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B) Polochic harana eta nekazaritza-gatazka
Polochic ibaiaren harana Alta Verapaz departamentuaren baitan kokatuta dago,
Guatemalaren iparraldean. Hamarraldiak dira eremu horretan lur-landaketak eragindako
arazoak gertatzen direla. 1978an “Panzos-eko sarraskia” izan zen; bertan 53 nekazari
indigena hil ziren, lurrerako eskubidea soilik aldarrikatzeagatik (Historiaren Argiketarako
Komisioak egindako txostenean adierazi bezala). Guatemalan den nekazaritza-ereduak
zaildu egiten du lur-sailak erostea, garestiak direlako eta nazioarteko nekazari-enpresek
edo herrialdeko jauntxo handiek baizik ezin dute eskuratu. Hori dela eta, azken urteotan
nekazariek okupazioak burutu dituzte, aurre-egoera muturreko pobrezian dute, bizitza
duina izateko baldintza egokirik gabe. 2011n lagun horien utzarazpen bortitza izan zen,
Chabil utz´aj azukre-enpresakoek agindu zutena, poliziaren eta Guatemalako gobernuaren
laguntzarekin. Q’eqchi’ herriarentzat, hainbat mendetan bertako lurraren biztanleak
izandakoentzat, ereitea borroka da, borrokan jarraitzeko zioa; artoaren landaketa da beren
elikaduraren oinarria eta komunitatearen identitate kulturala.
C) Emakumeak eta lurra
Ohitura izan da emakumearen lana lurrari estuki lotuta egotea,
uzta jasotzea eta landatzea. Era berean, burutzen zuten
zaintzaile-rolak bertako nekazaritza aberatsagoa eta zabalagoa
bilakatzen zuen (produktu anitzak landatuz), animaliak gehituz,
denbora

luzeagoan

osasuntsu

mantentzeko

eta,

pestizida

gehiegirik ibili gabe, lurra materia organikoarekin aberastuz.
Emakumeak hori guztia familiaren zaintzan pentsatuz burutzen
zuen eta produktuak saltzeko behar diren zirkuitu laburrak lortuz.
Bide horiek guztiak dira egokiak, eta kontuan hartzen ari dira eta
baloratzen
proiektu

ingurugiroarekiko
berriak

begirunea

gauzatzerakoan,

duten

horregatik

nekazaritzadago

“nekazaritzaren

feminizazioa”

kontzeptua. Hala, oso garrantzitsua da mundu osoko nekazari-eremuetako emakumeek
izan duten rola; haiek mantentzen dituzte lurraren zaintza-ohiturak eta elkarteetan biltzen
dira. Hori dela eta, gaitasun handiagoa dute landaketa-eremu handietan edo etxeko eta
komunitateko ikusezintasun-egoeretan emakumeak pairatzen duen esplotazio-mementoei
aurre egiteko.
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D) Herri indigenen eskubideak
Herri Indigenen Eskubideei Buruzko Nazio Batuen Adierazpena izan zenetik, nazioartean
onartzen da gure planetan bizi diren herri guztiek eskubidea dutela, eta beren kulturak
ezaugarritzen dituena ere errespetatu behar dela. Gizateriaren kultura-ondarearen eta
aniztasunaren parte dira. Adierazpen horretan eta jatorrizko herriak (kulturak) bizi diren
herrialdeetako legedietan onartzen dira kolonizazio-prozesuak eta behialako indigenaohituren ukazioak eragindako kalteak, eta horregatik bermatu nahi dituzte beharrezko
eskubideak, beren kulturek bizirik iraun dezaten eta mendeetan zehar izandako
marginazio-bidea eteteko.

Lurrerako eskubidea da behinena, lurraldetasuna eta

baliabideak; horiek eskuratzea baita beste eskubide guztiak lortzeko bide bakarra: hala
auzi lokalen eta barnekoen autonomia eta burujabetza, nola kulturarekiko atxikimendua
eta diskriminazio eza.
Hala ere, eta indarrean diren legeak eta hitzarmenak izanda, oraindik ere herri indigenek
beren lurraldeetatik kanporatuak izaten darraite (Polochic-eko Haranean gertatu bezala)
edo ingurunea kutsatzen eta suntsitzen dute petrolioa, mineralak, egurra edo urbaliabideak erauzteko.

E) Iparraldearen kontsumoak, hegoaldean eragina
Orain arte agerian utzitako arazoen eragilerik nagusiena (deforestazioa, kutsadura,
bizilagunak euren lurretatik kanporatzea, elikadura-eskubidearen ukazioa, mundu-lurraren
beroketa) Iparraldeko herriek dugun gehiegizko kontsumoak eraginda ematen da.
Supermerkatuari egindako bisitak erakutsi diezaguke zer dela eta diren nazioarte-mailako
gatazkak. Urruneko lurraldeetatik produktuak inportatzeak kutsadura eragiten du, lekuan
lekuko ekoizpena suntsitzea eta, beharbada, elikagai horiek ekoizten dituen nekazariaren
esplotazioa. Produktuen ontziratzeak ere petrolioarekiko dependentzia eragiten du, gure
osasunerako onuragarriak ez diren kontserbagarri eta plastikoak sortzeko. Halaber, ezin
ditugu bioerregaiak ahaztu, afrikako palmaren deribatuak edo sojarenak, landaketarako
lur-eremu zabalak behar dituztenak, eta horregatik ari dira desagertzen planeta osoan
oihanen eta basoen milaka eta milaka hektarea.
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GEZIEKIN LOTU
Geziak erabil itzazu, ekoizpen-modua bere ezaugarriekin lotzeko.
Lurra higatzen du
Elikagai osasungarriak
NEKAZARITZA INDUSTRIALA

Nazioarteko garraioa
Lekuan lekuko kulturekiko begirunea
Lekuan lekuko kontsumoa

NEKAZARITZA AGROEKOLOGIKOA

Jasangarria
Ekoizpen handia

F) LURRALDEA: osatu testua
“Gure 1. ________________ ez da gauza bat, ez da gauza erabilgarriz osatutako multzoa,
ez da gauza ustiagarriz osatutako multzoa, ezta 2. ___________ multzoa ere (...) gure
lurraldea bizirik dago eta 3. _______ ematen digu, bere oihanekin, bere 4.
_____________, bere errekekin, aintzirekin eta berroekin, supaiak (jainko babesleak) bizi
diren leku 5. ___________, bere lur beltz, gorri eta hondartsuekin, bere buztinekin; gure
lurraldeak ura eta airea eskaintzen dizkigu; zaindu egiten gaitu, elikagaiak eta 6.
___________ ematen dizkigu; 7. _________________ eta kemena ematen dizkigu;
belaunaldiak ematen dizkigu, eta baita 8. ___________, oraina eta geroa ere; 9.
______________ eta kultura ematen dizkigu; autonomia eta 10. _________________.
Horrela ba, lurraldearekin batera bizia dago eta biziarekin batera 11. _______________;
lurraldearekin batera herri gisa dagokigun erabakimena dago”.
Osasuna - askatasuna - lurraldea - mendiekin - jakintza - bizia - historia - nortasuna sakratuekin - baliabide - duintasuna

Pastazako Kichua herriak; Ekuadorreko Amazonia
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Gune interesgarriak
Herri

Indigenen

Eskubideei

buruko

Nazio

Batuen

Adierazpen

Unibertsala

ONU_PueblosIndígenas
“Giza eskubideen egoera, Guatemalan, 2011n eta 2012an” Txostena (Kataluniako
Unibertsitate Politeknikoaren UNESCO Katedra. UNESCO_DDDHHGuatemala
Polochic Harana, Guatemala web_Valledelpolochic
Mugarik Gabeko Albaitariak web
Afrika, salgai Diario El País
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IRAKASLEAREN GIDA
3.D) Atala
Beharrezkoa da ikustea gure kontsumo-jarduerek beste herrialde batzuetan eragina
dutela. Nahiz eta aurreragoko atal batean gai hori jorratu, eztabaida berton abiatu liteke,
ikasleei komentatuz (ez badute euren kabuz ondorioztatzen) zenbait produktu eskala
handian ekoizteak eta landatzeak (hala nola, azukre-kainabera, afrikako palma…),
langileentzat eta lur horretan bizi den jendearentzat gutxieneko baldintzarik gabe, halako
gatazkak eta desberdintasunak eragiten dituztela. Garrantzitsua da jakitea nondik datozen
kontsumitzen ditugun elikagaiak, eta ekoizpen-prozesu osoan parte hartzen duen
jendearen eskubideak errespetatuak izan direnetz.
3 .E) Atala
Kontu hau planteatutakoan, baliteke pentsatea lurra izateko arazoak Hegoaldeko herrietan
baino ez direla ematen. Hala eta guztiz ere, Europan eta gure inguruan zenbaitetan
arazoak dira lurra landu ahal izateko. Alde batetik, lantzeko lurretan gertatzen den
espekulazioa dago, urbanizagarri egiteko asmotan. Halaber, espainiako zenbait geografiapuntutan lurraren jauntxoek lur-eremu handiak biltzen dituzte eurentzat. Horrek
zenbaitzuren okupazioa eragin du, Andaluzian kasu.

3. F) eta G) Atalak
Atal hauetan jatorrizko hainbat herrirentzat kolonizazioak izan zituen eraginak sakon
daitezke, baina gaurkotasun-gaiez ere hitz egitea dago. Gaur egun, meatzaritzarekin,
agroindustriarekin,

hidrokarburoekin

eta

zenbait

lehengairekin

erlazionatutako

multinazionalak pobretutako hainbat herrik duten egoeraz aprobetxatzen dira.
TLC direlakoen kasuan edo komertzio libreko tratatuetan, onurak eta etekinak gehienbat
inbertsiogile handiek jasotzen dituzte, baita partzuergo industrialek eta aberastutako
herrietako komertzialek ere.
Azken urteotan inbertsiogile pribatu handiek, gehienbat mendebaldekoek, eta China eta
India bezalako herriek, baina baita Saudi Arabiak, Kuwaitek eta Hego Koreak ere,
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atzerrian lurrak erosteari ekin diote (batez ere Afrikan), zeinetan elikagaiak ekoitzi edo
erabilera komertziala ematen den.

5. A) TEST-a
1. b) Haziek, elikagaiek eta animalia transgenikoek kimika-ingeniaritzari esker izan dute
eraldaketa genetikoa. Nahiz eta hasieran, nekazaritzaren ekoizpen eta eraginkortasun
handiagoari esker, organismo horien sorrera munduko biztanleriaren elikadura bermatzeko
izan, azkenik onura ekonomikoa baino bilatzen ez duen industria bilakatu da; jendearen
osasuna, natura eta betiko nekazaritza edo nekazaritza ekologikoa

errespetatzen ez

dituena.
2. c) Maila lokalean ahalik eta elikagai osasungarrienak kontsumitzeak eta ekoizteak
ahalbidetzen dute Iparraldeko eta Hegoaldeko kontsumitzaileek eta ekoizleek beren
eskubideak bermatuta izatea. Horrek eragozten baitu nazioarteko enpresa handiak hain
indartsuak izatea beren landaketa-sailen langileen lan-eskubideak ez betetzeko, ezta
naturaren edo herri indigenen eskubideak eta gure osasunerako eskubidea ere.
3. a) Ingurugiroaren kutsadurak, urarenak eta lurrarenak zuzen-zuzenean dute eragina
nekazaritzatik, arrantzatik eta abeltzantzatik eratorritakoa jaten dugunean. Kutsadura
elikadura-katearen prozesu bertsutik dator: elikagaiak garraiatzeko petrolioaren erauzketa
eta prozesatzea edo elikagaiak biltzen dituzten plastikoak sortzeko, monokultiboen
landaketak eragindako lurraren agortzea eta suntsiketa…

5. E) LOTU GEZIEKIN
NEKAZARITZA INDUSTRIALA: Lurra higatzen du / Nazioarteko garraioa / Ekoizpen
handia
NEKAZARITZA AGROEKOLOGIKOA: Lekuan lekuko kontsumoa / Elikagai osasungarriak
/ Lekuan lekuko kulturenganako begirunea / Jasangarria
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5. F) Osatu testua
1. Lurraldea, 2. baliabide, 3. bizia, 4. mendiekin, 5. sakratuekin, 6. osasuna, 7. jakintza,
8. historia, 9. nortasuna, 10. askatasuna, 11. duintasuna

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