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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 izendatu dute, eta EAEko administrazio-
erregistroan AS/B/14091/2008 kodea darama. 
 
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. 
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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. 
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 gizarte- komunikazioaren bitartez.  
3) Genero-parekidetasuna eta emakumeen ahalduntzea bultzatzea 
garapenerako kulturaren bitartez. 
 
KCD GGKE-rentzat Garapenerako Lankidetzaren arloko lan-estrategia estu 
lotuta dago Hezkuntzaren eta Komunikazioaren ikusmoldearekin, Eraldaketa 
Sozialerako tresnatzat hartuta. Horrela, 2019rako KCD GGKE-k identifi katu eta 
babestutako proiektuek ardatz nagusitzat hartuko dituzte kontzeptu horiek, eta 
komunikazioa gehituko dute populazioek aurre egiten dieten errealitate 
desberdinen analisi eta aldaketarako faktore den aldetik. 
Horretarako, KCD GGKE-tik, subjektu politikoen sorkuntza ahalbidetuko duten 
prozesuak bultzatuko dira, Giza Eskubideen eta emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunaren eskakizun-ahalmena areagotzen laguntzeko. 
Orobat, KCD GGKE-ko proiektuak Euskadin, ere badute Komunikazioa eta 
Heziketa Eraldatze Sozialaren ardatz bezala. KCD GGKE Euskal Herriko 
Unibertsitatearekin eta bigarren hezkuntzako, batxillerko eta formazio 
zentroekin lankidetza hitzarmenak ditu, haiekin ekintza ezberdinak garatzen 
ditu. Gainera, hainbat erakunde publiko eta pribatuekin, mugimendu sozialekin 
eta ONGDrekin kolaboratzen du bere proiektuak Euskadin aurrera eramateko. 
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SLEEPLESS/REPEAT UNTIL DEATH 
Sil Van der Woerd, Jorik Dozy / Fikzioa 
Mongolia / 2019 / 13 min. 
J.B. Mongol / Gastelania eta Euskara 
silvanderwoerd@gmail.com 
 
Mongoliako meatzari batek xamana ikustera darama gaixorik dagoen 
alaba, hiriko kutsadura handitik urrun. Etxe berri bat aurkitu du elur-
oreinen hazleekin, eta mundu hori ere aldatzen ari dela ikasten du. 
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MEHATXATUTAKO KOMUNITATE INDIGENAK 
Kalkuluen arabera, 370 milioi indigenatik gora daude munduan, 5 mila herritan 
banatuta, bakoitza bere hizkuntzarekin, kulturarekin eta egitura politiko eta 
sozialarekin; eta, horiei esker, planeta aberatsagoa eta askotarikoagoa da. 
NBEren arabera, munduko biztanleria osoaren % 5 osatzen dute herri 
indigenek, baina planetako biodibertsitatearen % 80 inguru babesten dute. 
Lurrazalaren ia bostenaren ardura dute, eta klima-aldaketaren aurrean 
kalteberenak diren arrisku handiko eremuetan bizi dira. 
Biztanleriaren zati horrek ez du ia berotegi-efektuko gasik isurtzen eta lurrean 
oso inpaktu txikia du; halere, beraiek jasaten dituzte gehien, batez ere mundu 
osoko ekonomia-potentzia nagusien eta enpresa handien abusuzko 
jardunbideen ondorioz okerrera egiten duen klimaren erasoak. Klima-larrialdiak 
eragindako hondamendi naturalek lurrazala aldatzen dute, habitatak hondatzen 
dituzte eta animalia-espezie ugariren iraupena arriskatzen dute.  
 
Munduko biztanleria osoaren %5 inguru osatzen 
dute herri indigenek… 

 

…baina munduko txiroen ia ehuneko 15… 

 

...halere, lurrazalaren ehuneko 22 ingururen 
ardura dute… 

 

…eta planetako biodibertsitatearen % 80 
inguru babesten 
dute…

 

Iturria: Munduko Bankua, “Aplicación de la Directriz Operacional 4.20 sobre poblaciones indígenas: Un examen 
independiente” (Washington DC, 2003), eta Munduko Bankua, “Social dimensions of climate change: workshop report 

2008” (Washington DC, 2008). 
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Komunitate indigenetan gogor jotzen dute hondamendi naturalek, ingurumenari 
estuki lotuta baitaude haien baliabideak, eta berotze globalak areagotu egiten 
ditu eraginak. Ekosistemak suntsitu egiten dituzte deforestazioak, lehorteek, 
urakanek eta uholdeek, eta beraien kokalekuetatik ihes egitera behartzen 
dituzte komunitate horiek. Gainera, gero eta zailagoa denez bizileku berriak 
bilatzea, haien bizimoduak aldatu egiten dira. Gauzak horrela, migrazioaren 
eraginez desagertu egiten dira, kasu askotan, jarduera ekonomiko, sozial eta 
kultural tradizional asko.  
Lurrak eta baliabideak galtzeari, gainera, marjinazio politiko eta ekonomikoa 
batzen zaie. Horrenbestez, klima-aldaketa mehatxutzat hartu beharra dago 
komunitate indigenen eskubideei eta haien iraupenari begira. Klimaren alorreko 
krisia maila ezberdinetako eraginak ari da izaten, eta dauden ahultasunak 
biderkatu egiten ditu, komunitate osoen iraupena mehatxatzeraino. 
Film honetan, dukha komunitatea ageri zaigu. 40 inguru familia dira, eta 
Mongolian tsaatan izenez ezagutzen dituzte. Elur-oreinen zaindarien 
ondorengoak dira, eta ehunka urtean zehar animalia horien pentzutan jarri dute 
beren iraupena, Taigaren lurraldeetan. Orain, deforestatzeko mehatxuak 
dakartzate legeek, eta, ehizarako eremuak murrizteaz gain, ia erabat 
deuseztatu dute haien bizimodu nomada. Eta, gainera, horri klima-aldaketaren 
arriskuak gehitu zaizkio, Siberia mongoliarreko tenperaturak leuntzeaz gain, 
atmosfera idortzea baitakar. Elur-oreinak zaintzeko kultura bertan behera uzten 
badute, aldatu eta desagertu egingo da beraien kultura.  
Komunitate horien tradizioak, identitate etniko eta kulturala, ingurune naturalari 
atxikita dago estuki. Tsaatan herriak xamanismoa jorratzen du, natura gurtzean 
oinarritzen den eta animaliekin, landareekin eta joandako pertsonen arimekin 
lotura espirituala duen erlijioa. Lurraldea da beraien nortasun kultural eta 
sozialaren oinarria, eta, inguru horretan geratzen diren familientzat ohorea da 
beren senitartekoen kulturari eta jardunbideei eustea.  
Etorkizun posibleak 
Garapen Jasangarrirako Agenda 2030 estrategiak, 2015ean Nazio Batuen 
Erakundeak zehaztu zuenak, desberdintasunak murrizteko xedea du Garapen 
Jasangarriko 17 Helburuen (GJHen) artean finkatuta. Horrek herri indigenei 
eragiten die bereziki, ia guztiak desabantaila-egoeran baitaude gainerako 
biztanle-sektoreen aldean. Agenda 30aren asmoa da inor ez atzera geratzea, 
eta, horretarako, premiarik handienak dituztenei laguntzen die aurrena, 
komunitate horiei zuzenean erreparatuz. Bitarteko horren eta Klima Aldaketari 
buruzko Parisko Hitzarmenaren bidez espero da egoera aldatzeko neurri 
garrantzitsuak hartzea herrialde guztietan. 
Esan dugunez, indigenak bizi dira animalien eta landareen biodibertsitaterik 
handiena duten planetako eremuen % 80an, eta funtsezkoak dira ekosistema 
askotarako, eragile aktiboak baitira. Hori dela eta, haien eginkizunaren 
garrantzia nabarmendu beharra dago, eta aldaketa-eragile gisa duten 
ahalmenaz baliatu. Baliabide naturalak erabiltzeko modua eragile erabakigarria 
da garapen jasangarria eta komunitate horien ezagutza tradizionalak 
bultzatzeko, eta kulturarekiko haien ikuspegiak balio handia du klima-aldaketara 
moldatu ahal izateko. Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak 
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(FAOk) bateratu egiten ditu teknika horiek eta zientzia-aurrerapenak; helburua 
argia da: klimaren alorreko ekintza eraginkor bat lortzea, bizimodu eta 
nekazaritza-jarduera jasangarriak sustatuz.  
Bere aldetik, Lanaren Nazioarteko Erakundeak (OITk) eta Nekazaritza 
Garapenerako Nazioarteko Funtsak (FIDAk) eginkizun garrantzitsua izan dute 
herri indigenak ahalduntzeko eta horiek aldaketa-eragile gisa eta ingurumena, 
elikadura-segurtasuna eta garapen ekonomiko jasangarria babesteko aliatu 
gisa duten ahalmena baliatzeko. 
Munduko gure txokotik geure aletxoa jar dezakegu, bizimodu jasangarri horiei 
laguntzeko eta desagertzeko zorian dauden kulturak errespetatzeko. Besteak 
beste, horien errealitateei buruzko informazioa bila dezakegu, beraiekin lanean 
(haien kulturak aztertzen eta ekoizpen-modu masifikatuek dibertsitate 
biologikoan dituzten eraginak analizatzen) diharduten GKE-en bidez. Beste 
aukera bat GJHak lortzeko kanpainak babestea eta horietan parte hartzea, eta 
kontsekuenteak izatea planetako komunitate globalaren baitan kontsumitzaile, 
boto-emaile eta gizarte honetako partaide moduan hartzen ditugun erabakietan. 
 
Ikerketa eta erredakzioa  
Jon Txomin Mendia Aramendi 
 
Zuzenketa eta maketazioa 
Greta Frankenfeld  
Ainhoa Pérez-Arróspide Navallas 
Gorka López Arantzamendi 
Leire Pascual Basauri 
Juan Carlos Vázquez 
Joseba Villa González 

Aholkularitza 
IES Mungia BHI (Mungia) 
CIFP Tartanga LHII, (Erandio) 
IES Ballonti BHI (Portugalete) 
CIFP Iurreta LHII, (Iurreta) 
IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao) 
IES Aixerrota BHI (Getxo) 
IES Artaza-Romo BHI (Leioa) 
CIFP Larburu LHII, (Barakaldo) 
IES Botikazar BHI, (Bilbao) 
CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao) 
CIFP Elorrieta Erreka Mari LHII 
(Bilbao) 
UPV / EHU 
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KONTSULTARAKO DOKUMENTUAK 
 
1. Enplegu berdeen OITren programa 
a. {0>https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_344728/lang--

es/index.htm 
b. OIT: “Los pueblos indígenas y el Cambio Climático: de víctimas a agentes 

del cambio”. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

gender/documents/publication/wcms_632113.pdf 
2. “La naturaleza, el aliado más efectivo frente al cambio climático” 

https://news.un.org/es/story/2019/09/1462502 
 
3. Ezagutza-sistema indigenekin eta tokikoekin lankidetzan diharduten 

proiektuen adibideak:  
a. https://unfccc.int/es/news/la-voz-de-los-pueblos-indigenas-cada-vez-mas-

fuerte-en-la-accion-climatica 
b. http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/priority-

areas/links/biodiversity/ 
 
4. Herri indigenak eta Agenda 2030:  
a. Zero gose: http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1204328/ 
b. https://elpais.com/elpais/2019/08/10/3500_millones/1565448989_143006.ht

ml 
 
5. Klima-apartheidari buruz:  
 https://news.un.org/es/story/2019/06/1458411 
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