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KCD-GGKEREN INFORMAZIOA
Kultura, Communication y Desarrollo KCD, Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundea da,
2014tik Onura Publikokoa deklaratua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta AS/B/14091/2008 zenbakiaz.
Gure lana Sentsibilizazio Soziala, Garapenerako Hezkuntza eta nazioarteko lankidetza proiektu
ezberdinen bitartez Bidezko Giza Garapen Iraunkorra sustatzeko bideratuta dago.
KCD ERAKUNDEAREN FUNTSEZKO HELBURUA HONAKO PRINTZIPIOEK ZUZENTZEN
DUTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Giza Garapen Bidezkoa eta Iraunkorrarekiko jarraitzeko konpromisoa.
Gizateriaren desafio eta erronkak kontuan hartzen dituen “Herritasun Globalaren”
sorkuntza sustatzea.
Komunikazio anitza eta plurala sustatzea.
Kulturaren eta bere dibertsitatearen garrantzia bultzatzea
Komunikazioaren demokratizazioa sustatzea
Zinemaren ekoizpenean jarduteko aukera izan ez duten talde sozial eta komunitateei
zinematografiaren eta ikus-entzunezkoen munduan sartzen laguntzea.
Emakume errealizadoreen partaidetza sustatzea.
Aurka egitea korronte politiko autoritarioei, elitistei, arrazistei, xenofobikoei, homofobikoei eta, oro har, diskriminazio mota guztiei, beren iruzurrak salatuz eta beren adierazpide guztiak arbuiatuz.
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.
Dibertsitatearen balore positiboak eta balore kulturalak, erlijiosoak, etnikoak, sexualak, eta abar zabaltzea.
Giza eskubideak, eskubide kolektiboak, genero berdintasuna, ingurumenarekiko
errespetua eta bakearen kultura sustatzea.
Herrien arteko harremanak sustatzea berdintasunean oinarrituta.
Emigrazioaren onarpen soziala sustatzea.
Pobrezia eta bazterkeria soziala sortzen duten arrazoiak salatzea.
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”.
KCDREN EKINTZA-ARDATZAK:
1.

2.

3.

4.
5.

Izaera soziala duten ikus-entzunezko lanak bultzatu eta zabaltzeko espazio alternatiboak sortzea, munduan zehar dauzkagun arazo ugariren gainean kontzientzia har dezaten hiritarrek. (Bilboko “Film Sozialak” Nazioarteko Zinema Ikusezinaren
Jaialdia eta zinema tematikozko erakusketak).
Harremanak, sareak eta proiektuak sortzea, garapenerako komunikazioan lan egiten duten pertsona zein erakundeak lotzeko. (Kultura, Komunikazio eta Garapenarako Nazioarteko Topaketak, CAR Sare Birtuala).
Generoen arteko desberdintasunak ikus-entzunezkoen bidez ikusarazi, eta
emakumeek komunikabideetan indarra har dezaten bultzatu. (Emakumeei zuzendutako zine-tailerrak, Kairoko emakumeen zinema-karabanak).
Garapen, komunikazio eta kultur arloetan formazioa eta gaitasuna emateko espazio alternatiboak sortzea. (Komunikazio-tailerrak eta “Ikasleen klaketa” tailerrak).
Kultura, komunikazio eta garapenarekin lotuta dauden nazioarteko proiektuen finantziazioa bilatzea, Hegoaldeko erakundeekin.
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INDARREAN DAUZKAGUN NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO PROIEKTUAK:
•
•
•
•

•

Amerika Erdialdeko eta Mexikoko indigenen komunikazio eta informazioren promozioa, Oaxakako “Ojo de Agua Comunicación Indigena” elkartearekin, Mexikon.
Salvadorrean, Suchitotoko Casa Clementina erakundearekin elkarlanean, emakumeen eta gazteen garapenaren promozioa, komunikazio eta kultura tresnen bidez.
Kolonbiako José Alvear Restrepo (CCAJAR) abokatu elkartearen Giza Eskubideen
inguruko egitasmoetan elkarlana.
Kairoko (Egipto) emakumeek egindako Nazioarteko Zinema Jaialdia eta emakume
arabiar-iberoamerikarren zinema-karabanaren laguntzaile, Klaketa Árabe-rekin elkarlanean.
Babesa:
- Nikaraguako Fundación Luciérnaga-ren lanaren sostengua, bereziki haien
“Loma Verde” telesail hezitzailean.
- Marilyn Solayaren “Vestido de Novia” film kubatarraren ekoizpenean laguntzaile. (Gorputz okerrean jaio den pertsona bati buruzko fikzioa).
- Salvadoreko Paula Heredia zuzendariaren “Alborada” (elkarbizitza gatazka
armatuaren ostean)produkzioari laguntza.

Une honetan, hegoaldeko erakunde hauekin batera lan egin arren, Garapenerako komunikazioa, Kultura, Giza Eskubideen edota Genero berdintasuna arlotan lan egiten duten
munduko edozein herritako erakundeekin laguntzera prest gaude.
HITZARMENAK:
•
•
•
•
•
•
•
•

IEFPS Tartanga GLHBI, Erandio.
IES Mungia BHI.
IES Ballonti BHI, Portugalete.
IEFPS Iurreta GLHBI.
IES Ibarrekolanda BHI, Bilbao.
IEFPS Nicolás Larburu GLHBI, Barakaldo.
IES Artaza-Romo BHI, Leioa.
IES Aixerrota BHI, Getxo.

•

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
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1. FITXA TEKNIKOA
Izenburua: Anak 14 urte bete ditu
Urtea: 2013
Iraupena: 21 minutu
Naziotasuna: Guatemala-Suezia
Hizkuntza: Gaztelera
Azpitituluak: Ingelesa
Errealizazioa / Ekoizpena: Shari Sabel Strandmark
Generoa: Fikzioa
Saila: Genero ekitatea
2. SINOPSIA
Ana bere familiarekin bizi da, Guatemalako erdi-mailako auzoan. Mediku izatea du amets,
baina, diru gabezia dela eta, anaiak baizik ezin ditu ikasketak burutu. Anak badaki zein den
gura duen bizitzaren eta tokatu zaionaren arteko desberdintasuna.
3. FILMA AZTERTZEN
A)
B)
C)
D)

Zure iritziz, zer transmititzen du filmak?
Zer izan da deigarriena?
Bidezkoa al da Anak bizi duen egoera? Zergatik?
Adin txikiko neska batzuk zergatik behartzen dituzte ezkontzera? Mutikoekin ere
gauza bera gertatzen al da?
E) Halako egoerarik ezagutzen al duzu?
F) Gurasoen erantzukizuna al da seme-alaben bizitzari buruz erabakitzea? Zeintzuk
gaiak erabaki erabaki behar dituzte eta zeintzuk ez?
G) Desberdintasunik al dago Anaren aitaren eta amaren portaeraren artean? Eta
anaiak?
H) Nolakoa izango ote da Anaren bizitza 5 urte barru?
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4. UMEEN / GAZTEEN BEHARTUTAKO EZKONTZAK
Umeen / gazteen ezkontza oso zabaldutako ekintza da. Munduan, urtero, gutxi gorabehera
18 urte baino gutxiagoko 14 milioi ume edo nerabe ezkonarazten dituzte; hau da, egunean
39.000. Herrialde, kultura eta erlijio askotan egiten den praktika da, ohikoena Asia meridionalean eta sahara hegoaldeko Afrikan delarik; baina, era berean, desberdintasun handiak
daude gune bereko herrialdeen artean.
NBEren arabera, ezkontzera behartutako neskatoek beren bizitza guztia ikusten dute esklabutzaren antzeko errealitateren barnean. Ezkontzera behartutako neskatoak etxeko lanetan eta sexu-lanetan jardutera behartuak dira; halaber, beren eskubideen urratze larriak
izaten dituzte, Osasun eta Hezkuntza Eskubidea eta askatasun fisikoarena adibidez.
8 urteko neskatoen ezkontzak ere erregistratuak izan dira. Horrek, bada, esan nahi du
umeen eskubideen urratze larria ematen dela, psikologikoki eta fisikoki egiteko prest ez
dauden ekintzak egiten derrigotzen dituztelako. Halaber, askotan adin txikikoak bortizkeriaren biktima izaten dira, eta gutxiestea eta gizabidezkoa ez den tratua pairatzen dute.
NBEak Estatu guztiei eskatu die ezkontzeko gutxieneko adina 18 urtekoa izatea, umeen
ezkontzak ekiditeko neurri eraginkorrak eta premiazkoak martxan jartzea eta umeen ezkontza
delitu izatea.
Guatemalan, egun, 14 urtekoa da neskatoak ezkontzeko gutxieneko adina, eta 16 urtekoa
mutikoena. 2012an, Emakumearen Komisioaren eskutik saiatu ziren legedia aldatzen, neskatoen zein mutikoen ezkontzeko gutxieneko adina 16 urtekoa izan zedin, baina gaur arte
legeak ez du aldaketarik izan. 2012an, Guatemalan, neskatoen eta 12 eta 19 urteen arteko
nerabeen 23.010 ezkontza izan ziren.
Estatu espainolaren kasuan, Gobernuak nesken ezkontzeko gutxienezko adina 14 urtetik
16ra aldatu zuen 2013. urtean. Italian ezkontzeko adina 14 urtekoa da, Holandan 15ekoa,
Erresuma Batuan eta Norbegian 16koa eta Irlandan 17koa. Frantziak 2005ean aldatu zuen
Legea, adina 15 urtetik 18ra handituz.
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5. EKIMENAK
A) ZENBAT DAKIZU GIZA ESKUBIDEEI BURUZ?
1. Zein da neskato eta nerabeen derrigorrezko ezkontzen ziorik (kausarik) nagusiena?
a) Familia batzuek ez dute Giza Eskubideak eta Umeen Eskubideak arauen berri.
b) Pobrezia, zenbait familiak etekin ekonomikoa lortzen du bere alabak ezkontzarako
ematearren (familien arteko tratuak, doteak...).
c) Ideologia matxista nagusi den sistema dago, gizon eta emakumeei posizio desorekatuak eskaintzen dizkiena.
d) Guztiak dira zuzenak.
2. Oso laburrean, zer dira Sexu eta Ugaltze Eskubideak?
a) Emakumeek seme-alabak izateko duten eskubidea.
b) 18 urtetik aurrera, beren sexualitatea bizitzeko emakumeen eta gizonezkoen eskubidea.
c) Emakumeek duten aukera eta gustu sexuala aukeratzeko eskubidea.
d) Emakumeek eta gizonek sexualitatea libreki bizitzeko eskubidea, bortizkeriarik eta
errepresiorik jaso gabe.
3. Zertan egin beharko litzateke indar Anak bizi duen egoera aldatu ahal izateko?
a) Neskatoek hezkuntza izan dezatela bermatu; horrela, garatu ahal izateko jakintzak
bereganatuko dituzte eta etorkizunean diru-sarrerak lortzeko aukera handituko dute.
b) Gobernuen agintaldian Giza Eskubideak bermatzen direla lehenetsi, Giza Garapen
Ekitatiboa lortu ahal izateko Genero berdintasunaren alde eginez.
c) Hedabideekin lan egin, praktika horrek dituen eraginei buruz kontzientzia hartzeko
eta erabilera hori deusezteko.
d) Aukera horiek guztiak egokiak dira.

KDC ONGD – Kultura, Communication y Desarrollo.
www.kcd-ongd.org e-mail: info@kcd-ongd.org Tel. / Fax: 94 602 46 68

B) BEHARTUTAKO UMEEN EZKONTZAREN ERAGINAK
NBEren hainbat ikerketaren arabera, ezkontza goiztiarrak oso eragin larria du, fisikoki sakona, psikologikoa, gogo-aldartearena eta intelektuala, ondorengoak direlarik prektika
ohikoenak, beste ondorio larri batzuk baztertu barik:
•
•
•
•

Senarraren familiek behartutako esklabutza-lana.
Genero-indarkeria sufritzeko arrisku handia; sexu-indarkeria ere bai.
Eskolara joateari uztea.
Haurdunaldian edo erditzean gertatzen diren arazoak eta heriotzak.

Kasu gehienetan, adin txikikoak ezkontzen direnean, neskatoek ikasteari uzten diote eta
hezkuntzan sartzeko eta hazkuntza pertsonala izateko aukerak desagertzen zaizkie, beren
familia edo senarraren familia zaintzera dedikatu behar direlarik, etxeko lanak egiteari edo
euren ugalketa rola burutuz, batzuetan baldintza gutxiesgarri eta gogorretan.
Derrigortutako ezkontzaren baitan, neskato eta nerabe askok genero-indarkeria sufritzen
dute, baina ezinean sentitzen dira erlazioa bertan behera uzteko, dela adina, zailtasun ekonomikoak, kanpotikako presioak, familiaren eta komunitatearen babes falta, besteak beste.
Halaber, batzuetan erlijioak eta testuinguru kulturalak banaketa oztopatzen dute.
Ezkontzak askotan amatasun goiztiarra eragiten du, eta horrek bere baitan du amaren edo
umearen heriotza-arriskua handitzea; erditze goitiarrak, neskatoen heldutasun fisikoaren
gabeziak eragindako erditzearen arazoak, jaioberriak behar baino pisu txikiagoa izatea eta
haurren heriotza-tasa handitzea izateko arriskuak daudelako. Arriskupean, ospitaletik kanpo
eta legala ez den lekuetan, egiten den abortua ere bada ama diren nerabeen heriotzaren
erantzule.
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C) SEXU- ETA UGALTZE-ESKUBIDEAK
Amnistia Internacional elkarteak (AI) adierazi bezala, Sexu- eta Ugaltze-eskubideak pertsona
orok dituen giza eskubideak dira. Giza Eskubideen baitan garatzen dira, Nazioarteko Tratatuek,
konstituzioek eta nazioarte-mailan adostasuna duten beste hainbat dokumentuk jasotzen dituzte. Hala, Sexu- eta Ugaltze-eskubideek honakoa aitortzen dute:
•
•

•
•
•
•

Gure osasun, gorputz, sexu-bizitza eta nortasunaren inguruko erabakiak hartzeko
eskubidea, diskriminaziorik eta bortxarik jaso gabe.
Sexualitate eta ugalketari buruzko informazioa eskatzeko eta jasotzeko eskubidea,
eta horiekin erlazionatutako osasun-zerbitzuak jasotzeko, baita antisorgailuak eskuratzekoa ere.
Seme-alabak izateko eskubidea, noiz eta zenbat.
Bikotea aukeratzeko, ezkontzeko (ala ez) eta noiz ezkontzeko eskubidea.
Zer nolako familia-mota sortu aukeratzeko eskubidea.
Inolako diskriminaziorik gabe bizitzeko eskubidea, bortxa eta bortizkeriarik gabe, bortxaketa eta sexu-mailako beste bortizkeria mota batzuk ez jasotzekoa: emakumeen
sexu-organoa erauztea, bortxazko haurdunaldia, bortxazko abortua eta bortxazko
ezkontza.

OSATU TESTUA ONDOKO HITZEKIN

HEZKUNTZAN
EMATEKO

ANTISORGAILUAK
EZKONTZA

ZERBITZEA

PORTAERAK

AUKERA

Garatze bidean dauden herrietan ezkontza goitiarra duten oso nerabe gutxik dute
(1) ______________ eskuratzeko aukera, eta familiek edo senarrek beti ez dute onartzen
amatasuna atzeratzea. Berez, gizarte batzuetan, (2) ________________ izan eta segituan
inposatzen diete emakumeei amatasuna, emakumeei inposaturiko kultura-rolen baitakoa
izanda.
Herri askotan neskatoen hezkuntzari buruzko (3) ________________ aldatzen ari diren
arren, familia askoren buruek oraindik uste dute beren (4) ____________ inbertitzea baliabideak galtzea dela, neskatoen helburu bakarra ezkontzarako entregatzea eta senarraren
etxean (5) _______________ delako.
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Neskato bat eskolatik ateraraztea ezkontzarako (6) ________________ edo etxeko lanetarako prestatzeko, bere etxerako zein beste baten etxerako, izugarri mugatzen du neskatoaren edo gaztearen garatzeko aukera, eta, horrela, sozializatzeko eta bere adinekoekin
egoteko aukera galtzen du. Beraz, nortasuna eta libreki aukeratutako bide pertsonala indartzeko (7) ________________ murrizten edo deusezten zaio.
Ondorio larrienetakoa da umea edo neskatoa, emakume eta pertsona gisa, eskubide batzuk
dituela jakin gabe hazten dela, iritzi pertsonalak adierazteko eskubidea duela eta aukeratzeko eskubidea eta aukera ere baduela.
6. KULTURA MATXISTA
Balore ideologiko konkretu eta interesatuek diseinatutako sistema sozial, ekonomiko eta
kultural konkretuek gidatzen dituzte gizarte guztiak.
Ba la dakizu zer diren sistema patriarkalak? Sistema patriarkala da emakumeei eta gizonezkoei rol eta bizitza-programa desberdinduak ematen dien sistema, genero maskulinoa
gizonezkoei eta femeninoa emakumezkoei emanez. Sistema patriarkalaren beste ezaugarri
propio bat da maskulinoa femeninoaren gainetik jerarkizatzen duela, beraz, gizonezkoena
da boterea, aukerak eta aberastasuna lortzeko aukerarik handienak dituena.
Gerda Lernerrek (1986) honela definitzen du sistema patriarkala: “emakumeen eta familiako neskatoen gaineko nagusitasun maskulinoaren manifestazioa eta instituzionalizazioa,
eta, oro har, nagusitasun hori gizartearen emakumengana zabaltzea”.
Batzuetan, genero-rol horien gauzatzea, boterearen banaketa desorekatua eta mendekotasuna oso agerikoak dira, baina bortizkeria sinbolikoa bezalako kasuetan, ordea, ez da
hain agerikoa. Nuria Varelak1 dioenez, “bortizkeria sinbolikoa ez da fisikoa, psikologikoa
eta ekonomikoa bezala ‘beste bortizkeria mota bat’, baizik eta portaera, keinu, jarrera eta
usteen etengabeko jarduna, hala, horien kontzeptualizazioak opresioa eta subordinazioaren
existentzia ulertzea ahalbidetzen du, genero zein klase eta arrazarena. Bortzikeria sinbolikoak tratu txar hori mantentzen eta bermatzen duten ardatzak dira, eta beste bortizkera
mota guztietan agertzen da, eraginkorrak direla bermatuz”.

(1)

http://nuriavarela.com/violencia-simbolica/
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Patriarkatutik eratorritako adibide juridikoak dira: aitaren abizena lehenengo tokian ezartzea,
mutiko premuen eskubideak, emakumeek oinordetza jasotzeko debekua izatea edo, beste
batzuren artean, kontu-korronteak izateko debekua; horiek guztiak orain gutxira arte izan
dira indarrean europako herrietan, baina egun mendebaldean ez dira indarrean.
Emakumeen bizitza ekonomiko eta sozialari eragiten dioten beste adibide batzuk nazio
eta kultura gehienetan dira:
•
•

•
•
•

“Naturak” horretarako bideratzen dituelako aitzakian, sexuaren bidezko lanaren banaketa, batzuei eta besteei emandako lana desberdintzea.
Gizonek eta emakumeek egindakoari status desberdina aitortzea eta desberdin ordaintzea, emakumeak gutxietsiak izanda eta, hein handi batean, soldatarik jaso gabe
lan eginda.
Eremu pribatuan eta etxeko giroan gizonezkoen parte-hartze txikiagoa, familiakideen
zainketan, hezkuntzan...
Emakumeen parte-hartze txikiagoa eremu publikoan, politikan, ekonomian, zientzian,
erlijioan...
Zailtasun handiagoa emakumeak ekonomikoki burujabeak izateko, beren autonomia
pertsonala garatzeko, euren bizitza-proiektua eraikitzeko eta harreman sozialak, profesionalak, maitasunezkoak, berdintasunean oinarrituak burutzeko...

Horrek guztiak eragin txar eta handiak ditu neskatoen eta emakumeen bizitzan, kasu askotan gizonak direlarik eurengandik erabakitzen dutenak, emakumeen gorputzengan aginduz
eta mendekotasuna eraginez.
NBEak baieztatzen duenez, emakumeenganako bortizkeriak itxura desberdinduak
hartzen ditu, etxeko bortizkeria, sexu-bortxaketak, erailketak, neskatoen eta emakumeen
trafikoa, behartutako prostituzioa, doteak eragindako biolentzia, gerra guneetan ematen den
bortizkeria, sexu-esklabutza, behartutako haurdunaldia, ohoreak eragindako heriotzak, neskato gazteen erailketa, mutiko umeen alde egiten den umekien sexu-aukeraketa, emakumezkoen sexu-organoen erauzketa eta beste zenbait praktika eta ohitura txar.
“Agian, emakumeenganako indarkeria da giza eskubideen urratzerik lotsagarriena. Ez du
geografia-mugak zer diren ezagutzen, ezta kulturalak eta aberatsak ere. Dirauen bitartean,
ezin dugu baieztatu berdintasunerako, garapenerako eta bakerako bidean aurrerapausurik
egin dugunik”. Kofi Annan, Nazio Batuen Erakundearen Idazkari ohia.
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Berdintasun arloko eta emakumeen emantzipazioaren Legeen bidez hainbat eskubide lortu diren arren, egun, gizarte gehienek matxista izaten jarraitzen dute, beren artean desberdinak direlarik, baina ia-ia guztietan emakumeei sexu-objektu, emazte edo ama rola
ematen dizkiete; hori atzerapausu handia da emakumeentzat.
EGIA ALA GEZURRA? Erantzun guztiak behean argudiatu behar dira.
a) Kasu gehienetan, neskato eta nerabeek beren onarpena ematen dute eta ezkontzeko
ados daude.
EGIA

GEZURRA

….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................
b) Emakumeek gizonek dituzten eskubide eta aukera berdinak dituzte, bai legearen aurrean
zein beren eguneroko bizitzan.
EGIA

GEZURRA

….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................
c) Umeen ezkontzak duen ondorioetako bat pertsonaren deuseztea da; horrek, halaber,
arazo larri handiagoak eragiten dituelarik.
EGIA

GEZURRA

….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................
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d) Bikotea aukeratzea eta ezkondu ala ez erabakitzea Giza Eskubideen baitan dago araututa.
EGIA

GEZURRA

….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................
e) Generoaren rolak sexuaren arabera esleitzen dira, kultura zein den desberdintasunak
daudelarik. Rolak aldatu ahal dira, gizakiaren sorkuntzak eta asmakizunak direlako.
EGIA

GEZURRA

….............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................................
7. ETA ZUK, ZER EGIN AHAL DUZU?
Gizarte zibilaren parte garen bezala, gauza asko egin dezakegu giza eskubideen bortxaketa eta abusua ekiditeko. Hasteko eta bat, aztergai dugun auziaren gaineko azterketa-lana
egin ahal dugu. Informazioa lortuta, gure zentroan sentsibilizazio-kanpaina antola dezakegu, gaia islatzen duten muralak, erakusketak, bideoak... egiteko gure irudimena erabiliz.
Garrantzitsua da ekintza horiek familia-arloan eta gure lagunen artean ere ezagutaraztea.
Talde edo norbanako gisa ere GKEek mundu hobea lortze aldera antolatzen duten hainbat
kanpainatan parte har dezakegu.
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WEBGUNE LAGUNGARRIAK
UNICEF ETA NBE. EMAKUMEAK. UMEEN EZKONTZA
•

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=24703#.VBAziq37sjg

•

http://www.unicef.org/spanish/protection/index_earlymarriage.html

•

http://www.unicef.org.gt/1_recursos_unicefgua/publicaciones/Investigac_MatrimonioInfantilForzado%20CIRMA-UNICEF-2011.pdf

•

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/3/child-marriages-39000-every-daymore-than-140-million-girls-will-marry-between-2011-and-2020

SEXU-ETA UGALKETA-ESKUBIDEAK
•

https://www.es.amnesty.org/micuerpomisderechos/que-son-los-derechos-sexuales-yreproductivos/

BERDINTASUNA ETA GENERO-INDARKERIA
•

http://www.medicusmundibizkaia.org/descargate-el-estudio-violencia-bella-el-cuerpoasolescente-como-territorio-de-control/

•

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/es

•

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/end-violence-against-women

EMAKUME ETA GIZONEN ZIFRAK, EUSKADIN
•

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/informacion/cifras_ant/
es_emakunde/cifras_ant_es.html
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IRAKASLEENTZAKO GIDA
3. PELIKULA AZTERTZEN
Hasierako galdera horien helburua da ikasleak gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunen debatean barneratzea, globalki eta umeen behartutako ezkontzen adibide konkretuaren bidetik. Protagonistak 14 urte ditu, beraz, espero da iparraldeko eta hegoaldeko herrien
arteko desberdintasunak ikusaraztea ahalbidetuko duen kideen arteko identifikazioa ematea, eta gizarte guztietan ohikoak diren emakume eta gizonen arteko desberdintasunak ere
bai.
“Anak 14 urte bete ditu” dokumentala, Ana eta bere nebaren bizipenen eta bizitza-etorkizunaren bidez (zeharo desberdinak direnak gizon ala emakume jaiota), genero-desberdintasunak modu xume eta errazean lantzeko erraminta baliotsua da.
Eztabaidarako galderen baitan sor daitekeen debateak ahalbidetzen du ikasleak belaunaldien artean dauden desberdintasunak adieraztea edo guraso (aita eta ama) eta seme-alaben arteko ardura eta botere-erlazioak.
Edozein modutan, Anak, protagonistak, ez du bizi duen egoera iraultzeko inolako ahalmenik. Anak aldaketa burutzeko proposamenak eman badaitezke ere, egoera horri bide ematen dioten pertsonak dira arduradun bakarrak (Anaren aita eta bere laguna, amaren eta
ekintza horiek zalantzan jartzen ez dituen gizartearen konplizidadearekin).

5. A) TEST MODUKO GALDERAK
1. c) Ideologia matxista nagusitzen den sistema, sexuaren arabera ezarritako rolak inposatzen
dituena.
Nahiz eta erantzun guztiak egokiak izan daitezkeen (kausarik handiena edo nagusiena galdetu izan ez balute), erantzunik egokiena hori da, sistema patriarkalak existitzea delako
kausarik nagusiena, zeinetan aurrez emandako ideologia dagoen, ideologia matxista.
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Matxismoa, ideologia lez, kultura gehienetan txertatuta dago, eta mendebaldeko herri
guztietan eta kontinente guztietan jazotzen da. Gizarte bakoitzean indar handi edo txikiagoan ematen bada ere, ezaugarri desberdinekin ezartzen da matxismoa, gizarteak gai jakin
batzuetan dituen bilakaeraren arabera, heldutasun-gradua eta desorekekiko tolerantzia eta
Genero Berdintasunarekiko konpromisoa eta diskriminazioak gailentzea.
A) eta b) erantzunek c) erantzunera garamatzate.
2. d) Sexualitatea libreki aukeratzeko gizonen eta emakumeen eskubideak, bortizkeriarik eta
koertziorik jaso gabe.
3. d) Guztiak dira zuzenak.
OSATU TESTUA BERBEKIN
1- ANTISORGAILUAK, 2- EZKONTZA, 3- PORTAERAK, 4- HEZKUNTZA, 5- ZERBITZEA,
6- EMATEKO, 7- AUKERA.
EGIA-GEZURRA GALDERAK
a) G; b) G; c) E; d) E; e) E
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