


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: Picnic.

Urtea: 2010.

Iraupena: 13 minutu.                                                       

Nazionalitatea: Espainia.

Hizkuntza: Bosniera.

Azpidatziak: Gaztelania, Euskara 

Errealizazioa: Gerardo Herrero.

Generoa: Fikzioa.

Saila: Giza eskubideak.

2. SINOPSIA:

Grebak,  ekialdeko Bosnia.  Aita semearen ondoan dago zuhaitz  baten azpian,  atseden 

hartzen,  amak  haur  jaioberria  besoetan  daraman  bitartean.  Ez  dakite,  ordea,  metro 

gutxira, etsai arriskutsu eta beldurgarri bat beraien zain dagoela.

3. FILMA AZTERTZEN:

A) Zer iradokitzen dizu izenburuak? Bestelakorik jarriko zenioke?

B) Zer sentitu duzu filma ikustean?

C) Zer  iruditu zaizu harrigarrien? Zer gogorren? Zergatik?

D) Deskribatu, labur, gertatu dela uste duzuna.

E) Errealitatean horrelako istorioak gertatzen direla uste duzu? 
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4. GUDUA, ZINEMAN ETA TELEBISTAN

Pindaro olerkari greziarrak honakoa zioen: “gerra gozoa da inoiz bizi izan ez dutenentzat;  

ezagutzen  duena,  ordea,  hurbiltze  hutsak  izutzen  du”.  Ideia  horrek  balio  liezaguke 

azaltzeko hedabideek eta, batez ere, zine-mota jakin batek guduen irudi distortsionatua 

zergatik agertzen duten. Hollywoodek bortxakeria “odolak, odola zor” eskubidea izango 

balitz  bezala darabil,  filmean ona denak gaiztoaren aurka daukana,  eta mundu-mailan 

eragiten  du ikuskera  horrek.  Errealitatean,  aldiz,  indarkeriaren erruz,  milaka pertsonak 

sufritu  egiten  dute  edo  hil  egiten  dira.  Bestalde,  masa-hedabideek  entzungor  eginda, 

ezkutuko zaizkigu gatazka asko. Batzuetan, geografikoki  zein ekonomikoki  interesik ez 

dutelako; beste batzuetan, aldiz, albistea ez zaielako interesgarri.

5. LOAK HARTUTAKO LEHERGAILUAK

Badira 74 urte Espainiako gudu zibila amaitu zela, baina tarteka gatazka horretako obusak 

agertzen dira oraindik. Bigarren Mundu Gerra duela 68 urte bukatu zen, eta Alemanian 

lehertzeke dauden ehun mila lehergailu inguru geratzen direla uste da.

Guduek  eragindako  sarraskia  ez  da  liskarrekin  amaitzen.  Gatazka-zonaldeek  urtetan 

jarraitzen dute arriskutsu izaten, pertsonen kontrako minak, luku-erako lehergailuak edo 

zartarazi  gabeko bonbak izaten baitira  berton.  Horretarako,  baliabideak izatera,  armen 

deuseztapena hamarkadatako lana izan ohi  da.  Tamalez,  gudua amaituta  ere,  urtetan 

zehar jarraitzen dute lehergailu hondar horiek emakume, gizon eta haurrak hiltzen eta 

mutilatzen. 
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6. JARDUERAK

A) Guduen ondorioak:

1.-  UNHCR,  Iheslarientzako  Nazio  Batuen  Goi  Mandatariaren  azken  txostenaren 

arabera, 2013an, guduak direla eta, honakoa da errefuxiatutakoen kopurua:

a) 2 milioi pertsona.

b) 45,2 milioi pertsona.

c) Ez dago datu fidagarririk.

2.- Mundu-mailako ogiba nuklear operatibo kopurua:                         

      a) 1.000.

b) 7.000.

c) 17.300. 

3.- Kalkuluen arabera, 110 mina baino gehiago daude lurperatuta:

a) 64 herrialdetan.

b) 15 herrialdetan.

c) 5 herrialdetan.

B) 26.000  pertsonatik  gora  hil  edo  mutilatzen  dituzte  gudari  eta  herritarren  artean 

desberdintzen ez duten arma horiek. Gatazka amaitutakoan, 50 urte baino gehiagoz jarrai  

dezakete aktibo.

Luku-erako lehergailuen erabilera ere larria da oso, hain arriskutsuak izaki.  Lur,  itsaso 

nahiz airetik jaurtitzen dituzte lehergailu horiek, eta bidean tamaina txikiko hamarnaka edo 

ehundaka bonba txiki botatzen dituzte. 
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Lurra ukitutakoan eztanda egitea da haien helburua, baina, ba al dakizu zenbatek ez 

duten egiten?

a) %25 inguruk.                         

b) %30ek.

c) %100ak 

7. URANIO TXIROTUA

Uranio txirotua da, zalantzarik gabe, Afganistan, Irak, Kosovo eta Serbian gizarte zibilak 

jasandako bonbardaketa edo lur-erasoen eragin mingarri eta ezkutuenetakoa.

Uranio txirotua zentral nuklearretan erabilitako erregaien hondakinetatik dator. Blindajerik 

gogorrena ere zulatzeko gai egiten duen muturreko dentsitateak eraginda, munizioetarako 

lehengai  aparta  da.  Haren  erabilera,  halaber,  “lehen  mundu”ko  hondakin  horiek 

deuseztatzeko erarik merke eta errentagarrienetarikoa da.

Jaurti  eta  objektua  jotakoan,  kartutxoaren  edukia  zati  mikroskopiko  eta  azpi-

mikroskopikoetan barreiatzen da,  eta horrek egiten du arma-mehatxatzaile.  Zati  horiek 

lurra eta ingurua kutsatzen dute, eta haizeak are gehiago hedatzen ditu. Gainera, gizakion 

biriketara eta beste gorputz ataletara irits daitezke, arnastuta.

(Iturria:http://www.piratasyemperadores.net/conflictos-armados/uranio-empobrecido-

destruccion-masiva)
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Bigarren Golkoko Guduan eta Afganistanen ere erabili izan da uranio txirotua. Gaur egun 

munduan  milioi  bat  tonatik  gora  uranio  txirotu  dagoela  uste  da,  eta  AEB,  Errusia  eta  

Frantzia dira kopuru handiena pilatzen dutenak.

 (Iturria: http://adeualesarmes.centredelas.org/2013/06/13/urani-empobrit-bombes-i-

centrals-nuclears/)

JARDUERAK 

A) Uranio txirotuaren erabilera guduetan:

1. Industria militarrak uranio txirotua erabiltzen du: 

a) 1902tik.

b) 1945etik.

c) 1977tik.

2. Datuen arabera, Lehen Golkoko Gerran AEBek uranio txirotua erabili zuten:

a) ehun mila jaurtigaitan.

b) ia milioi bat jaurtigaitan.

c) 300.000 jaurtigaitan.

3. Kosovoko guduan, NATOk jaurtitakoak:

a) 30.000 jaurtigai.

b) 15.000 jaurtigai.

c) 5.000 jaurtigai.
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B) HIZKI-ZOPA – Uranio txirotuarekiko esposizioak eragin ditzakeen kalteak:

Asma, minbizi, bihotzeko, elbarritasun, malformazio, migraina, heriotz, tumore, ultzera.

KDC GGKE – Kultura, Communication y Desarrollo.  

www.kcd-ongd.org e-mail: info@kcd-ongd.org Tel. / Fax: 94 602 46 68       

   

8

mailto:info@kcd-ongd.org
http://www.kcd-ongd.org/


8. ALBO-KALTEAK

Horrela deritzote indar armatuek ekintza militarrean nahi gabe edo istripuz gertatzen den 

kalteari.  AEBetako  armadak  erabili  zuen  lehenik  Vietnamgo  guduan,  zela  lagunen 

erasoaz, zela zibilen eta euren jabetzen suntsiketaz aritzeko. Albo kalteak, denbora igaro 

ahala, areagotuz doaz, albistegietan uneoro ikus dezakegun bezala.

9. ARMA-SALEROSKETA ETA GATAZKAN DAUDEN HERRIALDEAK

UNESCOren arabera, arma-salerosketak urtean 150.000 dolar mugitzen ditu. Halaber, 

mundu osoko gastu militarra bilioi  eta 339 mila milioietara iristen da; alde nabarmena, 

kopuru horren eta goseteen aurka gastatzen diren 19 mila milioien artean.

(Iturria: Nazio Batuen desarme-bulegoa: https://www.un.org/es/disarmament/)

XX. mende hasieran, guduetan hildakoen %10 ziren zibilak; mende bat geroago, aldiz,  

%80 eta %90 inguru, horietako gehienak emakumezkoak eta haurrak. UNICEFek dioenez, 

“azken hamarkadetan 2 milioi haur hil da, 6 milioi etxerik gabe geratu, 12 milioi zauritu edo 

elbarri  gertatu  dira  eta,  gutxienez,  300.000  soldadu  dabiltza  mundu  zabaleko  30  bat 

gatazkatan.”

Galdera: Jakingo al zenuke esaten zein diren munduko arma-esportatzaile 

nagusiak?
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10. GUDUEN ONDORIOAK

JARDUERA

1. 1989tik 2011ra, estatu artean (eta bestela) egondako 523 gatazka armatuetan hil 

egin ziren:

a) 100.000 pertsona.

b) 500.000 pertsona.

c) 886.414 eta 1.253.463 pertsona artean.

2.  1898 eta 2010 artean gobernuen indar armatuek eta bestelako talde armatuek 

indarkeria erabili zuten zibilen kontra. Indarkeria horren ondorioz:

a) 699.000 eta 1.200.000 pertsona hil ziren.

b) 3.000 pertsona hil ziren. 

c) Militarrak baino ez ziren hil, zibilik ez.

Erailketen %42 inguru su-armak erabiltzen dituzten norbanako edo gazkile-taldeek egiten 

dituzte; 2010ean gertatutako 468.000etatik, adibidez, 199.000 inguru.

(Iturria:http://www.asociacionproade.org/ac%C3%A9rcate-al-sur/conflictos-armados/)

11. EMAKUMEA ETA GATAZKA ARMATUAK

Guduek iraun bitartean,  bake-garaietan baino areago,  generoen arteko parekidetasuna 

oso urrun dago. Izan ere, halako egoeretan, jarrera makur eta beldurgarrienak azaltzen 

dira, eta horrek gogor eragiten du emakume eta neskatoengan, giza eskubideak bortizki 

bortxatzen dizkietelarik.
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Emakumeak  eta  neskak  beren  egoera  juridiko,  sozial  eta  sexuala  medio  izaten  dira 

bereziki kaltetuak. Mundu zabaleko milaka emakumek, senitartekoen, lagunen eta euren 

bizitza galtzeaz gain, nolanahiko gehiegikeria, eraso eta bortxaketak pairatzen dituzte.

Bortxaketak, maiz, gudurako arma bailiran erabiltzen dira, eta emakumeak dira Ginebrako 

Konbentzioak gizateriaren aurkako krimen eta gudu-krimen iritzitakoaren kalte fisiko eta 

psikologikoak nozitzen dituztenak.

Guduetan gertatzen diren bortxaketak sistematikoak izan ohi dira, eta populazioa izutzea,  

familiak apurtzea, etsaia umiliatzea eta abar izaten dute xede.

JARDUERA:

1.  1994an,  Ruandako  genozidioak  iraundako  hiru  hilabeteetan,  bortxatutako 

emakumeak:

a) 100.000 eta 250.000 artean izan ziren.

b) 50.000 eta 60.000 artean izan ziren.

c) 20.000 eta 25.000 artean izan ziren.

2.  Nazio  Batuen  Emakumeen  Garapenerako  Funtsaren  (UNIFEM)  arabera, 

Yugoslabia ohiko guduan emakume bortxatuak:

a) 10.000 izan ziren.

b) 60.000 izan ziren.

c) ez zen bortxaketarik egon.

12. BAKEAREN KULTURA

Gaur egun 30etik gora dira eskala handiko guduak nahiz intentsitate apaleko gatazkak 

(urtean  1.000  heriotz  baino  gutxiago  eragiten  dituztenak).  Baliabide  naturalak  edo 

ekonomikoak, lurraldea, erlijioa edo etnikotasuna direla eta gertatzen dira, besteak beste.
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Zoritxarrez, guduek iraun badiraute, baina horrek ez du zertan betiko horrela izan. Gizarte 

helduak arazook eragotzi eta auziak elkarrizketa bidez konpontzen jakin beharko luke. Era 

berean, jarrera erasokorren manipulazioa saihesteko gai izan behar luke, interes ilunak 

izan ohi baitira tarteko.

Gerraren  kultura  errotik  erauzi  beharra  dago  (gudua  kulturatik  bereizi)  eta  Bakearen 

Kultura erein (eraiki); garapena eta justizia ekarriko duen kultura, egungo egitura politiko-

ekonomikoaren oinarrian dagoen indarkeria gaindituko duena.

Mundu hobean biziko bagara, ezinbestekoa da Bakearen Kulturan inbertitzea, ulertuta, be-

tiere, bakea indarkeriarik eza baino gehiago dela. Izan ere, bakean oinarritutako gara-

pena lortzeko bidea bazterkeria, miseria, desberdinkeria eta edozelango bazterkeria eta 

bereizkeria nahiz bidegabekeria sozialak desagerrarazita egiten da.

Hitz gurutzatuak – Guduaren antonimoak.
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Horizontalak

3. Gizonezko eta emakumezkoen arteko berdintasunaren defensa, gizartearen zerbitzu 

eta ondasunen kontrolari eta erabilerari dagokionean.

6. Egia errespetatuz epaitzearen ezaugarri  edo doaina; persona orok bere eskubideak 

errespetatuak izan daitezen eta dagokiona nahiz haren jarrerak eragiten duena aitortua  

izan dakion daukan eskubidea egikaritzea.

Bertikalak

1. Akordio edo konponbidea lortze aldera, auzi baten inguruan gertatzen den eztabaida.

2. Eztabaidan edo auzitan dihardutenen arteko akordio edo hitzarmena.

4.  Pertsonen  jarrera  negatiboek  eta  aniztasunaren  onarpen  ezak  eragiten  duen 

bazterkeriarekin  bukatzeko  modua.  Pertsonen  aniztasunari  eta  norbanakoen 

ezberdintasunari  era  positiboan  erantzuten  dion  ikusmoldea,  horiek  guztiak  arazotzat 

baizik aberasgarritzat dituena, familia-bizitzan, hezkuntzan, lanean eta gizarte, kultur eta 

gizataldeen prozesuetan era aktiboan parte hartuz.(UNESCO, 2005)

5. Guduaren aurkakoa.

Zer egin dezakegu? 

Gizarte  zibil  garen  heinean,  gauza  ugari  egin  dezakegu  bidegabekeria  eta  giza 

eskubideen apurketa-egoeren  aurrean.  Lehenik,  landu  nahi  dugun  gaia  ikertu  beharra 

dugu.  Informazioa  daukagunean,  gure  ingurua  sentsibilizatzeko  kanpaina  abiatu 

dezakegu, irudimena erabilita, gaia landuko duten horma-irudiak, erakusketak bideoak eta 

abar eginez. Halaber, garrantzitsua da ekimenok familia eta lagunartean ezagutaraztea. 

Norbanako edo talde-mailan, mundu hobearen bila diharduten kanpainetan ere parte hartu 

dezakegu. 
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WEBGUNEAK / ESTEKA INTERESGARRIAK

Emakumea eta gatazka armatuak

Sexu-indarkeria, gudu-arma.

Amnesty International – Emakumeen aurkako sexu-indarkeria, gatazka armatuetan.

Lur-minen aurkako nazioarteko kanpaina.

Ikasgelako gatazken konponketa kreatiboa (ekintza-gida).

Gida biziduna. Zein lurraldek dauka arma nuklearrik?

Indarkeriarik  eza  (indarkeriarik  ezari,  bakerako  hezkuntzari  eta  gatazka-konponketari 

buruzko webgunea)
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IRAKASLEAREN GIDA

3. Atala.

Balizko erantzunak gidan zehar daude garatuta. Hala ere, garrantzitsua da ikasleek 

aurretik erantzun dezaten, film laburraren testuingurua ulertu ote duten jakiteko, hots, zer 

gertatu den basoan familia iritsi aurretik, eta guduaren eta haren ondorioez hausnartzeko.

6. A) Atala. Testa – Guduen ondorioak.

1.- b) 45,2 milioi persona.

2.- c) 17.300.

3.- a) 64 herrialdetan.                                                           

6. B) Atala: Luku-erako lehergailuak.

b) %30ek.

7. A) Atala: Testa

1.-  b) 1945

2.-  b) ia milioi bat jaurtigaitan.

3.-  a) 30.000 jaurtigai.

7.B) Atala: Hizki-zopa:

Asma, minbizi, bihotzeko, elbarritasun, malformazio, migraina, heriotz, tumore, ultzera.

9. Atala: Arma-esportatzaile nagusiak: 

 AEB, Espainia, Frantzia, Alemania, Italia, Erresuma Batua, Bulgaria, Bielorrusia, Errusia, 

Israel, Ukraina, Txina, Kanada, Suedia, Ipar Korea.
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10. Atala: Jarduera

1.- c) 886.414 eta 1.253.463 pertsona artean.

2.- a) 699.000 eta 1.200.000 pertsona hil ziren.

11. Atala: Jarduera

1.- a) 100.000 eta 250.000 artean izan ziren.

2.- b) 60.000 izan ziren.

12. Atala: Gurutzegrama

Horizontalak:  3. Parekidetasuna, 6. Justizia

Bertikalak: 1. Elkarrizketa, 2. Adiskidetzea, 4. Inklusioa,  5. Bakea

Ikerketa eta erredakzioa:

Carmen Alquegui Lanas

Leire Pascual Basauri

Nerea Uriarte Goitia

J. Carlos Vázquez Velasco

KDC GGKE – Kultura, Communication y Desarrollo.  

www.kcd-ongd.org e-mail: info@kcd-ongd.org Tel. / Fax: 94 602 46 68       

   

16

mailto:info@kcd-ongd.org
http://www.kcd-ongd.org/



