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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).

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

1. FITXA TEKNIKOA
Izenburua: Sua, Marmaran
Urtea: 2011
Iraupena: 70 min.
Naziotasuna: Venezuela - Espainia
Hizkuntza: J B. Gaztelania, Katalana, Frantzesa,
Ingelesa, Turkiera, Arabiera eta Hebreera.
Azpitituluak: Gaztelania eta Euskara
Errealizazioa / Ekoizpena: David Segarra
Generoa: Dokumentala
Saila: Giza Eskubideak

2. SINOPSIA
2010eko maiatzaren 31n, Israeleko komandoek bederatzi lagun erail zituzten nazioarteko
uretan. 700 ekintzailerekin batera, Gazako biztanle palestinarrei laguntza ematea zuten
helburu, pairatzen duten blokeoa hautsiz. Bizirik iraun zuten kazetari eta ekintzaileen eskutik Caracasen hasi eta Bartzelona, Brusela, Londres, Stockholm, Istanbul, Valentzia eta
Gazarainoko bidaia egingo dugu Askatasunaren Ontziteria deritzonaren zergatiak ulertu
ahal izateko.
3. PELIKULA AZTERTZEN
A) Zer iradoki dizu dokumentalaren izenburuak?
B) Zer transmititu nahi digu?
C) Zer dakizu israeldar eta palestinarren arteko gatazkaz?
D) Zeintzuk izan dira testigantzarik interesgarrienak?
E) Zer izan da deigarriena?
F) Zer azpimarratuko zenuke historia honetaz?
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4. PALESTINA - ISRAEL HERRIEN ARTEKO GATAZKAREN SORRERA
Palestina eskualdea Mediterraneo itsasoa eta Jordan ibaiaren artean kokatzen da eta gune
sakratua da musulman, judu eta katolikoentzat. XX. mendearen hasieran, Otomandar Inperioaren mende, eskualde gehienean komunitate arabiarrak eta musulmanak bizi ziren. Garai
horretan, Europan, Judu kredoa zuen jendeak giro antisemita larria pairatu zuen, eta horrek
Palestinarako migrazio handia eragin zuen, migrazio hori mugimendu sionistak1 bultzatu
zuen, leku horretan Estatu Judua sortzea bilatzen zuena.
Lehenengo Mundu Gerra bukatu aurretik, 1917an Erresuma Batuak Turkiako ejertzitoa
garaitu zuen, eta Siria eta Palestina okupatu zituen. Geroago, 1920an, Nazioen Batasunak
proposatutako Sèvres-eko tratatuak baimenduta, Palestinaren kontrola onartu zuen.
Lehen Mundu Gerra baino lehen eta geroago, Erresuma Batuak Arabiar Estatu batua sortu
ahal izateko independentzia lortuko zutela agindu zion arabiar munduari, Ekialde Ertaina
hartuko zuena, Turkiaren kontra izandako altxamenduen ordainetan. Baina agindutakoa ez
zuten bete, hitza jan zuten, eta Erresuma Batuetako agintariek Frantziarekin banatu zuten
Ekialde Ertaina deritzon lurraldea. Garai berean, eta 1917an Balfour Hitzarmenean ezarri
bezala, judu herriarekin ere hitzartuta zuten Palestina lurraldean “Juduaren Etxe Nazionala”
sortzea; horrek judu herriaren eta arabiarraren arteko arazoak eta istiluak sortarazi zituen.
Bigarren Mundu Gerran sufritutako Holokausto latzaren ostean, areagotu egin ziren judu estatua sortzeko presioak eta, nahiz eta zenbait guneren artean non jarri zalantzan izan ziren,
azkenean Palestinan ezartzea erabaki zuten.
1947an, Nazio Batuen erakundeak Palestina bi estatutan zatitzeko erabakia hartu zuen.
1948ko maiatzaren 14an Israelek aldebakarreko erabakia baliatuz aldarrikatu zuen bere estatuaren sorrera eta arazoa esparru lokaletik lurralde-mailakoa izatera pasatu zen. Egun bat
geroago, maiatzaren 15ean, aurreneko arabiar-israeldar gerra hasi zen, Egiptok, Jordaniak,
Siriak eta Irakek lurraldea inbaditu ostean.

(1)
Sionismoa mugimendu politikoa da, helburu duena Agindutako Lurralderako juduen migrazioa bultzatzea, eta 1948ko Israeleko Estatuaren sorreran eragilerik handiena izan zen. Nahiz eta lehenago existitu, Europan
XIX. mendearen amaieran ezarri zen mugimendu politiko bezala.
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Juduek irabazi zuten gerra hori, eta independentziaren edo askatasunaren gerra bezala
gogoratzen dute. Orduz geroztik, Nazio Batuek hasieran arabiar estatuarentzat zehaztutako lurraldearen azalera erdira murriztu zen. Palestinako herriarentzat orduan hasi zen
eurek “Nakba” deitzen diotena (hondamendia), Israeleko ejertzitoak 531 herri suntsitu baitzituen eta biztanleak alde egitera behartu, Palestinako biztanle ugari hil zen eta
750.000 lagunek inguruko herrietan bilatu behar izan zuten aterpea. Hustutako guneetan
(familia palestinarrak kanporatutakoetan) judu familiak ezarri ziren.
1956an, Gamal Abdel Nassser agintari egiptoarrak Suezeko Kanala nazionalizatu zuen,
eta Erresuma Batuak, Frantziak eta Israelek Egiptoren kontra osatutako koalizio militarra
sortu zuten. AEBen eta antzinako Sobiet Batasunaren presioek triadaren gogoak apaldu
zituzten.
1964Ko maiatzean, Liga Arabiarraren babespean, Palestinako Askapenerako Erakundea sortu zen (OLP). Palestinako Kontseilu Nazionalak sortu zuen Jerusalen Ekialdean,
eta zenbait mugimendu politikok eta paramilitarrek osatzen zuten. 1974an, NBen Batzar
Orokorrak OLP onartu zuen Palestinako herriaren ordezkari bezala, eta behatzaile-statusa
eman zion.
OLP-aren aurreneko helburua, “borroka armatuaren” bidez, Israeleko Estatua deuseztatzea izan zen. 1948an, 1948ko aurreneko arabiar-israeldar gerraren ondoren, Israelek kanporatutako edo ihes egindako Palestinako biztanle errefuxiatuen itzulera eskatzen zuten.
Halaber, Palestinako herri arabiarraren autodeterminazioa eskatzen zuten, garai horretan
jordaniarren eta egiptoarren okupaziopean zeudenak, Zisjordaniako lurretan eta Gazako
Zerrendan; eta, geroago, Palestinako estatuaren sorrera eskatu zuten.
1967an beste gatazka bat erne zen, Sei Eguneko Gerra izenekoa. Israelek arabiar koalizioa menderatu zuen, Egiptori Gazako Zerrenda eta Sinaiko penintsula kendu zizkion;
Jordaniari Zisjordania (Mendebaldeko Jerusalem barne); eta Siriari Golaneko Mendiak.
Hala, milioi erdi palestinarrek beren herritik ihes egitera behartu zituzten.
1973an izan zen azken arabiar-israeldar gerra, Yom Kipur izenekoa; bertan, Egipto eta
Siria Israelen kontra borrokatu ziren. Gerra horretan, Egiptok Sinai berreskuratu zuen
(1982an Israelek behin betiko eman zion), baina Gazarekin ez zen gauza bera gertatu.
Sei urte geroago, Egiptok bake-hitzarmena sinatu zuen Israelekin, halako itunak sinatzen
aurreneko herri arabiarra izan zelarik.
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1987tik 1993 arte, Lehenengo Intifada (arabiarrez “burua altxatzea”) izan zen, Zisjordanian
eta Gazako Zerrendan. Garai horretan Israeldarren okupazioaren aurkako hainbat protestaekimen egin ziren, desobedientzia zibila edo judu ejertzitoaren aurka harrika aritzea bezalakoak, gatazka horietan biztanle gazte askok parte hartu zuen. 1993Ko apirilaren 16an
Hamas-ek egindako lehen atentatu suizida izan zen; Lehenengo Intifada Osloko Hitzarmena sinatzearekin batera bukatu zen. Guztira 1.162 lagun palestinar eta 160 israeldar hil ziren
borroka horietan.
1993an, Osloko Hitzarmenaren harira, Palestinako Aginte Nazionala (PAN) sortu zen eta
Okupatutako Palestinako Lurraldearen (OPL) gune batzuk Palestinako Aginte Nazionalaren aginduetara pasatu zituzten.
2000tik 2005era Bigarren Intifada izan zen, Osloko hitzarmenak ez betetzearen ondorioz,
hitzarmenari muzin eginda Israelek kolono biztanleak murriztu beharrean bikoiztu egin zituen. Gertakari horiek izanda eta beste batzuen eraginez, protestak eta gatazkak izan ziren;
5.500 palestinar hil ziren, 1.100 israeldar eta 64 atzerritar.
2006an Palestinako Erresistentzia Mugimendu Islamikoak (HAMAS) irabazi zituen hauteskundeak, demokratikoki irabazi ere. HAMAS beso armatua duen erakundea da, Israeleko
estatuaren onarpenari muzin egiten diona, ez du bortizkeria baztertzen eta, era beran, ez du
aurretiko akordiorik onartzen.
2007an Israelek blokeoa ezarri zuen Gazako Zerrendan, Hamas izanik Gazako administratzaile, beldur zen etsai-lurralde bihurtuko zen; beraz, Zerrendarako pertsonen eta
merkantzien joan-etorria oztopatu zuen.
2006 eta 2014 urteen artean, Palestinako alderdi nagusi biak, Fatah eta Hamas, elkarrekiko
borrokan izan ziren, Palestinako Gerra Zibila izan zela hizpide izan duenik ere bada.
2008an, Israelek Gazako Zerrendaren kontrako eraso bortitza egin zuen, airetik, itsasotik
eta lurretik, “Berun Urtua” izena eman ziotena. Giza Eskubideetarako Palestinako Zentroak adierazi bezala, hildako 1.434 palestinarretatik 960 zibilak ziren eta horietatik 288
hamazortzi urtez azpikoak. 2012ko azaroan Hamas-eko gobernua ahultzeko eraso laburrak
ere izan ziren.
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2014ko uztailaren 8an, Israelek “Tarte Babesle” izeneko operazioa jarri zuen martxan,
1967ko Palestinako lurraldeen okupazio militarra hasi zenetik Gazan izandako eraso guztiak
gainditu zituena. Operazio horrek, Gazako Osasun sailak emandako datuen arabera, Palestinako 2.143 zibil akabatu zituen, 500 ume eta 11.500 zauritu eragin; bestalde, Israelekoen aldetik, IDF-k emandako txostenaren arabera, 66 soldadu hil ziren, 5 zibil eta 1.306
zauritu izan ziren.
110.000 lagun etxerik gabe geratu ziren, eta Gazako 20.000 etxebizitza suntsitu ziren;
450.000 biztanle edateko urik gabe izan zen eta garai horretan martxan zeuden 32 ospitaletatik 15ek arazo larriak izan zituzten.
Egun 130 herrik baino gehiagok onartzen dute ofizialki Palestinako estatuaren existentzia. Horien artean Latinoamerikako, Afrikako eta Asiako herri gehienek, salbuespen bakan batzuekin.
2014ko urriaren 29an, Suedia izan zen EBko lehen herria Palestinarekiko erlazio diplomatikoak abiarazi zituena, bere existentzia ofizialki aitortuz. Garai horretan bertan, Erresuma
Batuaren, Irlandaren eta Frantziaren parlamentuek zentzu bereko proposizio ez-lotesleak
onartu zituzten. Urte bereko azaroan Espainiako Kongresuak ez-legezko proposizioa onartu
zuen, Gobernua behartzen zuena Palestinako estatua aitortzera. Bere aldetik Txekiar Errepublikak, Poloniak, Hungariak, Errumaniak, Maltak eta Ziprek jada EBn sartu aurretik jada
onartua zuten Palestinako estatuaren subiranotasuna. Beste alde batean daude Alemania,
Holanda eta Danimarka, aitortzeari uko egiten diotenak; Kanada, Mexiko, Panama, Kolonbia, Australia, Zeelanda Berria... bezalako beste herri batzuk bezala. Baina kontrako ahotsik
eta oposiziorik handiena AEBetan dago, Israeleko interesen defendatzailerik sutsuena eta,
jakina, Israeleko estatuaren beraren babeslerik handiena.
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5. JARDUERAK
A) ZER DAKIZU ISRAELEK PALESTINAKO LURRALDEAN EGINDAKO KOLONIZAZIOARI BURUZ?
1. Non dago kokatuta Palestinako eskualdea?
a) Siria eta Libano artean.
b) Eufrates eta Tigris ibaien artean.
c) Jordan ibaia eta Mediterraneo itsasoaren artean.
2. Palestina lurralde sakratua da...
a) ... musulmanentzat, judutarrentzat eta katolikoentzat.
b) ... xiitentzat.
c) ... persiakoentzat.
3. Nazio Batuen erakundeak zein urtetan erabaki zuen Palestina bi estatutan zatitzea?
a) 1920an.
b) 1947an.
c) 1948an.
4. Noiz sortu zuten Israeleko estatua?
a) IXX. mendean.
b) 1948an.
c) Betidanik existitu izan da.
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B) ZER DA PALESTINAKO LURRALDE OKUPATUA?
Palestinako biztanleen eremuak 1967an okupatu zituen Israeleko estatuak, Sei Urteko Gerran. Bi azpi-eskualdek osatzen dute: Gazako Zerrenda, mediterraneoaren itsasertzeko 40
kilometroko lur eremu estua, 51 kilometro dituena Israeleko mugarekin eta 11 Egiptokoarekin; eta Zisjordania, 20 eta 40 kilometro arteko zabalera duena, ekialdean Jordan ibaiarekin
eta Itsaso Hilarekin eta Mendebaldean, Iparraldean eta Hegoaldean Marra Berdea izena
duenarekin muga egiten duena, 1949an arabiar -israeldar meniak adostu bezala. Israelek ez
du ofizialki Zisjordania anexionatu, Ekialdeko Jerusalem izan ezik. 1967tik aurrera, eremu
horretan Israeleko estatuak palestinarren 2.500 etxe baino gehiago eraitsi ditu, biztanle palestinarrei 60.00 nortasun-agiri baino gehiago bahitu dizkie eta palestinarren guneetan etxe
gehiago eraikitzea debekatu du; bien bitartean, eremu horietan judu izaera duten kolonoen
eta migrarien etxeak eraikitzea bultzatzen du.
Gazako Zerrendak 1.363.513 biztanle ditu (%36) eta Zisjordaniak 2.336.254 (%64), gutxi gorabehera 250.000 Ekialdeko Jerusalemen bizi dira.
Israelen, gutxi gorabehera, milioi eta erdi lagun palestinar bizi dira, gehienbat hirietan eta
Galileako, Triangeluko eta Negeveko auzo arabiarretan. Israelen bizi den biztanle palestinarrak Israeleko estatuak eragindako diskriminazio handia pairatzen du, bizitzaren aspektu
guztietan: hezkuntzan, inbertsio sozialetan, azpiegituretan... Israelen 8,059 milioi biztanle
dago (2013ko datuak) eta 700.000 lagun bizi dira Palestinako lurraldeetan okupaturiko kolonietan.
UNRWA Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agentzia da. Bere datuen arabera, 1948an 700.000 biztanle palestinar beren lurraldeetatik kanporatuak izan ziren, errefuxiatu izaera hartuz. Egun 5,1 milioi baino gehiago dira, ia-ia munduak bere baitan duen
errefuxiatu-biztanleen herena.
UNRWA-k egun errefuxiatuen 58 kanpamendu kudeatzen ditu, eta bertan Palestinako 5,1
milioi laguni laguntza, babesa eta defentsa eskaintzen die Gazako Zerrendan, Zisjordanian,
Jordanian, Libanon eta Sirian.
60 urte baino gehiagoko erbestea eta gero, errefuxiatutako palestinarrek egunen batean
egoera konpontzea dute amets, baina, azken garaiotan, eremu horretan izan diren gatazkak
handitzearekin batera, kontuak gaiztotu egin dira.
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GALDEKETA
1. 1967. urtetik Israeleko estatuak Palestinako biztanleen zein gune okupatu du?
a) Gaza eta Zisjordania.
b) Golaneko mendiak.
c) Sinai.

2. Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen Agentziaren arabera, “UNRWA”, errefuxiatuen kopurua da...
a) 5,1 milioi.
b) 2,5 milioi.
c) 1,5 milioi.
3. Palestinako errefuxiatuak dira...
a) Munduan errefuxiatuak diren lagunen ia herena.
b) Munduan errefuxiaturik daudenen ehuneko bat.
c) Munduan errefuxiaturik daudenen ehuneko bost.
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OSATU TESTUA HONAKO HITZEKIN

OKUPAZIO

SEGURTASUN
DETERMINAZIO

URRAKETAK
TORTURA

APARTHEID

SEGREGAZIOA
ANTOLATUAK

Palestinako NBen Kontalari Bereziaren 2013ko Txostenak dioenez, Israel (1) _____________
krimena burutzen ari da, “Gizateriaren kontrako Krimenen” sailean dagoena.
Luzatutako (2) ______________ honen baitako Giza Eskubideen bortxaketak nahita
burutuak direla baieztatzen da, (3) _______________, instituzionalizatuak eta betierekoak.
Beste kontu batzuen artean, Txosten Ofizialak honakoa dio:
•

Jazarpen sistematikoa ematen da. Jasotzen diren giza eskubideen (4) ______________
ezin dira ekintza isolatuak bezala sailkatu, politika eta ekintza sistematiko eta diskriminatzaileak adierazten dituzte, beste kontu batzuen artean, non bizi eta non ez adierazten dutenak eta Palestinako biztanleek lan egitea edo bidaiatzea mugatzen dutenak.

•

Israeleko (5) ______________ indarren bortizkeriaren gehiegizko eta etengabeko
erabilera.

•

(6) _______________ eta tratu txar ugariren kasuak.

•

Giza eskubideen etengabeko urraketak egiten zaizkie herri gisa (7) _______________
askea nahi duten palestinarrei edo Israelek inposatzen dien (8) _______________,
murrizketen eta erregimen diskriminatzailearen aurkakoei.
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GURUTZEGRAMA
HORIZONTALA
3.- Palestinako iraultza. Palestinako herriak bizi dituen kolonizazioak eta giza eskubideen
urraketek eragindako protesta-ekintzak eta matxinadak.
5.- Zein da blokeoaren mendean dagoen Palestinako Lurraldea eta Giza Eskubideen erakundeen ustez munduan dagoen aire libreko kartzelarik handiena dena?
7.- Zelan dute izena, Israeleko okupazioak eraginda, beren lurretatik kanporatuak izan diren
biztanleak eta Palestinako herriaren beste gune batzuetara joatera behartuak izan direnak?
8.- Zelan dute izena 1946 eta 1948 urteen artean beren bizilekua Palestina zutenak, baina
1948. urteko arabiar-israeldar gerraren eraginez etxeak eta bizibideak galdu zituztenak eta
beste leku batera ihes egin behar izan zutenak, zenbaitetan perimetro konkretu batzuetan
bizitzera behartuta egonik?
GOITIK BEHERAKOA
1.- Nola izendatzen dute herri juduak aberria Palestinan ezartzea bultzatu zuen eta hein
handi batean Israeleko Estatu modernoaren sorrera bideratu zuen judutarren nazioarteko
mugimendua?
2.- 1948tik aurrera Israelek Palestinako lurraldean egindako okupazioaren eraginez izan
zen herrialde palestinarraren exodoa edo sarraskia definitzeko hitza.
4.- Talde etniko batek beste batzuen aurka, indarrean dagoen aginte-sistema mantentzeko
helburuz, jazarpen eta menderakuntza sistematikoa duen aginte-sisteman eragindako gizakiaren kontrako ekintzak dira.
6.- Palestina Askatzearen aldeko erakundearen siglak.
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C) ZISJORDANIA- HARRESIA / KOKAGUNE ILEGALAK / CHECKPOINTS
2002an Israelek Zisjordanian barneratzen den banaketa-harresia eraikitzeari ekin zion, Palestinako herriak banatzen dituena. Harresia bukatutakoan 700 kilometro luze izango da eta
50 eta 100 metro bitarteko zabalera izango du. Israelek harresia eraikitzeko jartzen duen zergatia da bere herrira Zisjordaniako jatorria duten talde armatuak edo armak eta leherkariak
barneratzea ekiditea. Palestinarren ikusmoldetik, ordea, lurrak bahitzeko beste bide ilegal bat
izateaz landa, Palestinako biztanleak isolatzen ditu.
1967ko gerra eta gero, Israel etxebizitza sail ilegalak eraikitzen hasi zen Zisjordanian eta
orduz geroztik hainbeste murriztu da, non Zisjordania isolatutako lur zati bihurtu den.
1990 eta 2012 urteen artean, anexionatutako Palestinako lurraldeetan bizi zen israeldar
koloniako biztanle kopurua 240.000 izatetik 693.000 izatera pasatu zen, %189ko handitzea suposatu zuena. Garai horretan, Jerusaleneko Ikerketa Aplikatuko Institutuaren txostenaren arabera, Israeleko kokaguneek anexionatutako Palestinako lurraldea
1990ean 69km2 izatetik 2012an 194´7 km2 izatera pasatu zen. Gehiegikeria kolonial horren eraginik handiena Ekialdeko Jerusalenen izan dute.
“Checkpoints” guneak militarren eremuak dira, Zisjordania eta Gazako biztanle palestinarren
mugimenduak kontrolatzen dituztenak. Palestinarrak ezin dira euren lurraldean askatasunez
mugitu. Zisjordanian, baimen-sistemak, harresiak eta kontrolguneek zeharo mugatzen dute 2
milioi lagun palestinarren mugimendu-askatasuna; hala, hezkuntza-eskubidea, lana egiteko
eskubidea eta osasun-eskubidea, besteak beste, mugatzen zaizkie. Palestinako emakume
haurdun asko checkpoints horietan erditzen dira, militarrek ez dietelako ospitalerako bidea
egiten uzten. Familia-harremanak eta erlazio sozialak ere oztopatzen dituzte, eta, unean uneko salbuespenik ezean, debekatuta dago Gazara eta Zisjordaniara joatea.
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GALDEKETA
1. Bukatutakoan zenbat kilometro luze izango da Zisjordanian dagoen Israeleko harresia?
a) 200 kilómetro.
b) 700 kilómetro.
c) Bat ere ez, 2002an utzi zitzaiolako harresia eraikitzeari
2. Palestinar-israeldar gatazkan, biztanle kolonoak dira...
a) Etxeak ilegalki eraikitzen dituzten palestinarrak
b) Palestinarrei lur sailak erosten dizkieten israeldarrak
c) Kolonoak israeldarrak dira, Estatu juduak Zisjordanian, Ekialdeko Jerusalenen eta
Golaneko Mendietan okupatutako lurraldeak okupatzen dituztenak
3. Zein da okupatutako Palestinako lurraldean bizi den israeldar kolono kopurua?
a) 700.000
b) 50.000 eta 100.000 artean
c) 100.000 eta 200.000 artean
D) EMAKUMEAK, ISRAELEN ETA PALESTINAN
OSATU TESTUA HONAKO HITZEKIN
AKTIBISMOAGATIK
DETERMINANTEA
OCUPAZIOAK
NABARMENDU
EMAKUME
KEMENAGATIK

(1) ________________ palestinarraren historia ezin da azaldu bere palestinar izaera kontuan
hartu gabe. Hori, nahiz eta agerikoa izan, (2) ____________________ da arabiar herri horretan emakumeak bizi duen errealitatea ulertzeko, bortizkeriak eta (3) __________________
hain kolpatua den herrian. Emakume palestinarra beti (4) _________________ da bere
(5) ______________ eta israeldar okupazioaren aurka borrokatzeagatik, baita bere
(6) _______________ ere.
(Sodepaz GKE testua).
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OSATU TESTUA HONAKO HITZEKIN

KOKAGUNE

BAKETSUA

STOP

BORTITZAREN

BAKEZALEAK

Israelen badira emakumeek osatutako talde (1) ______________, Palestinaren aurka Estatuak duen politika (2) ______________ kontra daudenak. Talde horietako ezagunena
Women in Black deritzona da, Lehenengo Intifada eta gero, 1988an 10 emakume israeldarrek sortu zutena “ Okupazioari (3) _____________ ”, “Uko egiten diot zeure etsaia izateari”,
“Desegin itzazue Palestinan dauden (4) __________________ juduak” lemapean; hori dela
eta, irain eta birao sexistak jaso zituzten. Talde horren helburua izan da, Israelen existitzen
diren gisa horretako taldeekin batera, bi komunitateen arteko hurbilpena, konponbide (5)
_____________ lortzea eta bakearen alde nazioen, erlijioaren edo estatuaren mugak harago lan egin behar izatea.
E) ETA, ZUK, ZER EGIN ZENEZAKE?
Pertsonok gauza asko egin ditzakegu guztion onerako. Palestina eta Israelen kasuan, arazoa
hobeto ezagutzea bermatuko duen ikerketa egitea proposatzen dizuegu; horrela, eztabaiden
eta hausnarketaren bitartez, zuen iritzi propioak eraikitzea ahalbidetzeko. Behin gaia aztertuta,
kartelen bidezko erakusketa antola daiteke, argazkiak, bideoak egin... zentroko beste kideei
gaia ezagutarazteko. Halaber, gaian aditua den norbait gonbida dezakezue zuen zentrora.
Zerbait dinamiko eta jostagarri izan daiteke klasea Nazio Batuen erakunde txiki bihurtzea. Horretarako, taldeetan banatuko gara: ikasle batzuk Palestinako herritarren rola hartuko dute, beste
batzuk Israeleko biztanle izango dira eta gainontzekoak munduko beste herri batzuetako biztanleak. Eztabaida antolatuan, saiatuko gara, nahiz eta irudimenezkoa izan, gatazka honen balizko
konponbidea zehazteko akordio batzuk hartzen.
Kontuan hartu behar dugu Bakea gerraren gabezia baino harago dagoela. Martin Luther
King-ek, giza eskubideen ekintzaileak, kartzelan zegoelarik honakoa idatzi zuen: “Benetako
bakea ez da soilik tentsio gabezia, justiziaren presentzia da”.
Gizakien arteko erlazioetan beti egon dira presente gatazkak, eta horiek dira gu pertsona lez garatzearen parte; arazorik handiena ernetzen da gatazka horiek bortizkeria bihurtzen direnean. Kulturen, erlijioen, sexuen, arrazen eta gizakien bestelako desberdintasunen aniztasuna dira aberastasun-iturri eta ezin izango dira sekula izan gatazkarako eta gorrotorako aitzakia. Arazoak ez dira
berez konpontzen, konponduko badira beharrezkoak dira gure konpromisoa eta inplikazioa.
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WEBGUNE INTERESGARRIAK:
•

http://es.slideshare.net/JavierDepaoli/el-conflictopalestinoisraelibriegerpedropdf

•

http://www.ongporpalestina.org/elconvenio/geografia.php

•

http://www.unrwa.es/component/k2/item/142-gervasio-sanchez-retrata-la-vida-de-la-poblacion-refugiada-de-palestina-en-toda-una-vida

•

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/08/140801_israel_palestinos_conflicto_preguntas_basicas_jp

•

http://palestina.sodepaz.org/maleta/showCategory/id/2

AZKEN URTEOTAKO GATAZKAREN EGOERA EZAGUTZEKO INFORMAZIOA:
•

http://www.rumboagaza.org/informe-sobre-el-impacto-del-bloqueo/

•

http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/asfixiar-gaza-los-efectos-del-bloqueo-israelien-los-palestinos-2010-06-01

•

http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=46749

•

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=91

GATAZKEN KONPONBIDEA
•

http://multiblog.educacion.navarra.es/iibarrog/formacion-en-convivencia-del-profesorado/resolucion-de-conflictos/

•

http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion005e.pdf

•

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesalfonso_romero_barcojo/actividades_tic/trabajos_profesorado/unidades_didacticas/religion/mediacion/modulo_VI.pdf
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IRAKASLEGOARENTZAKO GIDA
A) ZER DAKIZU ISRAELEK PALESTINAKO LURRALDEAN EGINDAKO KOLONIZAZIOARI BURUZ?
1.- c) 2.- a) 3.- b) 4.- b)
B) ZER DA PALESTINAKO LURRALDE OKUPATUA?
1.- a) 2.- a) 3.- a)
OSATU HUTSUNEAK
1.- Apartheid, 2.- Okupazio, 3.- Antolatuak 4.- Urraketak
7.- Determinazio 8.- Segregazioa

5.- Segurtasun 6.- Tortura,

GURUTZEGRAMA
HORIZONTALA: 3.- INTIFADA, 5.- GAZA, 7.- DESPLAZATUAK, 8.- ERREFUXIATUAK
GOITIK BEHERAKOA: 1.- SIONISMOA, 2.- NAKBA , 4.- APARTHEID, 6.- OLP
C) ZISJORDANIA- HARRESIA / KOKAGUNE ILEGALAK / CHECKPOINTS
1.- b) 2.- c) 3.- a)
D) EMAKUMEAK, PALESTINAN ETA ISRAELEN
1.- Emakume, 2.- Determinantea, 3.- Okupazioak, 4.- Nabarmendu, 5.- Aktibismoagatik,
6.- Kemenagatik
1.- Bakezaleak, 2.- Bortitzaren, 3.- Stop, 4.- Kokaguneak, .5.- Baketsuak.
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