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.
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
 Bilboko “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia
 Kultura, Komunikazio eta Garapenerako Nazioarteko Topaketa
 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 gizartekomunikazioaren bitartez.
3) Genero-parekidetasuna eta emakumeen ahalduntzea bultzatzea garapenerako kulturaren
bitartez.
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Proiektuak
- Herri indigenak zein emakumeak buru dituzten komunitate irratiei laguntza (Ojo de Agua, México)
- Gazteei zuzendutako ikus-entzunezko formakuntza (Oficina del Historiador de la Ciudad de la
Habana, Cuba)
- Kultura afrikarraren sustatzea gazteen zein emakumeen eskutik.
- Kairoko Emakumeek Buruturiko Zinemaren Nazioarteko Jaialdiari, zein Latinoamerikan eta
Euskadin burutzen diren Emakumeek Egindako Zinema Arabiarraren Karabanei laguntza (Klaketa
Árabe, Egipto).
- Eskerrak Rosa María Broncanori bere laguntzarengatik.
Hitzarmenak hezkuntza zentroekin
- 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)
- CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao)
- CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII (Bilbao)
- IES Saturnino de la Peña BHI (Sestao)
- Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

1. FITXA TEKNIKOA
Izenburua: El mundo entero
Urtea: 2016
Luzeera: 30 min
Herrialdea: Espainia.
Hizkuntza: Gaztelania SUBT.
Ingelesa,
Errealizazioa / Ekoizpena: Julián
Quintanilla
Generoa: Fikzioa
Saila: Giza eskubideak

2. SINOPSIA
Julian-ek urtero bisitatzen du hildako ama Badajozeko hilerri zaharrean. Ama agertzen zaio eta
biek egiten dituzte planak batera “gutxi gorabehera”. Baina aurten, guztiak harrituko dituen misio
berezia aginduko dio La Charyk semearia.
3. FILMAREN AZTERKETA
a. Zer kontatzen digu filmak?
b. Zer sentitu duzu ikustean?
c. Zer gatazka dago filma garatzen den auzoan?
d. Charyk ez du uste bere semeak inolako arazorik duenik; bera da semea hezteko eta
semeari bizitzan behar bezala laguntzeko aholkularitza behar duena. Zein da zure iritzia?
e. Ezagutzen al duzu ingurune hurbilean “desberdintzat” hartu dutelako filmean agertzen
direnen antzeko egoerak bizi izan dituen norbait?
f. Zer aldaketa identifikatzen dituzu auzoan bizi diren pertsonen jarreran, Chary
psikologoarengana lehen aldiz joan aurreko eta ondorengo egoerak alderatuta?
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A) “DESBERDINA” IZATEA GARESTI ORDAINTZEN DA GIZARTEAN
Pertsonen bizimodu, janzkera, jokabide eta abar jakin batzuk “normaltzat” edo “egokitzat” hartzen
dituen gizarte batean bizi gara. Gizartean finkatutako “normaltasun” horretatik ateratzen den oro
"desberdintzat” hartzen da, baina ez balio positibo gisa, gainerakoak izutzen edo kaltetzen dituen
ezaugarri negatibo gisa baizik. Aniztasuna gizarte-aberastasuntzat hartu ordez, zigortu eta jazarri
egiten da gehienetan.
Besteak beste, sexualitatearekin gertatzen da hori. Gizartean, pertsonak izaki sexudunak garela
eta beste sexuko pertsonek erakartzen gaituztela (ez sexu bereko pertsonek) pentsatzea da
normala eta naturala. Heteronormatibitate deitzen zaio horri. Heteronormatibitatearen arabera,
desira sexual eta afektiboen eta gure identitatearen beraren adierazpen-mota bakarra
heterosexualitatea da. Horrek esan nahi du emakumea bazara gizonek erakartzea dela “normala”,
eta gizona bazara, berriz, emakumeek erakartzea.
Baina ongi dakigu hori ez dela beti horrela, ezta hurrik eman ere. Denok ezagutzen ditugu sexu
bereko pertsonek erakartzen dituzten edo haiekin harremanak dituzten pertsonak. Halaber,
pertsona asko gizonezkoen genitalekin jaiotzen dira, baina emakume sentitzen dira, eta
alderantziz. Eta beste kasu asko eta asko. Sexu-aniztasunaren kasuistika horiek beti agertu izan
dira historian, munduko gizarte guztietan, une eta gizarte bakoitzeko onarpen handiagoaren edo
txikiagoaren arabera neurri handiagoan edo txikiagoan ezkutatzen baziren ere.
Zer den “normala” eta zer ez finkatzen duten eta “normala” dena “ongi" dagoela eta gainerakoa
“gaizki” dagoela ezartzen duten gizarte-agindu horien ondorioz, “desberdintzat” hartzen diren
pertsonek bidegabekeria ugari jasan ohi dituzte (hala nola diskriminazioa edo bullynga), eta,
askotan, zalantzan jartzen dute beren izaera, beren burua baztertzen dute, aldatu ezin dena
aldatzen saiatzen dira eta abar. Egoera horrek luze badirau, pertsona horien osasuna neurri
handian kaltetzen da, eta depresiora irits daitezke. Albisteei erreparatzen badiegu, pertsona askok
arrazoi horiengatik beren buruaz beste egiten dutela ikusiko dugu.
Horregatik, oso garrantzitsua da pertsona guztiak diren modukoak direla onartuko dituzten eta
edozein aniztasun-mota gainerakoak aberasten dituen gauza baliotsutzat hartuko duten gizarte
toleranteak eraikitzen laguntzea. Eta horretan denok lagundu dezakegu, gure eguneroko bizitzako
jarrerak zainduz eta gure ingurune hurbilean diskriminazio-mota oro saihestuz eta salatuz.
1. ariketa. Aniztasun estimatua.
Taldeka, bilatu interneten aniztasunaren aldeko publizitate-kanpaina edo sentsibilizazio-kanpaina
baten adibide bat. Ez du zertan sexu-aniztasunari buruzkoa izan, edozein aniztasun-motari
buruzkoa izan daiteke. Ideia hori erabiltzen duen merkataritza-produktu baten iragarkia, gizarteari
era jakin batean jokatzeko egindako deia edota ideia bultzatzen duen GGKEren baten ekimena
izan daiteke. Ondoren, aztertu honako alderdi hauek talde barruan, eta azaldu geroago ikasgelan.
Osoko bilkuran, baloratu honako hauek:
Balioa eman nahi zaion edo
sustatu nahi den aniztasun-mota
Kanpaina bultzatzen duen
produktua edo erakundea
Erabilitako estrategiaren
deskribapena
Mezuaren, estrategiaren, irudien
eta abarren balorazioa
Hala badagokio, kanpaina
hobetzeko ideiak
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2. ariketa. Sexu-orientazioaren aniztasuna hezkuntza-ingurunean.
Ikaskide batek zure ikastetxean sexu-orientazioagatik diskriminazio- eta eraso-motaren bat jasaten
duela ikusiko bazenu, zer egingo zenuke egoera horri aurre egiteko?
Eztabaidatu taldean gai horri buruz. Taldean eztabaidatu ondoren, azaldu zuen iritziak ikasgela
osoaren aurrean.
Eztabaida horretarako, lagungarria izan daiteke DBHko 3. mailako bi ikaslek beren institutuan
homofobiari buruz egindako ikerketa ezagutzea.
https://armariosenlasaulas.wordpress.com/
B) “GUTXIENGOAK” ERE ASKOTARIKOAK DIRA
Une, gizarte edo leku jakin batean “ez-normaltzat” hartzen diren gizarte-kolektiboak jende gutxien
biltzen dituztenak izan ohi dira, eta horregatik diskriminatzen dituzte. Izan ere, gutxi direnez gero,
gizartean ez daude botere-egoera edo indar-egoera batean, ahultasun-egoeran baizik. Horregatik,
“gutxiengo” deitu ohi zaie. Adibidez, gutxiengo etnikoak, erlijio-gutxiengoak, sexu-gutxiengoak eta
abar aipatzen dira.
Arau horren salbuespen bakarra genero-diskriminazioa da. Izan ere, mundu osoko emakumeek
bizi dute diskriminazio hori, eta emakumeak ez dira gizarte-gutxiengo bat, munduko biztanleen
erdiak baizik. Hori, nolanahi ere, beste mekanismo estruktural batzuei lotuta dago (beste gida
didaktiko batzuetan landu dugun patriarkatuaren mekanismoei, zehazki).
Emakumeez bestelako kolektiboek jasaten duten genero-diskriminazioarekin, ordea, ez da gauza
bera gertatzen. Adibidez, transexualek genero-diskriminazioa jasaten dute, eta gutxiengoa dira.
Edonola ere, interesgarria da jakitea munduko beste herrialde eta kultura batzuetan “normaltzat”
hartzen direla transexualitate-mota jakin batzuk, eta transexualen komunitate osoak ere
badaudela.
Kolektibo horiei gutxiengo sozial deitzen zaie, eta komunikabideetan estandarizatuta edo
estereotipatuta agertu ohi dira. Hori dela eta, kolektibo batek ezaugarri fisiko (itxura eta janzkera)
eta jokabide jakin batzuk dituela pentsatzen dugu, eta kolektiboko pertsona guztiak lotzen ditugu
sistematikoki ezaugarri eta jokabide horiekin.
Errealitatea, jakina, guztiz bestelakoa da. Dakigunez, ez daude bi pertsona berdin, guztiok gara
bakarrak eta errepikaezinak. Munduan bizi garen pertsona guztiok ditugu berezitasunak
gainerakoen aldean, gutxiengo sozial batekoak izan ala ez. Beraz, oker gaude edozein orokortze
egiten dugunean.
Adibidez, feminismoak aldarrikatzen du ez dela zuzena “emakumea” aipatzea munduko edozein
emakumeri buruz hitz egiteko, argitalpen ugaritan eta literaturan aipatzen den bezala. Egokia
plurala erabiltzea izango litzateke (“emakumeak”), genero femeninoan dagoen aniztasuna
aitortzeko eta agerian uzteko.
Orain arte adierazitakoaz gain, gutxiengoa diren gizarte-kolektibo horiekin lotzen diren ezaugarri
estereotipatu horiek barregarri uzten eta gauza exotiko gisa agertzen dituzte, edo haienganako
arbuioa edo beldurra eragiten dute. Eta masa-komunikabide askok erabiltzen duten “gorrotoaren
diskurtso” izenekoak neurri handian laguntzen du horretan. Izan ere, komunikabide horiek interes
politikoak edo enpresa-interesak (komunikabideak kontrolatzen dituztenak, hain zuzen ere)
defendatzen dituzten mezu negatiboak helarazten dituzte.
Gutxiengo horietako asko ez dira aipatzen komunikabideetan, eta, agertzen diren gutxietan,
normalean era estereotipatuan eta balio edo ekintza negatiboei lotuta agertzen dira; oso gutxitan
azpimarratzen dituzte haien dohainak.
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2. ariketa. Munduko beste transexualitate-mota batzuk.
Ikertu interneten honako hauei buruz:

Mahuak-Polinesia

Hijrak-India

Muxeak - Mexico

3. ariketa. Gutxiengo estereotipatuak
Bi argazki hauen arteko zein dator neurri handiagoan bat zure gizarteko pertsona transexual batez
duzun ideiarekin? Zergatik? Zer ezaugarri lotzen dituzu kolektibo minoritario horrekin?

10. “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia
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4. ariketa. Estereotipoak eta asmoak
Pentsatu ondorengo gutxiengoekin (testuinguru batzuetan*) lotu ohi diren ezaugarri
estereotipatuetan, eta aztertu zer asmo dagoen haien atzean: barregarri uztea, arbuioa eta
beldurra eragitea edo bururatzen zaizkizun beste batzuk.
Taldeka, eztabaidatu zer seriek edo albistek izan duten eragina zuengan, kolektibo bakoitza
ezaugarri estereotipatu horiekin lotzeko.

GUTXIENGOA

EZAUGARRI ESTEREOTIPATUAK

ASMOA

Ijitoak

Homosexualak

Marokoarrak*

Lesbianak

Kolonbiarrak

Musulmanak*

Transexualak

Beltzak*

* Beltzak gehiengoa dira Afrikako edozein herrialdetan, baina gutxiengoa gure gizartean. Eta
antzekoa gertatzen da marokoarrekin, kolonbiarrekin eta musulmanekin, beste testuinguru
batzuetan.
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C) SEXU-ANIZTASUNAREN PATOLOGIZAZIOA ETA KRIMINALIZAZIOA MUNDUAN
Nazioarteko araudiak zein Espainiako eta beste estatu askotako legeriak mota orotako
diskriminazioarekiko tolerantziarik eza ezartzen dute. Europako Erkidegoko Itunaren 13. artikuluak
eta Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunak debekatu egiten dute sexu-orientazioari
lotutako diskriminazioa. Hala ere, bide luzea geratzen zaigu oraindik erabateko berdintasun hori
lortzeko.
Indarrean dagoen legeria gorabehera, Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agentziak
(FRA, ingelesezko siglen arabera) adierazi duenez, LGBTI+ pertsonen egoera soziala arazo
handia da, guztiek jasaten baitute diskriminazioa, larderia eta jazarpena EB osoan, baita
Euskadin ere.
Duela urte gutxi arte, sexu-aniztasunaren adierazpenak buruko gaixotasuntzat hartzen ziren, eta,
pertsona horiek “sendatzeko terapien” artean, tortura-metodoak erabiltzen ziren, hala nola
bortxaketa zuzentzaileak, zentroetan barneratzea, borondatearen kontrako medikazioa eta
elektroshockak. Medikuntzak hori guztia gezurtatu badu eta formalki horrelakorik gertatzen ez
bada ere, gauza jakina da indarkeria-mota horiek erabiltzen direla oraindik zenbait lekutan.
Nolanahi ere, ez dago horren inguruko erregistro fidagarririk.
Gaur egun, legeria-arloko aurrerapenak eta gizarte-aurrerapenak gorabehera, herrialde askotan
sexu-aniztasuna kriminalizatu egiten da oraindik, eta aniztasun hori moduren batean edo bestean
adierazten duten pertsonek jazarpena jasaten dute. Herrialde askotan, LGBTI+ pertsonek espetxezigorrak bete behar dituzte, eta zenbaitetan heriotza-zigorra ezartzen zaie. Horrez gain, talde
neonaziak ugaltzen ari dira mundu osoan. Talde horiek heterosexualak ez diren pertsonen
osotasun fisikoaren kontrako erasoak egiten dituzte, eta, zenbait azterlanen arabera, emakume
transexualak dira arriskurik handiena dutenak, datu kuantifikaturik edo egiaztaturik ez badago ere.
Sexu-aniztasuna adierazten duten pertsonen erailketa asko indarkeria arrunteko krimen gisa
erregistratzen dira, eragin nabarmena duten beste faktore batzuk agerian utzi gabe.
5. ariketa. Munduan sexu-aniztasunari emandako erantzuna
Asmatu honako galdera hauek:
1. Zer urtetan utzi zion Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) homosexualitatea gaixotasuntzat
hartzeari?
1931

1961

1991

2. Munduko zenbat herrialdetan kriminalizatu ziren 2017. urtean sexu bereko pertsonen arteko
sexu-harremanak, eta hartu zen zigortutako delitutzat gaya edo lesbiana izatea?
50 baino gutxiagotan

70 baino gehiagotan

100 baino gehiagotan

3. Zer herrialdek despenalizatu du homosexualitatea 2018. urtean?
Senegalek

Indiak

Mauritaniak

4. Gaur egun, munduko zenbat herrialdetan ezartzen da heriotza-zigorra sexu bereko pertsonen
arteko sexu-harremanengatik?
Bakar batean ere ez

Bitan

Zazpitan

5. Ondorengo herrialdeen arteko zeinetan ez da heriotza-zigorra ezartzen sexu-aniztasunagatik?
Marokon

Sudanen

Iranen
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D) AUZO ETA GIZARTE TOLERANTE ETA OSASUNGARRIAK
Askotan, sexu-orientazioarekin zerikusirik ez duten alderdi batzuetan arautik urruntzen diren
pertsonak diskriminatzen dira, hala nola tradizioaren arabera ez dagoen sexuarekin lotu ohi diren
jarrerak, gustuak edo zaletasunak dituztenak. Seguruenik, izango duzue gogoan zenbaitetan
gizarte-konbentzio horiengatik gauzaren bat egin gabe utzi duzuela, edo ezagutuko duzue inork ez
salatzeko edo diskriminazioa saihesteko (azken batean, taldeak ez baztertzeko) gauzak egin gabe
utzi dituen norbait.
Hitz egin zure ikaskidearekin arestian adierazitakoen antzeko egoeraren bati buruz, eta idatzi zer
egingo zenukeen gizarte toleranteago batean beldurrik gabe eta askatasun osoz jokatuko bazenu.
Ba al du zentzurik hain mugatuta bizitzeak? Azken batean, ez al da gizarte hori (gure bizitza
horrela mugatzen duena) “gaixorik” dagoena eta laguntza behar duena, Charyk zioen bezala?
Pertsona guztiok dugu erantzukizuna gure komunitatea aske bizitzeko moduko leku bihurtzen
laguntzeko. Etengabeko prozesua da, denok egon behar dugu adi eta denok jardun behar dugu,
bakoitzak bere lanlekuan, ikastetxean, bizikidetza-lekuan edo harreman-lekuan.
Horretarako, baliagarriak eta, gainera, dibertigarriak izan daitezkeen tresna batzuk daude.
Adibidez, “Zapalduaren Antzerki” izenekoak publikoa ekintza dramatikoaren protagonista bihurtzea
du helburu, eta gizartea eraldatzeko eta zapaldutako taldeak askatzeko ekintza errealak
prestatzen laguntzen du. Augusto Boal (1931-2009) dramagile, aktore, zuzendari eta antzerkipedagogo brasildarrak 1960ko hamarkadatik aurrera sistematizatu zuen antzerki-joera bat da.
6. ariketa. Haien zapatetan (“En sus zapatos”)
Bilatu interneten edo liburutegietan metodologia horri buruzko informazioa, eta definitu lan-gako
batzuk.
Egin antzerki-lan txiki bat zure taldearekin, eta antzeztu gidan aztertutako kolektibo minoritarioren
batekin lotu ohi diren jarrerengatik baztertuta sentitu den pertsona ezagunen batek bizi izandako
egoera bat. Ondoren, zapalduaren antzerkiaren metodologiari jarraikiz, eskaini ikasgelako beste
pertsona bati pertsonaiaren bat ordezteko eta, era horretan, pertsonaia horren portaera zentzu
positiboan aldatzeko eta emaitza desberdina lortzeko aukera.

Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD
www.kcd-ongd.org – email: info@kcd-ongd.org – Tel: 94.602.4668
8

E) ETA ZUK ZER EGIN DEZAKEZU?
Gutako bakoitza gizarte honen parte gara, adiskide-taldeak osatzen ditugu, familia dugu, gune
batzuk betetzen ditugu eremu publikoan, eta, oro har, rol desberdinak betetzen ditugu. Beraz, aske
eta berdintasunean bizitzen laguntzeko aldaketaren eragile ere izan gaitezke:
Hausnartu:
 Zure ustez, zer aldaketa egin ditzakezu ingurune bidezkoago eta solidarioago bat bultzatzeko? Nolakoa izango litzateke hazi nahiko zenukeen gizartea? - Zer aldatuko zenuke gizartean eta
haren egituretan, aske garatzeko? - Zure ustez, lagundu al dezakezu hori lortzen?

Jardun:


Ezagutu eta ikertu LGBT pertsonen, migratzaileen eta zure gizarteko beste kolektibo
minoritario eta diskriminatu batzuen eskubideak aldarrikatzen dituzten elkarteak eta
erakundeak.



Antolatu sentsibilizazio-kanpainak ikastetxean, muralen, erakusketen, eztabaida-zinemaren
edo beste jarduera batzuen bidez.



Ezagutarazi ekintza horiek familia-eremuan eta adiskideen artean.



Parte hartu LGBT pertsonen edo zure gizarteko beste kolektibo minoritario eta diskriminatu
batzuetako pertsonen eskubideak defendatzen dituzten GGKE edo elkarteetan.



Egin aurre diskriminazioari zure bizitzako eremu guztietan, eta tratatu berdin zure inguruneko
pertsona guztiak, haien jatorria, sexu-kondizioa, erlijioa eta abar edozein izanik ere.



Salatu zure inguruneko diskriminazio-portaerak.

WEBGUNE INTERESGARRIAK
-

Bizkaiko Sos Arrazakeria eskubide-berdintasunaren alde diharduen gizarte-mugimendu
bat da, egitura asanblearioa duena, independentea eta etnia anitzekoa. Bertan,
arrazakeriari eta xenofobiari aktiboki aurre egiteko prest dauden pertsona guztiek har
dezakete parte.
http://www.sosracismo.org

-

Hamaika Kolore euskal gizartean dagoen jatorri-aniztasunari buruzko eztabaida eta
gogoeta sustatzeko helburua duen kultura-mugimendu bat da. Kultura- eta gizarteeragileek eta irakasleek bultzatzen duten mugimendua da, eta kulturartekotasuna
sustatzen du ikasleei dagokienez kultura-aniztasun handia agertzen duten euskal
ikastetxeetan. Miribillako Eskolan garatutako ekimenari buruzko “Miribilla rules”
dokumentalak kulturartekoen kategoriako saria lortu du Bilboko Zinema Ikusezinaren
Nazioarteko 10. Jaialdian.
https://eh11kolore.eus/es/arrazoi

-

ERRESPETUZ Pertsona transexualak defendatu eta integratzeko lanean diharduen euskal
elkarte bat da.
http://errespetuz.blogspot.com.es/
www.youtube.com/channel/UClTdOoLCxJ_Jv0RNL3V0udw?feature=mhee

-

ABRAZAR LA DIVERSIDAD Eraso edo jazarpen homofobiko edo transfobiko gabeko
hezkuntzarako proposamenak.
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/NovedadesNuevas/docs/2015/Abrazar_la_diversidad.pdf
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IRAKASLEAREN GIDA
3. FILMAREN AZTERKETA
Filmaren kontakizuna 90eko hamarkadan kokatuta dago, Espainiako hegoaldeko auzo batean.
Charyri eta haren semeari berriz ere topo egitean gogora etorri zaien gatazka auzoko gazte
homosexual batek beste gazte batzuengandik afeminatua izateagatik jasan zuen erasoaldia da,
Chary gaztea publikoki defendatzera eramango duena.
Chary psikologoarengana joan da; badaki semea homosexuala dela, eta uste du aholkularitza
profesionala behar duela semea ongi hezteko (beste ama batzuek, aldiz, semeak aldatzeko
aholkularitza eskatzen dute). Ama-semeak elkartzeak eragin positiboa du auzoan, psikologoak
soluzio aurrerakoiagoak ematen baitizkie Charyk bezala seme homosexualak dituzten eta bere
kontsultara joaten diren amei. Horri esker, urrats bat egin dute auzo toleranteagoa eta aniztasuna
neurri handiagoan errespetatzen duena eraikitzeko bidean.
ARIKETEN ERANTZUNAK
1. ariketa. Aniztasun estimatua.
Hona hemen adibide bat:
“Diputación lanza una campaña para concienciar sobre la diversidad en toda la provincia.”
URL:
https://www.20minutos.es/noticia/3293296/0/diputacion-lanza-campana-para-concienciarsobre-diversidad-toda-provincia/

Bideoa: https://youtu.be/1KKpPrj2fp8?list=PLsHqqIHd_Ss4zLFMpo47Q8vT8fdNNXCso
Balioa eman nahi zaion
edo sustatu nahi den
aniztasun-mota

Transexualitatea, familia mota ezberdinak, gaitasun ezberdinak,
aniztasun kulturala… Zehazki, transexualitatearen bideoan zentratu
dugu analisia.

Kanpaina bultzatzen
duen produktua edo
erakundea

Granadako diputazioa.

Erabilitako
estrategiaren
deskribapena

Iritzi publikoaren sentsibilizazio eta hedapen kanpaina batean datza,
komunikabideen bidez eta gizarte hezkuntza-materiala (gida
didaktikoak, ikus-entzunezko materiala…) erabiliz, honen banaketa
eginez udaletxetan, elkarte eta instituzioetan.

Mezuaren,
estrategiaren, irudien
eta abarren balorazioa

Kanpaina nahiko osoa da hau, ez duelako bakarrik bide ezberdinen
bidez kontzientziatzen, baizik eta interakzio praktikoa bultzatzen
duelako; honen bidez, subjektuetan mezua indartsuago barneratzea
lortuko litzateke.
Transexualitateari buruzko bideoa
aztertzean, ikus daiteke gaia
adibide ezberdinen bidez jorratzen dutela, sexu, adin eta etnia
ezberdinen kasuen bidez. Pertsona transexualak protagonistak dira
hemen, beraien ahots, iritzi eta bizipenekin. Gainera, dagoen gizonemakume dikotomia zalantzan jartzen du, pertsonak sentitzen diren
moduan jokatzeko eta adierazteko askeak izan behar direla ulertaraziz,
eta ez gizarte heteropatriarkalak inposatzen duen moduan.

Hala badagokio,
kanpaina hobetzeko
ideiak

Konstruktiboa izango litzateke programa hau hezkuntza zentroetara
hedatzea, populazio gaztera heltzeko, hauek etorkizuneko herritarrak
izango direlako; baita ere gurasoetara, hezkuntza eta sentsibilizazio
eremuak zabaltzeko.
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2. ariketa. Munduko beste transexualitate-mota batzuk.
Polinesiako “mahuak”. Polinesiako familien antzinako ohitura bat seme zaharrena emakume gisa
haztea zen. Seme zaharrenak jaio bezain laster moldatzen zituzten nesken moduan, janzkerarekin
hasi eta dantza egiteko moduarekin amaitzeraino. Neskek bezala, etxeko zereginetan eta
gainerako anai-arreben zaintzan laguntzen zuten.
Honako esteka honetako artikuluaren zatia: El tercer sexo de la Polinesia –
URL: https://www.lanacion.com.ar/1033851-el-tercer-sexo-de-la-polinesia
Mexikoko “muxeak”. Tehuantepeceko Istmoan dagoen Juchitán hirian, zapoteken antzinako
zibilizazioko tradizioa, hizkuntza eta kultura ez da desagertu. Muxeak gorputz maskulinoarekin jaio
diren, baina, gizonezko gisa identifikatu ordez, hirugarren genero gisa (genero femeninotik
hurbilago dagoena, baina harekin lotzeko xederik gabe) identifikatzen diren pertsonak dira.
Pertsona horien rolak eta balioak onartuta eta aitortuta daude komunitateetan.
Honako esteka hauetako artikuluen zatiak: Muxes, el tercer género que conforma el 6% de un
pueblo en México - URL: "https://www.lanacion.com.ar/2105989-muxes-el-tercer-genero-queconforma-el-6-de-un-pueblo-en-mexico - Suscribite al periodismo de calidad - Copyright © LA
NACION
https://verne.elpais.com/verne/2017/01/31/mexico/1485834145_612368.html
Indiako “hijrak”. Genero maskulinoaren eta femeninoaren arteko hirugarren sexu bat osatzen duten
pertsonak dira. Oro har, emakumeak bezala janzten diren gizonak dira. Batzuek kastraziora jotzen
dute, eta eunuko deitzen zaie. Kalkulatutakoaren arabera, gaur egun bost milioi hijra baino
gehiago bizi dira Indian, eta antzina-antzinatik izan dira tradizioen parte. Hinduismoaren eskritura
sakratuetan ere aipatzen dira.
Honako esteka honetako artikuluaren zatia: https://universohindu.com/hijras-tercer-sexo-la-india/
3. ariketa. Gutxiengo estereotipatuak
Seguruenik, ezkerreko irudia izango da imajinario kolektiboak pertsona transexual batez duen
irudiarekin antzik handiena duena, makillaje asko eta koloretako apaingarriak baititu.
Eskuineko argazkia Claudia Ancapán-ena da. Claudia Txileko emakume transexual maputxea da,
Bilboko Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdiaren 10. edizioan aurkeztu den “Claudia tocada
por la luna” filmeko protagonista. Claudiak hautsi egin ditu trans pertsonen estereotipoak (gaueko
bizitzarekin eta ikuskizunarekin lotuak), eta dokumentalean erakusten duenez, sexukondizioagatik erasoak eta diskriminazioa jasan bazituen ere, goi-mailako ikasketak egin zituen
eta emagin gisa landu du bere bizitza profesionala, hau da, gure gizartean “normaltzat” hartzen
den bizitza dauka, arautua eta gizartean onartua.

4. ariketa. Estereotipoak eta asmoak
Ariketa honen helburua komunikabideek eta gure inguruneak arauarekin bat ez datozen pertsonen
inguruan dugun pertzepzioan duten eraginari buruzko gogoeta egitea da. Zenbaitetan
komunikabide horiek gure esperientziak berak baino eragin handiagoa dutela konturatzea. Izan
ere, lesbiana batek “maskulinoa” izan behar duela edo gizon homosexual bat “gizon heterosexual
bat baino sentiberagoa” dela pentsarazten digu eragin horrek.
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5. ariketa. Munduan sexu-aniztasunari emandako erantzuna
1. 1991n
2. 70 baino gehiagotan
El País egunkariak 2017ko maiatzean argitaratutako artikulu baten arabera, 72 herrialdetan
delitua zen.
3. Indiak
2018ko irailean, Gorte Gorenak amaiera eman zion XIX. mendeko lege viktoriar batean
finkatutako debekuari.
4. Zazpitan
Zehazki, honako hauek dira: Saudi Arabia, Sudan, Iran, Mauritania, Yemen, eta Somalia eta
Nigeriako eskualde batzuk.
5. Marokon

6. ariketa. Haien zapatetan (En sus zapatos)
Ariketa honek ekintzak egitea, erantzukizun pertsonalak eta taldekoak bere gain hartzea eta,
azken batean, bizi nahi dugun lekua eraikitzea proposatzen du. Horretarako, “Zapalduaren
antzerkiaren” teknika proposatzen da. Ariketa egiteko erabil daitezkeen iturriak:
Bibliografia:
- “Teatro del Oprimido”, Augusto Boal.
- “Teatro aplicado: teatro del oprimido, teatro playback, dramaterapia”, Tomás Motos eta
Domingo Ferrandis.
- “Praxis del Teatro del Oprimido en Barcelona”. Jordi Forcadas.
Interneteko webguneak:
- Theatre of the oppressed - http://theatreoftheoppressed.net/
- Youtube: Julian Boal – Teatro del Oprimido https://www.youtube.com/watch?v=4Dk53FY6LAA

Ikerkuntza, idazkaritza, zuzenketak eta
maketazioa
Cristina Alba Pereda
Greta Frankenfeld
Gorka López Arantzamendi
Julen Montes
Leire Pascual Basauri
Juan Carlos Vázquez
Joseba Villa

Eskerrak Rosa María
Broncanori bere laguntzagatik.

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)
CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao)
CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII (Bilbao)
IES Saturnino de la Peña BHI (Sestao)
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