
 



    
 
 

 
  

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

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. 
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2) Giza eskubideen, genero-parekidetasunaren, kulturartekotasunaren 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: 

1. Bilboko “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia  

2. Kultura, Komunikazio eta Garapenerako Nazioarteko Topaketa  

3. Komunikazioa eta Garapenerako Eskola  

Beste batzuen artean… 

 

KCDren garapenerako kooperazio-egitasmoak gauzatzeko ildo estrategikoak 

1) Munduan zehar garapenerako komunikazioan diharduten pertsona eta erakunde sareak 

sustatu eta laguntzea. 

2) Txirotutako herrialdeetan giza eskubideen sustapenerako lanak garatzea, kultura- eta gizarte- 

komunikazioaren bitartez.  

3) Genero-parekidetasuna eta emakumeen ahalduntzea bultzatzea garapenerako kulturaren 

bitartez. 

 

KCD GGKE-rentzat Garapenerako Lankidetzaren arloko lan-estrategia estu lotuta dago 

Hezkuntzaren eta Komunikazioaren ikusmoldearekin, Eraldaketa Sozialerako tresnatzat 

hartuta. Horrela, 2019rako KCD GGKE-k identifikatu eta babestutako proiektuek ardatz 

nagusitzat hartuko dituzte kontzeptu horiek, eta komunikazioa gehituko dute populazioek 

aurre egiten dieten errealitate desberdinen analisi eta aldaketarako faktore den aldetik. 

Horretarako, KCD GGKE-tik, subjektu politikoen sorkuntza ahalbidetuko duten 

prozesuak bultzatuko dira, Giza Eskubideen eta emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasunaren eskakizun-ahalmena areagotzen laguntzeko. 

Orobat, KCD GGKE-ko proiektuak Euskadin, ere badute Komunikazioa eta Heziketa Eraldatze 

Sozialaren ardatz bezala. KCD GGKE Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta bigarren 

hezkuntzako, batxilergo eta formazio zentroekin lankidetza hitzarmenak ditu, haiekin ekintza 

ezberdinak garatzen ditu. Gainera, hainbat erakunde publiko eta pribatuekin, mugimendu 

sozialekin eta ONGDrekin kolaboratzen du bere proiektuak Euskadin aurrera eramateko.  
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Iturria: “The Signature” film laburraren fotograma 

 

 

 

 

 

THE SIGNATURE 

Zuzendaritza: Ewe Jin Sim / Generoa: fikzioa.  

Malaysia/ 2019/ 15 min.  

Jatorrizko bertsioa (malaysieraz, txineraz, ingelesez) / Azpitituluak gaztelaniaz 

caning35@gmail.com  

 

 

mailto:caning35@gmail.com
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SINOPSIA 

Park Longek bere alaba bakarra bisitatu du hainbat egunetan zainketa intentsiboetako 
unitatean, zoritxarreko istripu bat izan baitzuen. Egun horietako batean, ospitalean dagoela, 
berri garrantzitsu bat jaso du: bere alaba maitea (Yati) hil egin da garun-heriotzaz, istripu baten 
kalteetatik osatzeko borrokaren ostean. Izan duen oinaze guztiaren ondoren, inoiz ez zuen 
pentsatu Yatiren azken nahiek azken aldiz harro sentiaraziko zutenik.  

‘The signature’ film laburrak aita batek ZIU unitatean dagoen 

alabarekin organoak eman ditzan konbentzitzeko duen 

elkarrizketaren istorioa kontatzen du. 

The signature film laburrak Bilboko “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko 

Jaialdiaren 12. edizioan parte hartu du, GARAPEN JASANGARRIAREN kategorian. 

 

 

Iturria: “The Signature” film laburraren fotograma 

 

Organo-ematea 

Hainbat faktore direla eta (hala nola Asiako hego-ekialdeko kultura- eta erlijio-aniztasuna), ez 

dago organo-ematearen garrantziaren inguruko kontzientziarik. Horren ondorioz, gai hori eta 

horren inguruko gizarte-sentsibilizazioa mundu osoko hainbat herrialdetako agenda politikoan 

txertatu dira. Organo-ematea herrialde bakoitzeko kultura-elementua da, eta sozializazioaren, 

kulturaren, tradizioen eta abarren arabera, tasa handiagoa edo txikiagoa da. Malaysian, emaile 

bat dago milioi biztanleko, eta hainbat lekutan (Filipinetan, adibidez), tasa 0,1/1.000.000 baino 

ez da.  

Hori dela eta, hainbat erakundek (eta, horien artean, Europako Batzordeak eta hainbat 

unibertsitatek, Bartzelonakoak, adibidez) ODISSeA proiektua (Organ Donation Innovative 
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Strategies for Southeast Asia) jarri zuten abian. Ekimen aitzindari horren helburu soziala 

organo-emateen errealitatea eraldatzea eta sistema eraginkorrago bat finkatzea da. Ekimen 

horren bidez, bestalde, osasun-arloko profesionalen trebakuntzak sustatu nahi dira hainbat 

unibertsitatetan.  

Ildo horretan, organo-emateen arloko profesionalen prestakuntza espezializaturako programa 

berritzaile bat sortzeko, profesional kualifikatuen sare baten oinarriak finkatzeko eta, 

erakundeen arteko lankidetzaren bitartez, komunikazioaren kalitatea eta jardunbideak 

elkartrukatzeko aukera handitzeko premisari jarraitzen dio ODISSeA ekimenak. 

Arloko espezialistek azpimarratu dutenez, transplanteak egiteko oztopo nagusia organorik 

eza da mundu osoan. Beraz, emate-tasak hobetzea, gizarte osoa sentsibilizatzea eta 

profesional espezialisten prestakuntza sustatzea da oinarrizkoena, eta horixe da proiektu 

horren helburua.  

Organoak emateko estrategia berritzaile horri esker, azken bi urteetan graduondoko 289 ikasle 

espezializatu dira, eta Asiako hego-ekialdeko herrialdeetan osasun-sistemetara eta organo-

emateen zerbitzura jotzeko aukera-desberdintasuna murrizten lagundu dute.  

Aipatu beharra dago aldi berean eta arreta anbulatorioko hainbat zentrotan “Hitz egin 

dezagun” (Let’s Talk) kanpaina egin zela, organo-emateen garrantziaren inguruko kontzientzia 

sortzeko helburuarekin. Horrelako kanpainek fruituak eman dituzte dagoeneko. Adibidez, 

Malaysiako gazteak Asiako hegoaldeko herrialde horretako organo-emaileen tasa igotzen hasi 

dira: 21-30 urteko gazteen % 40k eman dute izena organo-emaile gisa.  

Europan, bestalde, organo-emateak tratamendu arrunt gisa erabiltzen dira, eta jarduera 

mediko hori oso ohikoa da Europako ospitaleetan. Osasun-arazo larriak dituzten pertsonentzat 

hain onuragarriak diren jardunbide altruista horiei dagokienez, Europar Batasunak (EB) hainbat 

jarduketa finantzatzen ditu osasun-eremuan, pazienteen segurtasuna eta jarduketen kalitatea 

babesteko. Adibidez, EUDONORGAN proiektuaren helburua da prestakuntzaren eta gizarte-

sentsibilizazioaren bidez EBko organo-emateen kopurua igotzea. Bestalde, FOEDUS izeneko 

baterako ekintzak EBko estatu kideen arteko organo-trukea errazten du.  

Azken batean, EBk proiektu asko finantzatzen ditu organoak emateko medikuntza-sistema 

hobetu ahal izan dadin. EBren barruan emate-tasarik handienak dituzten herrialdeak Espainia 

(Europako bost transplanteetako bat Espainiako osasun-sistemaren barruan egiten da1), 

Kroazia eta Portugal dira, eta, haien atzetik, honako herrialde hauek: Belgika, Frantzia, Txekiar 

Errepublika, Estonia, Malta, Italia eta Austria.  

                                                           
1
 Sanitaria (2020) Una de casa cinco donaciones de órganos de la Unión Europea es española. Redacción 

Medica: https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/una-de-cada-cinco-donaciones-de-
organos-en-la-union-europea-es-espanola-8664  

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/una-de-cada-cinco-donaciones-de-organos-en-la-union-europea-es-espanola-8664
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/una-de-cada-cinco-donaciones-de-organos-en-la-union-europea-es-espanola-8664
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Irudiaren iturria: Carlos Palanca; www.newtral.es 

 

Arestian adierazi dugunez, Espainia Europako lehena da organo-emateen kopuruan, eta 28 

urte daramatza segidan munduko lehena izaten. Espainiako medikuntza-sistema 

eraginkorrenetakotzat hartuta dago organo-emateei dagokienez, hain zuzen ere osasun-arloko 

profesionalek prozesua berehala kudeatzen dutelako. Emaileak izan daitezkeen pertsonak 

bizkor identifikatzea ere garrantzitsua da organo-emateen kudeaketa egokia bermatzeko 

garaian. Azkenik, sistema horren beste ezaugarri garrantzitsu bat ere azpimarratu beharra 

dago, hots, 65 urtetik gorako pertsonak ere emailetzat hartzen direla.  

2020an hedatu den COVID-19ak eragindako egungo egoeran, transplanteen kopurua 

nabarmen murriztu da Espainian, eta 274 egin dira.  Martxora bitarte, jarduera-maila handia 

izan zen, baina osasun-krisia hasi zenean, ebakuntzen kopurua murriztu egin zen. Hala ere, 

gutxieneko zerbitzuak bete egin dira. Transplanteen kopurua murrizteko arrazoien artean, 

honako hauek azpimarra daitezke: alde batetik, emaileak bahetu behar izan dira COVID-19a ez 

zutela ziurtatzeko; bestetik, hartzaileak, defentsak baxu eduki behar dituztenez gero (sistemak 

organoa baztertzeko aukera gutxiago egon daitezen), arrisku-populazio bihurtu dira 

pandemian; azkenik, kasuistika zail horri Espainiako osasun-sistema publikoko Zainketa 

Intentsiboetako Unitateen (ZIU) kolapsoa gaineratu behar zaio, gune horietan jarduten baita 

ebakuntzen aurretik eta ondoren.  

2019. urtean, milioi bat biztanleko 65 emaileko tasa erregistratu zen, eta, beraz, finkatu egin 

zen azken 5 urteetan erregistratutako milioi bat biztanleko 60 emailetik gorako ratioa2. Igoera 

horren arrazoiak honako hauek izan dira: organo-emateen alde dauden familien kopuruak izan 

duen gorakada (% 90era iritsi da), ebakuntza horiek egiteko trebatuta dauden osasun-arloko 

profesionalen kopuruaren igoera, eta organoak emateko prozesuan parte hartzen duten beste 

eremu batzuen hobekuntza (hala nola gaixoen elkarteen konpromisoarena). COVID-19aren 

pandemiak eragindako ondorio negatiboa kontuan hartzen duen Euskadiko datu eguneraturik 

                                                           
2
 Mikel Recalde (2020) Euskadi se posiciona al alza en la donación de órganos. Noticias de  Gipuzkoa:  

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/01/11/euskadi-posiciona-alza-
donacionorganos/1008729.html#:~:text=En%20la%20%C3%BAltima%20d%C3%A9cada%20se%20han%2
0realizado%20un%20total%20de,tipo%20de%20%C3%B3rganos%20en%202019.  

http://www.newtral.es/
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/01/11/euskadi-posiciona-alza-donacionorganos/1008729.html#:~:text=En%20la%20%C3%BAltima%20d%C3%A9cada%20se%20han%20realizado%20un%20total%20de,tipo%20de%20%C3%B3rganos%20en%202019
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/01/11/euskadi-posiciona-alza-donacionorganos/1008729.html#:~:text=En%20la%20%C3%BAltima%20d%C3%A9cada%20se%20han%20realizado%20un%20total%20de,tipo%20de%20%C3%B3rganos%20en%202019
https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/01/11/euskadi-posiciona-alza-donacionorganos/1008729.html#:~:text=En%20la%20%C3%BAltima%20d%C3%A9cada%20se%20han%20realizado%20un%20total%20de,tipo%20de%20%C3%B3rganos%20en%202019
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ez badago ere, Espainian gertatu den joera orokorra Euskal Autonomia Erkidegora (EAE) ere 

heda daiteke, eta, seguruenik, hemen ere murriztu egin da transplanteen kopurua.  

Azkenik, herritar gisa, informatu egin gaitezke eta bat egin dezakegu organoak emateko 

kanpainekin eta elkarteekin, ezusteko istripuren bat badugu eta in situ erabakitzerik ez badugu 

profesional medikoek eta/edo senideek prozedura horren inguruan dugun borondatea zein 

den jakin dezaten. Organo-emateei lotutako Euskadiko elkarte nagusiak honako hauek dira: 

Euskadiko Giltzurruneko Gaixoen Elkartea (ALCER), Euskadiko bihotz eta biriketako gaixoen eta 

transplantatuen elkartea (ATCORE), Euskadiko gibeleko transplantatuen eta gaixoen elkartea 

(Renacer) eta Euskadiko hezur-muineko transplantatuen eta gaixo hematologikoen elkartea 

(Egute), besteak beste.  

 

 

 

 

 

       Irudiaren iturria:  www.durangon.com 

 

 

 

http://www.durangon.com/
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Ikerketa eta idazkuntza  
Janire Rivera Rivera  
Maiteder López Beraza  
 
 
Zuzenketa eta maketazioa  
Ainhoa Pérez-Arróspide Navallas 
Gorka López Arantzamendi 
Leire Pascual Basauri 
Juan Carlos Vázquez Velasco  
Joseba Villa González 
Cristina Alba pereda 
Ion Ander Areses 
Ane Alvarez Osinaga 

 
Aholkularitza:  
Sim Ewe Jin, The Signature film laburreko 
zuzendaria.  
Caning Jaramillo, Koong Jun Kit, Nor Faizal 
Ahmad Bahuri, Premela Naidu, Choy Seow 
Huey, Muhd Iqbal Abd Hafidz, Adlin Dasima 
Abdul Karim, Md Zaimi Abd Wahab, Nur Abd 
Karim, The Signature film laburreko 
produktore exekutiboak.  
 

 

 

2020ko azaroan egina 

 

KONTSULTA-DOKUMENTUAK:  

Organoen ematea estatu-gai Asiako hegoaldean: 

https://noticias.medsbla.com/noticias-medicas/la-donacion-de-organos-cuestion-de-estado-
en-el-sudeste-asiatico/  

Gero eta gazte gehiagok ematen dute izena organo-emaile moduan Malaysian: 

http://heroesporlavida.org/cada-vez-mas-jovenes-se-registran-como-donantes-de-organos-
en-malasia/  

ODISSeA proiektua:  

https://odisseaproject.eu/  

Organo-emateek behera egin dute koronabirusaren krisiaren ondorioz: 

https://www.newtral.es/las-donaciones-de-organos-caen-un-82-por-la-crisis-del-
coronavirus/20200430/  

Zergatik da Espainia organo-emateen buru munduan? 

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/por-que-espana-es-lider-mundial-en-
donaciones-de-organos-
711484124783#:~:text=Con%20una%20tasa%20de%2043,un%20trasplante%20cuando%20lo%
20necesitan.  

Europako Batzordea. Organoak:  

https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/organs_es  

https://noticias.medsbla.com/noticias-medicas/la-donacion-de-organos-cuestion-de-estado-en-el-sudeste-asiatico/
https://noticias.medsbla.com/noticias-medicas/la-donacion-de-organos-cuestion-de-estado-en-el-sudeste-asiatico/
http://heroesporlavida.org/cada-vez-mas-jovenes-se-registran-como-donantes-de-organos-en-malasia/
http://heroesporlavida.org/cada-vez-mas-jovenes-se-registran-como-donantes-de-organos-en-malasia/
https://odisseaproject.eu/
https://www.newtral.es/las-donaciones-de-organos-caen-un-82-por-la-crisis-del-coronavirus/20200430/
https://www.newtral.es/las-donaciones-de-organos-caen-un-82-por-la-crisis-del-coronavirus/20200430/
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/por-que-espana-es-lider-mundial-en-donaciones-de-organos-711484124783#:~:text=Con%20una%20tasa%20de%2043,un%20trasplante%20cuando%20lo%20necesitan
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/por-que-espana-es-lider-mundial-en-donaciones-de-organos-711484124783#:~:text=Con%20una%20tasa%20de%2043,un%20trasplante%20cuando%20lo%20necesitan
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/por-que-espana-es-lider-mundial-en-donaciones-de-organos-711484124783#:~:text=Con%20una%20tasa%20de%2043,un%20trasplante%20cuando%20lo%20necesitan
https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/por-que-espana-es-lider-mundial-en-donaciones-de-organos-711484124783#:~:text=Con%20una%20tasa%20de%2043,un%20trasplante%20cuando%20lo%20necesitan
https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/organs_es

