Agape

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

9.

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

Giza Garapen Bidezkoa eta Iraunkorrarekiko jarraitzeko konpromisoa.
Gizateriaren desafio eta erronkak kontuan hartzen dituen “Herritasun Globalaren”
sorkuntza sustatzea.
Komunikazio anitza eta plurala sustatzea.
Kulturaren eta bere dibertsitatearen garrantzia bultzatzea
Komunikazioaren demokratizazioa sustatzea
Zinemaren ekoizpenean jarduteko aukera izan ez duten talde sozial eta komunitateei
zinematografiaren eta ikus-entzunezkoen munduan sartzen laguntzea.
Emakume errealizadoreen partaidetza sustatzea.
Aurka egitea korronte politiko autoritarioei, elitistei, arrazistei, xenofobikoei, homofobikoei eta, oro har, diskriminazio mota guztiei, beren iruzurrak salatuz eta beren adierazpide guztiak arbuiatuz.
Gizartearen alternatiba bat eraikitzen laguntzea, non ez baitute lekurik izango bidegabekeriak, miseriak, generoen arteko berdintasun ezak, gerrek, hondamendi ekologikoek, jazarpenek (politikoa, sexuala, erlijiosoa, etnikoa...) eta esplotazioak.
Dibertsitatearen balore positiboak eta balore kulturalak, erlijiosoak, etnikoak, sexualak, eta abar zabaltzea.
Giza eskubideak, eskubide kolektiboak, genero berdintasuna, ingurumenarekiko
errespetua eta bakearen kultura sustatzea.
Herrien arteko harremanak sustatzea berdintasunean oinarrituta.
Emigrazioaren onarpen soziala sustatzea.
Pobrezia eta bazterkeria soziala sortzen duten arrazoiak salatzea.
Transformazio sozialeko prozesuen aldeko iritzi publiko bat eraikitzea Giza Garapen
zuzena eta iraunkorra lortzeko.
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KCD-GGKEREN INFORMAZIOA
“KULTURA eta KOMUNIKAZIOA oinarrizko osagarriak dira edozein herri eta
komunitateren GARAPENA sustatzeko”.
KCDREN EKINTZA-ARDATZAK:
1.

2.

3.

4.
5.

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

•

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

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

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

•

Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
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1. FITXA TEKNIKOA
Izenburua: AGAPE. Amets baten historia
Urtea: 2012
Iraupena: 22 minutu
Naziotasuna: Espainia-Tailandia
Hizkuntza: J.B. Ingelesa, birmaniera
Azpitituluak: Gaztelania, euskara
Errealizazioa / Ekoizpena: Carlos Quiles
Generoa: Dokumentala
Saila: Giza Eskubideak
2. SINOPSIA
David birmaniarra errefuxiatu iritsi zen Tailandiara, munduko diktadura luze eta gogorrenetik
ihesi. Handik gutxira, 300dik gora haurren aita eta jagole bilakatu zen. Hezkuntzaz, nork
bere burua hobetzeaz, indarraz eta maitasunaz dihardu istorioak. Amets baten historia.
3. FILMA AZTERTZEN
A)
B)
C)
D)

Zer helarazten digu dokumentalak?
Zerk eman dizu arreta gehien?
Zer nabarmenduko zenuke istorioan?
Zer deritzozu Daviden bizitza-proiektuari? Arrazoitu erantzuna.

ETORKIZUN ETA ITXAROPENEZ BETETAKO BEGIRADA
Nabarmengarria da, dokumentalean, elkarrizketatutako askok azaltzen duten etorkizun-ikuspegia. Harrera-Zentrora iritsi aurretik bizitako egoera gogorrak gorabehera, dokumentalean
ageri diren haurrek jakin-mina eta ikasketekiko nahiz etorkizunarekiko interesa azaltzen dute.
Eta, hemen daukagun adina ondasun material ez badute ere, oso jarrera baikorra daukate.
Nola sentituko zinatekete antzeko egoeran egongo bazinete? Uste duzue eurak bezain baikorrak izango zinateketela? Zenbat eta gehiago eduki orduan eta zoriontsuago garela uste duzue? Eztabaidarako unea da.

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

4. HAURREN ESKUBIDEAK
Haurren eskubideak pertsonak adin jakin batera iritsi arte babesten dituen arau sorta da, nazioarteko zuzenbideak bermatzen dituenak. Ezin da eskubide horietako bakarra ere urratu, eta
ezinbestekoa da haien ezagutza.
Nabarmena dirudien arren, betidanik gure artean izan den zerbait, ez da hala. 1924an, Nazioen
Elkarteak Genevako Konbentzioa hitzartu zuen, haurren eskubideak eta, batez ere, helduek duten haienganako ardura aitortu zuen lehen hitzarmen historikoa. 1959ra arte, ordea, ez zaitzaien
haien beharrei behar besteko garrantzia eman. Urte hartan, UNICEFek eskatuta, Nazio Batuen
Erakundeak Haurren Eskubideen Adierazpena izenpetu zuten.
1979. urtea Haurren Nazioarteko Urtea izendatu zuten, eta harrezkero adierazpen berriaz hitz
egiten hasi ziren. Eztabaida berria sortu zen orduan, eta 1989an ebatzi, NBEk Haurren Eskubideen Konbentzioa eta berau garatzen duten bi borondatezko protokolo izenpetu zituenean.
Azken horiek, 2000. urtean, eguneratu egin ziren:
1)
2)

Haurtzaroari esplotazio forma makurrenen aurrean babes juridikoa eman zitzaion.
Borondatezko protokoloak giza-eskubideen tresnak garatzeko erabiltzea hitzartu zen.

Haurrak, bizitzea egokitu zaizkien bizi-baldintza eta egoeren arabera, oso ahulak izan daitezkeela
azpimarratu zen. Nahiz eta, gaur egun, haur guztiek adierazpenak aitortzen dizkien eskubideen babesa jaso behar izango luketen, errealitatean behin eta berriro urratzen dira haien eskubideak, bai
lurralde aberatsetan, bai txirotuetan, baita aberasten ari direnetan ere.
Gaur egun, milaka haurrek guden ondorio larriak pairatzen dituzte, haur soldadu bihurtzen dira,
edo ustiapen sexuala jasaten dute; milaka haur daude lan egitera behartuta, ez daukate eskolara joaterik eta krisia pairatzen dute aberastzat ditugun herrialdeetan ere.
Agerikoa denez, nahiz eta nazioartean euren askatasun eta aukera-berdintasuna aitortuta egon,
ez dira beti behar dituzten baldintzetan bizi, eta ez dute eskubideok gozatzeko moduko bermerik
ere.
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5. JARDUERAK
A) Zenbat dakizu haurren eskubide eta betebeharrei buruz?
Jarduera, informazio-bilaketa sozializatzeari bide emateko, bi taldetan edo gehiagotan egin daiteke.
Jarduera haurren eskubide eta betebeharrei buruzko ikerketa lana egitean datza. Informazioa bildutakoan, talde bakoitzak azaldu egingo du zer jaso duen. Azalpena egindakoan,
eskubide eta betebeharrei buruz eztabaidatuko dute. Atal honetan, ezinbestekoa da azpimarratzea, nazioartean eskubideak askatasunak eta berdintasuna aitortu izan arren,
hainbat arrazoi medio ez direla mundu mailan errespetatzen.
Beharrezko baliabideak. Internet, arbela, kartoi meheak, guraizeak, itsasgarria, eta abar.
B) Txirotasunari buruzko galderak
1. Txirotasunak herrialde batzuetan baino ez du eragina. Egia ala gezurra?
2. Nazio Batuen Garapenerako Programaren (NBGP) 2014ko Giza Garapenerako
txostenaren arabera:
a) Mundu mailan, 5 pertsonatik 1 txiroa da.
b) Mundu mailan, 8 pertsonatik 1 txiroa da.
c) Mundu mailan, 10 pertsonatik 1 txiroa da.
3. Estatistika Institutu Nazionalak (EIN) 2014ko maiatzean argitaratutako inkestaren arabera:
a) Espainiar estatuan 20 haurretik 1 txirotasun arriskuan da.
b) Espainiar estatuan 10 haurretik 1 txirotasun arriskuan da.
c) Espainiar estatuan 4 haurretik 1 txirotasun arriskuan da.
4. Mundu mailan, ez dute eskura saneamendua, ur edangarria, elektrizitatea,
oinarrizko hezkuntza edo osasungintza:
a) 300 milioi pertsonak.
b) 700 milioi pertsonak.
c) 1.500 milioi pertsonak.
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5. Mundu mailan, zenbat haur dago osasungarri deritzoguna baino pixu txikiagoaz?
a) 125 milioi
b) 330 milioi
c) 448 milioi
6. Europar Batasunean, zein da haur-txirotasun tasa handieneko herrialdea?
a) Espainia
b) Errumania
c) Italia
7. Bilatu Giza Garapenaren definizioa eta gelan gaiari buruz eztabaidatu.
6. GATAZKEN ONDORIOAK HAURTZARO ETA NERABEZAROAN
Guda krudela da oso. Guda egoeran, biztanleriaren eskubideak urratu egiten dira, adina
kontuan izan gabe. Haurra izanik, guda bat bizitze hutsak ondorio psikologiko eta sozialak dakartza. Azpimarratu beharra dago, era berean, sexu-indarkeria gudarako armatzat
hartzen dela, eta haurrak soldadu ere aritzen direla.
Bila itzazu, hizki-zopa honetan, gudaostean haur batek izan ditzakeen sintometako
batzuk.
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Adierazi, bi zutabeotan, bi egoera erabat desberdinotan gerta daitezkeen sentimentu,
emozio, jarrera eta jokabideak.
BAKE ETA JUSTIZIA EGOERAN

GATAZKA EGOERAN

Balizko sentimenduak

Nola azaltzen da

Erantzun gisa sor
daitezkeen jarrera eta
jokabideak

7. GIZA SALEROSKETA
Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LNE) arabera, giza salerosketak 32.000 dolarretik gora
mugitzen ditu, eta 12,3 milioi pertsonatik gora daude esklabutzaren antzeko egoeretan. Urtero 4 milioi biktima ditu gaitz honek, horietako gehienak haurrak eta emakumeak. Giza salerosketaren biktima diren emakumeen %10 eta %30 artean adingabekoak dira.
Bila ezazu hurrengo hitzen artean eta adierazi zein izan litezkeen giza salerosketaren
ondorio fisikoak.

LESIOAK

NEKEA

ASPERDURA

TXIROTASUNA

SEXU-JOEREN ALDAKETA
K

ASUNA
EZGAIT

BAKAR

DADEA

HERIOTZA

DESNU

GAITZAK GAIZTOTZEA
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TRIZIO
A

Egia ala gezurra? Adierazi giza salerosketak eragindako ondorio psikologikoei
buruzko esaldi hauek egia edo gezurra diren.
•
•
•
•
•

Erabakirik hartzerik ez dagoenez eta nork bere bizitzaren gaineko kontrolik ez duenez,
autonomia gutxitu edo desagertu egiten da.
Salerosleen mehatxuenganako beldur eta larritasuna.
Norbere egoeraren gaineko ziurgabetasuna eta nahastea.
Inguruarekiko, familia sarearekiko eta gizarte-laguntza sareekiko komunikazioa.
Depresioa.

8. 2015EAN MILURTEKOKO HELBURUEN EPEA AMAITU EGINGO DA
Milurtekoko Garapen Helburuak gizateriak pairatzen dituen arazo larrienei zuzentzen
zaizkie. 2000. urtean, Nazio Batuen 189 herrialde kideek 2015ari begira zortzi asmo nagusi adostu zituzten. Helburu horiek Giza Garapenari dagozkio, eta xede dute txirotasunaren
desagerpena, lehen hezkuntza unibertsala, generoen arteko berdintasuna, haur hilkortasuna, ama hilkortasuna, HIESa eta ingurumenaren sustapena.
Helburu horiek betetzeko epea igaroa da, eta, horietariko batzuk ase diren arren eta herrialde batzuek guztiak burutu badituzte ere, asko dago oraindik ere egiteko. 15 urte igarota,
erronketariko asko gauzatzetik urrun geratu dira.
Esaterako, dezente aurreratuta ere bide erdian geratu den helburu bat lehen hezkuntza unibertsala izan da. Izan ere, 65 milioi neska adingabeko daude hezkuntza sistematik kanpo,
baita 56 milioi mutil ere. Hegoaldeko herrialde bateko biztanle batek hala zioen: Mendebaldean lurralde txirotuetarako hezkuntza unibertsalaz ari diren bitartean, euren seme-alabek
algebra ikasten dute.
NBEren arabera, garapenerako bidean diren herrialdeetan egun eskolan diren lau adingabekotik batek zikloa amaitzeke utziko du. Hori, zalantzarik gabe, oztopo handia da helburuak lortzerakoan. Jende txiroenak, neskatilek eta desgaitasunak dituzten adingabekoek
gizarte-bazterketarako aukera handiagoa dute.
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9. ZER EGIN DEZAKEZU?
Mundu hobea lortzeko gauza ugari dago egiteko. Horietariko batzuk taldeka egin daitezke;
beste batzuk, ordea, bakarka. Adibide batzuk baino ez dizkizuegu jarriko, baina ziur askoz
gehiago bururatuko zaizuena.
•
•
•
•
•
•
•
•

Besteenganako errespetua zaindu beharrekoa da eta berebiziko garrantzia du.
Behar besteko balioa eman aniztasunari, gure gizarteentzako aberastasun-iturri da eta.
Zaindu ingurunea eta aplikatu ekologiaren hiru legeak: Murriztu, Berrerabili eta Birtziklatu.
Arduraz kontsumitu. Erosten ditugun produktu edo zerbitzuez kontziente izan beharra
dugu.
Ez geratu begira. Senitartekoek dituzten beharren gainean interesa erakutsi, engaiatu
bizi zaren tokian, ikasten duzun tokian, auzo-mailako elkarteetan eta abar.
Saiatu gatazkak konpontzen.
Ezagutu bidezko merkataritza.
Nahiz eta bozkatzeko edo lan egiteko adinik ez izan, saiatu indar politikoek, sindikatuek eta gizarte eragileek diotenean interesa jartzen, zugan ere badute eta eragina.

Gogoratu, mundu globalizatuko herritar garen heinean, gure eskubideak dauzkagula, baina
baita mundu hobea ekar dezaketen eginbehar batzuk ere.
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WEB-GUNE INTERESGARRIAK:
GIZA SALEROSKETA
•

http://fundacionreintegra.org.mx/principales-consecuencias-de-la-trata-de-personas/

HAURTZAROA ETA GATAZKAK
•

http://www.enredate.org/cas/temas/infancia_y_conflictos

•

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/32701/Documento_completo__.
pdf?sequence=1

•

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/myanmar.html

HAUR-ESPLOTAZIOAREN ETA ABUSUARI BURUZKO IKERKETA
•

http://www.carm.es/ctra/cendoc/haddock/16232.pdf

RESILENTZIA KONTZEPTUA
•

http://resilnet.uiuc.edu/library/resilman/resilman-concepto.pdf
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IRAKASLEGOARENTZAKO GIDA
5. JARDUERAK
A) Jarduera honek ikerketa, hausnarketa eta ikasleen arteko eztabaida sustatzea du xede.
B)
1. Gezurra. Txirotasuna urruna izango balitz bezala pentsatzeko joera dugu, baina ez da
hala. Egun, 1.000 milioi pertsona bizi da egunean dolar bat baina gutxiago duela.
2. a)
3. c)
4. c)
5. c) 448 milioi haur osasungarri iritzi dakiokeen gutxieneko pisutik behera daude.
6. b) Errumania. Espainia EBko 28etan bigarren herrialdea da haur-txirotasunari dagokionean (%30; Errumaniak baino ez du altuagoa). 71 herrialde aberatsenetan, 76,5 milioi haur
inguru dira txiroak.
UNICEFen txosten berri batek adierazten du 2,6 milioi haur bilakatu direla txiro herrialde
aberatsenetan 2008tik. Hori dela eta igo da kopurua 76,5 milioira . (2014ko urriaren 28ko
albistea).
Bidegabekeriak iraun bitartean, inor ez dago bazterkeriatik libre. 2014 urte amaieran, EAEn,
46.000 izan ziren bazterkeria larriak eragindako familiak. Horietarik, adingabekoak dituzten
familiak benetarko txirotasuna pairatzen dutenen 51,9% dira. Batez besteko hau %75era
igotzen da guraso bakarreko familiak hartzen baditugu kontuan. Txirotasun tasa, 14 urtetik
gorakoei dagokionez, %11,2n dago EAEn; pertsona nagusienean halako bi.

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

6. GATAZKEN ONDORIOAK HAURTZARO ETA NERABEZAROAN
(AMESGAIZTOAK, ANTSIETATEA, NEKEA, BLOKEOA, INSOMNIOA, DESKONTZENTRAZIOA, OLDARKORTASUNA)
Gertakari traumatikoak ikusi izanak eragindako ondorio psikologikoek hainbat sintoma eragin ditzakete, hala nola insomnioa, amesgaztoak, muturreko antsietatea, nekea, blokeoak,
lo egiteko zailtasuna, arreta mantentzeko ezintasuna, oldarkortasuna, erru sentimendua,
arrisku-ekintzak gauzatzeko joera, droga kontsumoa, harreman sexual goiztiarrak eta abar.
Gauzak horrela, berebiziko garrantzia du biktimek laguntza psikologikoa jasotzeak, baita
ondorioak leunduko dituen besteko zaintza izateak ere.
7. GIZA SALEROSKETA
Giza salerosketak eragin ditzakeen ondorio fisikoak.
•
Lesioak (kontusioak, urradurak, hausketak, erredurak).
•
Ezgaitasunak (hezurretan edo giharretan, zentzumen-organoetan kalteak, hortzetako
arazoak).
•
Nekea, akidura.
•
Desnutrizioa.
•
Aurretik datozen gaixotasunak gaiztotzea.
•
Heriotza.
Salerosketaren biktimek pairatzen dituzten ondorio psikologiko nagusiak.
•
Egia. Erabakirik hartzerik ez dagoenez eta nork bere bizitzaren gaineko kontrolik ez
duenez, autonomia gutxitu edo desagertu egiten da.
•
Egia. Salerosleen mehatxuenganako beldur eta larritasuna.
•
Egia. Norbere egoeraren gaineko ziurgabetasuna eta nahastea.
•
Gezurra. Inguruarekiko, familia sarearekiko eta gizarte-laguntza sareekiko komunikazio eza.
•
Egia. Depresioa.
Maiz, salerosleek bortxakeria fisikoa darabilte biktimei “aginte makila nork duen” erakutsi eta
haiek menderatzeko.
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8. 2015EAN MILURTEKOKO HELBURUEN EPEA AMAITU EGINGO DA
Gaian sakontzen jarraitze aldera, ikerketa lan txiki bat egitea proposatzen dizuegu. Lehenik
eta behin, milurtekoko 8 helburuak bilatu beharra dago eta, aurkitutakoan, elkarrizketa abiatu gaiaren gainean. Nahikoa al dira helburuak? Lor al daitezke? Gero, zenbateraino bete
diren iker dezakezue, eta ideia-jasa baten bitartez nola lor litezkeen pentsatu. Nork jakin,
agian zuen gelan sortuko da mundua hobetzen lagunduko digun ideiaren bat.
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