


KCD-GGKEREN INFORMAZIOA

Kultura  Communication  y  Desarrollo  “KCD”  Garapenerako  Lankidetzako  Gobernuz 

Kanpoko Erakunde bat  da,  zeinaren helburua baita Komunikazio Soziala  eta Kulturala 

sustatzea garapenerako tresna gisa. 

KCD erakundearen funtsezko helburua honako printzipioek zuzentzen dute:

1. Komunikazio anitza eta plurala sustatzea. 

2. Kulturaren eta bere dibertsitatearen garrantzia bultzatzea 

3. Komunikazioaren demokratizazioa sustatzea 

4. Zinemaren  ekoizpenean  jarduteko  aukera  izan  ez  duten  talde  sozial  eta 

komunitateei zinematografiaren eta ikus-entzunezkoen munduan sartzen laguntzea. 

5. Emakume errealizadoreen partaidetza sustatzea. 

6. Aurka  egitea  korronte  politiko  autoritarioei,  elitistei,  arrazistei,  xenofobikoei, 

homofobikoei eta, oro har, diskriminazio mota guztiei, beren iruzurrak salatuz eta 

beren adierazpide guztiak arbuiatuz. 

7. Gizartearen  alternatiba  bat  eraikitzen  laguntzea,  non  ez  baitute  lekurik  izango 

bidegabekeriak, miseriak, generoen arteko berdintasun ezak, gerrek, hondamendi 

ekologikoek, jazarpenek (politikoa, sexuala, erlijiosoa, etnikoa...) eta esplotazioak. 

8. Dibertsitatearen  balore  positiboak  eta  balore  kulturalak,  erlijiosoak,  etnikoak, 

sexualak, eta abar zabaltzea. 

9. Giza  eskubideak,  eskubide  kolektiboak,  genero  berdintasuna,  ingurumenarekiko 

errespetua eta bakearen kultura sustatzea. 

10.Herrien arteko harremanak sustatzea berdintasunean oinarrituta. 

11.Emigrazioaren onarpen soziala sustatzea. 

12.Pobrezia eta bazterkeria soziala sortzen duten arrazoiak salatzea. 

13.Transformazio  sozialeko  prozesuen  aldeko  iritzi  publiko  bat  eraikitzea Giza 

Garapen zuzena eta iraunkorra lortzeko. 
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KCD-GGKEREN INFORMAZIOA

“KULTURA eta KOMUNIKAZIOA oinarrizko osagarriak dira edozein herri eta  

komunitateren GARAPENA sustatzeko”.

Martxan ditugun Proiektu eta Ekimenak:

• Zine Ikusezinaren nazioarteko jaialdia, Filme Sozialak”,  Bilbon.

• Urteroko  Nazioarteko  Topaketak,  Kultura,  Komunikazio  eta  Garapenari 

buruzkoak, EHUko Udako Ikastaroen barruan.

• Prestakuntza Tailerrak, Garapenerako genero eta komunikazioaz.

Nazioarteko Lankidetza:

• Ojo de Agua Comunicación (Oaxaca, Mexiko).

• Fundación Luciérnaga (Nikaragua).

• Kairoko Emakumeek Egindako Zine Arabiar-Iberoamerrikarraren Jaialdia (Klaketa 

Arabe, Egipto)

• Marilyn Solayaren “Vestido de Novia” film kubatarraren ekoizpenean laguntzaile.

Hitzarmenak:

• Tartanga GLHI (Erandio)

• Mungia BHI (Mungia)

• Ballonti BHI (Portugalete)

• Iurreta GLHBI (Iurreta)

• Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU / UPV)

• Ibarrekolanda BHI (Bilbao)

• Nicolás Larburu GLHBI (Barakaldo)

• Artaza Romo BHI (Leioa)
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1. FITXA TEKNIKOA

Izenburua: Lost (galdua)

Urtea: 2009

Iraupena: 3'44''

Nazionalitatea: Espainia – Somalia

Hizkuntza: Ingelesa / Somaliera

Azpitituluak: Gaztelania / Euskera

Errealizazioa / Ekoizpena: Alberto Dorado

Generoa: fikziozko film laburra

Kategoria: Giza Eskubideak

2. SINOPSIA 

Plano bakarrean filmatua,  Lost-ek  zortzi  urteko ume somaliar  baten bizitzako une bat 

irudikatzen  du,  bere  aurreko  bizitza  oroituz  eta  zer  duen  zain  asmatzeko  arrastoak 

emanez 

3. FILMA  AZTERTZEN

A) Zer sorrarazten dizu izenburuak? Bestelakorik jarriko zenioke?

B) Zer sentitu duzu laburmetrai hau ikustean?

C) Zer izan da deigarriena zuretzat? Eta gogorrena? Zergatik?

D) Errealitatean halakorik gertatzen dela uste duzu?

E) Filmaren pertsonaia nagusia deskribatu eta berari buruzko zerbait kontatu.

F) Pertsonai nagusiak nola sentitu direla uste duzu? Zergatik?

G) Nola sentituko zinateke pertsonaia izango bazina?

H) Zein herrialdetan gertatzen da? Toki honi buruzko zerbait esan zenezake?

I) Non uste duzu filmatu dela?

J) Filma zehazki definitzen duten kalifikatzaileak:

□ Dramatikoa         □ Komedia

□ Ekintzakoa          □ Gomendagarria

□ Interesgarria        □ Mezuduna

□ Historikoa            □ Beste batzuk :……………

K) Halako film bat ikusteak zertarako balio du?

a) Gai bati buruzko informazioa emateko.
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b) Sentsibilizatzeko, hausnartzeko, pentsatzeko eta kontzientzia hartzeko.

c) Ez dit inolako ekarpenik egiten, zine aretoetara dibertitzera joatea nahiago 

dut.

L) Filmak gerraren apologia egiten duela edo gerraren aurkakoa dela uste duzu?Zer 

da bakea zuretzat?

4. NESKA ETA MUTIL SOLDADUAK

Munduan zehar dauden gatazka armatuetan, soldadu bezala milaka eta milaka neska zein 

mutil erabiltzen dituzte. Asko eta asko bahitu eta jipoitu egiten dituzte haien menekotasuna 

lortu arte, beste batzuk talde militarrengana hurbildu egiten dira pobreziatik ihes egiteko 

edo beren komunitateak defendatzeko.

Gatazka  askotan  neska-mutil  soldaduek  borroketan  parte  hartze  zuzena  izaten  dute. 

Beraien rola, ordea, ez da horretara soilik mugatzen. Arrisku handiko funtzioak betetzen 

dituzte.  Sarritan  garraiari  bezala  aritzen  dira  eta  zama  astunak  eraman  ohi  dituzte, 

munizioa edo soldadu zaurituak besteak beste. Mutil askok zaindari, mezulari, sukaldari  

edo bestelako errutinazko zereginetan lan egiten dute. 

Neskak,  aldiz,  inguru  sexista  dominatzaile  batean  emakume  izateagatik  bereziki 

kalteberagoak dira eta askotan esklabu sexualak izatera behartzen dituzte.

Haiek nola errekrutatzen dituzten, zer egiten duten eta ze rol jokatzen duten ere, neska-

mutil  soldaduak biktima dira,  eta  gatazketan parte  hartzeak haien  ongizate  fisiko  zein 

emozionalari ondorio larriak  eragiten dizkie. Abusuak jaso egiten dituzte baita heriotza, 

hilketen eta indarkeria sexualaren lekuko izan ere.
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5. JARDUERAK  

A) Zer dakizu neska-mutil soldaduei buruz? TESTA

1.  Zer  da  neska-mutil  soldadu  bat?  Talde  edo  indar  armatu  batean  parte  hartzen 

duen____urteko edozein pertsona. 

2. Zenbat neska-mutil soldadu daude munduan?

a) 2.000 inguru

b) 10.000 inguru

c) 300.000 baino gehiago

3. Zertarako erabiltzen dituzte?

a) Janaria prestatzeko.

b) Mezulariak eta espioiak izateko eta frontean lehen lerroan 

borrokatzeko. 

c) Abusu sexual, fisiko eta emozionalerako.

d) Erantzun guztiak zuzenak dira.

B) Neska-mutil soldaduen birgizarteratzea.

Neska-mutil  soldaduen  birgizarteratzea  lan  konplexua  da  eta  epe  luzeko  jarduerak 

eskatzen  ditu.  Hasteko,  haien  askapena  eta  talde  zein  indar  armatuetatik  banaketa 

negoziatu, gero umearen senideak bilatu, aurkitu eta guztiak elkartu. Fase honek baliabide 

eta denbora ugari  eskatzen du.  Familiak eta komunitateak aurkitzearen erronkaz gain, 

birgizarteratze egoki batek eskatzen du neska edo mutil soldaduek bere komunitatearekin 

errekontziliatzea,  batez  ere  haiek  herrian  bertan  gehiegikeriak  egin  izanaren  aukera 

badago.

Komunitatean bertan lan bateratu bat egiteaz gain, birgizarteratze jasangarria lortzeko eta 

errekrukateka  berrien  prebentziorako,  hezkuntza  eta  gazteen  enplegu  lortzea  dira 

estrategia-gakoak.

Biktimak  izan  arren,  giza  eskubideak  urratu  dituzten  neska-mutil  soldaduek  beraien 

ekintzen ondorioez jabetu behar dute eta horretarako behar diren errekonozimendu eta 
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onartze  saioak  burutu  beharko  dituzte,  baita  zeremonia  tradizional  eta  justizia  neurri 

berritzaileak martxan jarri ere, horrela beren birgizarteratze prozesua sendotzeko.

 (Iturria: http://childrenandarmedconflict.un.org/our-work/release-and-reintegration/)

C) Arma-merkataritza eta gatazka egoeran dauden estatuak.

UNESCOren arabera armen salmentak urtero 150.000 milioi dolar mugitzen ditu. Mundu 

mailako gastu militarra: 339.000 milioi. Gosea eta malnutrizioaren aurka, berriz, 19.000 

milioi dolar soilik. 

(Iturria: Nazio Batuen armagabetze-bulegoa. (....oficina de desarme de Naciones Unidas) 

https://www.un.org/es/disarmament/ )

XX. mendearen hasieran gatazka belikoetan hildakoen %10a zibilek osatzen zuten. 100 

urte beranduago, ordea,  armagabeko hildakoak % 80-90a dira, gehienak emakumeak eta 

umeak.  Nazio  Batuen  Umeentzako  Funtsak  (UNICEF)  dioenaren  arabera,  “azkeneko 

hamarkadetan 2 milioi ume, neska zein mutil, hil dira, 6 milioi etxerik gabe geratu, 12 milioi  

zauritu eta diskapazidadedun suertatu eta gutxienez 300.000 neska-mutil soldaduk parte 

hartzen aritu munduan zehar indarrean dauden 30 gatazketan.
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HIZKI SALDA

Armak  esportatzen dituzten 15 estatu nagusiak 
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D) Neska-mutil soldaduak errekrutatzen dituzten estatuak. 

Hauek  dira  Nazioarteko  Amnistiaren  hitzetan  (AI)  egun  eragile  armatuak  izateko 

adingabeak errekrutatzen dituztenak:  
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E) Haurren eskubideak 

Haurraren  Eskubideei  buruzko  Konbentzioak  (CDN)  umeak,  neskak  zein  mutilak,  bai 

eragile sozial,  bai beraien eskubideen titular aktibo direla errekonozitu zuen lehenengo 

aldiz  nazioarteko mailan.  Testua 1989ko azaroaren 20an Nazio Batuetako Asanblada 

Orokorrak onartu zuen  eta 1990eko irailaren 2an indarrean jarri.  Haur guztien eskubide 

ekonomiko, sozial, kultural, zibil eta politikoak biltzen dituzten 54 artikulu ditu.

Konbentzio hau sinatu eta berretsi duten gobernuek derrigorrez aplikatu beharra dute eta 

betetzeko  beharrezkoak  diren  lege-aldaketa  guztiak  burutzea  ere  bai.  Era  berean, 

dokumentuak  bestelako  eragileen  (familia,  irakasleria,  osasun  arloko  profesionalak, 

ikerlariak eta umeak ere bai) betebeharrak eta ardurak definitzen ditu. Hala eta guztiz ere,  

leku askotan ez da erabat betetzen. Hori dela eta, munduan oraindik edozein umek bere 

eskubideen urraketa sufritu dezake, ume soldadu bezala errekrutatua izatea barne.

TESTUA BETE HIZT HAUEK ERABILIZ 

*mutilen     *askatasun     *neskek     *duintasun     *babes     *moral     *legeak

Umeek, (1)______ eta mutilek (2)___________ bereziaz gozatuko dute eta aukerak zein 

zerbitzuak  izango  dituzte  (dispondrán),  hau  guztia  legeak  eta  bestelakoek  emanda, 

horrela  era  osasuntsuz  eta  normalez  bere  eremu  fisiko,  mental,  (3)____________, 

espiritual  eta  soziala  garatu  ahal  izateko,  baita  (4)__________  eta  (5)___________ 

baldintzetan  ere.  Al  promulgar  Xede  honekin  (6)_________  ateratzean,  nesken  eta 

(7)_______ interes gorenari erantzutea izango da ardura nagusia.

 

Haurraren  Eskubideen  Hitzarmenaren  2.  Printzipioa,  Asanblada  Orokorrak  1959ko  

azaroaren 20an 1386 ebazpenean aldarrikatua.  
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F) Zuk zer egin dezakezu?

Gizarte  zibila  izanik  asko  egin  dezakegu  edozein  abusu  egoera  edo  giza  eskubideen 

urraketa geldiarazteko. Hasteko, landu nahi dugun gaiaren inguruko ikerketa lana egin 

behar dugu. Informazioa bildu ondoren, ikastetxean sentsibilizazio kanpaina antolatu, beti  

ere  sormena  erabiliz  eta  gaiari  buruzko  horma-irudiak,  erakusketak,  bideoak,  etab. 

erabiliz. Garrantzitsia da ere, familiek eta adiskideek izatea honen guatiaren berri. Taldeka 

zein banaka neska-mutil  soldaduen errekrutatzea geldiarazteko mobilizazio  soziala  eta 

eragin politikoa bilatzen duten GGKEen kanpainetara hurbildu gaitezke ere bai.

WEBGUNE/ ESTEKA INTERESGARRIAK

• Gatazka armatuetan neska-mutilen kontuetarako Idazkari Nagusiaren Ordezko 
Berezia. http://www.un.org/spanish/special-rep/children-armed-
conflict/Campaign.html

• Neska-mutil soldaduen erabilpenarekin akabatzeko koalizioa. 
www.unicef.org/spanish/publications/.../SPANISHnw.pdf

• Neska-mutil soldaduak. Hezitzaileentzako gida didaktikoa  .  

http://www.educacion.alboan.org/es/materials/148

• neska-mutil soldadu gehiagorik ez   www.es.amnesty.org/

• Neska-mutil soldaduak   www.savethechildren.es

• Haur Soldaduen Erabileraren Aurkako Nazioarteko Eguna (otsailak 12)

http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Mural_menores_soldado_eus.pdf
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IRAKASLEENTZAKO GIDA

3. atala

Filmean aipatzen ez denez non gertatzen den, gomendatzen dugu ikasleei sinopsia ez 

ematea, horrela ikusi bezain laster eztabaidatu ahal izateko, alde batetik, beraien ustez 

istorioa non zentratzen den eta, bestetik, non egin den filmaren errodajea

3. C Atala

Irudiek ikusleen begietan errealak diruditen arren, kontuan hartu behar da irudi guztiak 

ikuspegi fisiko-espazial batetik ez ezik, ideologiko batetik ere aukeratuak izaten direla. 

Oraingo honetan,  ‘Lost (Galduta)’ laburmetraia ikusentzunezko lan ederra da, plano 

bakar batean errodatua.  Minutu  gutxi  behar  ditu  gu 8 urteko mutik  soldadu somaliar 

baten  bizitzan  sartzeko.  Alberto  Dorado  zuzendariak  4  minutuko  laburmetrai  hau, 

Nafarroako Errege Bardeetan egin zuen, istoria ustez gertatzen den lekutik oso urrun hain 

zuzen ere. 

3. J   Atala

Mundu hobeago batean bizitzeko Bake Kulturan inbertitu behar da, baina beti  kontuan 

izanda  bakea indarkeriarik eza baino gehiago  dela.  Benetako garapena Bakean lortu 

nahi izanez gero, baztertze, miseria, desberdintasunak, bidegabekeria eta diskriminazio 

eta marjinazio mota oro deuseztatu behar ditugu.

5. A Atala  Testa

1.  (a) Neska-mutil  soldadu  bat  indar  edo  mugimendu  armatu  batean  edozein  ekintza 

eginez parte hartzen duen 18 urte baino gutixagoko edonor da. Gutxieneko adina 18 urte  

bada  ere,  gatazkan  dauden  estatu  eta  ejertzitoentzat  ez  da  arau  garrantzitsua, 

errelitatean, askoz urte gutxiagorekin errekrutatuak diren umeak baitaude. 

2. (c) Gutxi gora behera egun munduan dauden neska-mutil soldaduen kopurua, Bilboko 

biztanleriaren pareko da.  Kopuru errealik ez bada ere, 300.000 ingurukoa dela uste da. 

Ez da munduan dauden adingabeko soldaduen kopuru fidagarririk. 
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3. (d)  Neska-mutil  soldaduek edozein zeregin burutu dezakete, sukaldari,  garraiari  edo 

mezulari  lanez gain. Oso arriskutsuak izan daitezke, pertsonen aurkako minak kentzea 

edo espioi lanetan aritzea besteak beste. Nesken kasuan, gainera, haiek bortxatzeko eta 

esklabu sexual bezala edukitzeko eta derrigorturiko ezkontzetara eramateko errekrutatzen 

dituzte ere bai. 

5.C Atala Hizki Salda

AEB (Ameriketako Estatu Batuak), Alemania, Bielorrusia, Bulgaria, Erresuma Batua (EB), 

Errusia, Espainia, Frantzia, Ipar Korea, Israel, Italia, Kanada, Suedia, Txina, Ukrania.

5.D Atala Mapa

Hizki salda eta ekintza hone arteko emaitzak alderatuta, ikus daiteke estatu batzuk arma 

merkataritzarekin  aberastu  egiten  direla  eta  beste  batzuk,  ordea,  gatazkak  sufritu. 

Eztabaidarako abiapuntu interesgarria izan daiteke. 

5.E Atala Testua osatu.

1. neskek     2. babes   3.moral   4. askatasun   5. duintasun   6. Legeak  7. mutilen    

Ikerketa eta erredakzioa:

Carmen Alquegui Lanas

Leire Pascual Basauri

Make Irigoien Perurena

Nerea Uriarte Goitia

J. Carlos Vázquez Velasco
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