


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: Udazkeneko egunerokoak

Urtea: 2010

Iraupena: 30 minutu

Nazionalitatea: Italia

Hizkuntza: Italiera

Azpitituluak: Gaztelania

Errealizazioa/ Ekoizpena: Ruggiero Cilli

Generoa: Fikzioa

Kategoria: Giza Eskubideak

2. SINOPSIA

Andrea,  drogen  trafikoaren  munduan  sartzen  dena;  Maríak,  bere  neska-lagunik 

onenarenganako  erakargarritasun  handia  sentitzen  duena;  Marco,  bakarrik  eta  ergel 

sentitzen dena...  Turin  inguruko 12-13 urte  bitarteko nerabe talde  baten istorioa,  bere 

udazkeneko egunerokoen orrien bitartez udaberri baten bilaketa kontatzen diguna. 

3. FILMA  AZTERTZEN

 

A) Zer transmititu nahi du laburmetraia honek?

B) Zerk erakarri du zure arreta? 

C) Zergatik ote du izenburu hori? 

D) Zein da gehien atsegin duzun pertsonaia? Baten batekin  identifikatuta  sentitzen 

zara?

E) Zein dira neska-mutil hauen eguneroko arazoak? 

F) Halakorik izan duzu noizbait? Eta zuk ezagutzen duzun norbaitek? 

G) Arazoak ondorio larriak izan baino lehenago konpondi daitezkela uste duzu? Nola? 

Horretarako Andrearen harrapatzea eta Anak beste ikastetxe batera joan beharreko 

adibideak erabili. 

H) Zer dela eta uste duzu beraien esperientziak kontatzeko eguneroko bat erabiltzen 

dutela eta ez zuzenean kamarari begiratuz?  
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4. ADOLESZENTZIA, DROGAK ETA SEXUALITATEA

Adoleszentzia  edo  nerabezaroa  haurtzaroaren  ondotik  datorren  garapen  prozesua  da: 

soziala, biologikoa eta sexuala.  Munduko Osasun Erakundearen arabera, adoleszentzia 

10-19  urte  bitartean  ematen  da  eta  helduarora  sartzeko  sekulako  aldaketa-prozesua 

bihurtzen  da.  Norberaren  identitatearen  errekonozimendu-unea  da,  baita  norberaren 

autonomia lortzekoa ere. 

Haurtzaro  eta  helduaroaren  erdikoa  denez,  adoleszentzian  jokaera  emocional  berriak 

agertu daitezke, une honetan nagusitzen hasten baita norberak erabaki propioak hartzea, 

harremanak norekin eta nola eraiki… 

Kontuan  hartuta  adoleszentziaren  garapenaren  dimentsio  soziokulturala,  gogora  ekarri 

behar  munduko  leku  ezberdinetan  aro  honek  dituen  inplikazioak  desberdinak  direla.  

Iparraldeko  herrialdetan  filma  labur  honek  erakusten  dituen  gaiak  agertzen  dira 

(maitemintzea,  droga-kontsumoa,  sexualitatearen  ezagutzea)  eta  hegoaldekoetan, 

herrialde pobretuetan, gai hauez gain neska-mutil nerabeek bestelako egoerei  ere aurre 

egin  behar  izaten  diete  (itundutako  ezkontzak,  adoleszenteen  haurdunaldiak  edo  lan-

merkatuan murgiltzeko eskolara joateari uztea) 
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5. JARDUERAK

A) Zer dakizu adoleszentziari buruz?

1. Zer da pubertaroa?

a) Adoleszentziaren bukaera eta helduaroaren hasiera. 

b) Institutuan sartzen garen unea.

     c) Adoleszentziaren lehenengo fasea, 10-11 urte inguru hasten dena. 

2. Ze aldaketa fisiko gertatu daitezke adoleszentzian? 

a) Hazkunde fisikoa

b) Burusoiltasuna

c) Heldutasun sexuala

3. Hurrengo ospakizun hauetariko zein dira helduarora igarotze-errituak? 

a) 15 urteko jaia (Latinoamerikan)

b) Bat Mitzvah/Bar Mitzvah (judutar tradizioa)

c) Lehen tatuajea

B) Aniztasun sexuala

Eraikuntza soziokultural ezberdinek gure sexualitatearen garapena baldintzatzen dute eta 

sortzen  garenetik  gure  identitate  sexuala  konformatzen  doa.  Egun  gure  gizartean 

heterosexismoak indarrean jarraitzen du, hau da, naturalizatu egin den eduki soziokultural  

baten  ondorioz  guztiok  heterosexualak  garela  aurresuposatzen  da.  Derrigorrezko 

heterosexualitateak sustatzen duen eredua, gainera, ez da berdinkidea, gizonak nagusi 

eta emakumeak bigarren mailan uzten baititu.  Honen ondorioz,  eredu heterosexualetik 

kanpo geratzen dena baztertzen da eta lesbofobia, homofobia, transfobia, bifobia… agertu 

ere bai. Gazteen Institutuak 15-18 bitarteko gazteei 2011n eginiko ikerketa baten arabera,  

oraindik  estereotipoek  indarrean  jarraitzen  dute:  jarrera  homofobikoak,  lesbianismo 

ikusezin bihurtu eta bisexualitatea eta transexualitatearen aurkako errefus sakona.
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Azken urteetan LGTB kolektiboen aldarrikapenen ondorioz legezko aurrerapauso handiak 

lortu  dira  (sexu  berdinekoen  arteko  izatezko  bikote  eta  ezkontza  legeak,  sexuaren 

berreisleitzea…)  Dena  den  oraindik  bada  lana  gizarte  mailan  lesbiana,  homosexual, 

bisexual edo transexual izatea identitate pertsonalaren ezaugarri bat behiagotzat hartzea 

lortu arte. Hori dela eta, ikastetxeetan eredu maskulion eta femeninoarekin bate z datozen 

neska-mutil  adoleszenteak,  heterosexuala  ez  den  sexu-aukera  dutenek  ezin  dira  era 

integralean  garatu,  besteen  baztertzea  eta/edo  akosoa  jasotzen  baitute.  Aniztasunari 

errespetua  eta  elkarrizketan  zein  norberaren  eta  besteen  ezaugarrien  onarpenean 

oinarritutako  elkarbizitza dira jarrera baztertzaileak gainditzeko ezinbesteko tresnak.
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GURUTZEGRAMA   Aniztasun sexuala

HORIZONTALEAN

1. Sexu berekoak ez direnganako erakarpen edo interakzio afektibo, emozional eta 

sexuala sentitzen du. 

5. Erakarpena, desioa, maitasuna, gizon eta emakumeekiko sentitzen duena. 

7. Homosexualitatearen ezespena. 

BERTIKALEAN

2. Persona batek zein sexurekin identifikatzen duen bere burua, gizarteak eta legeak hura 

onar dezan, bere gorputza, hormona tratamenduen eta ebakuntza kirurgikoen bidez beste 

sexu horretara egokitzen duenean

3. Sexu bereko norbaitenganako erakarpen edo interakzio afektibo, emozional eta sexuala 

sentitzen du. 

4. Emakumeak emakumeekiko erakarpen edo interakzio afektibo, emozional eta sexuala

6. Lesbiana, gay, bisexual eta transexualen kolektiboa.
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C) Drogak, alkohola eta hauen kontsumoaren ondorioak 

Drogak eta alkohola gorputzaren funtzioren bati eragiten dioten substantzia kimikoak dira. 

Jendeak arrazoi ezberdinengatik hartu ohi ditu: aspertuta dagoelako, esperimentatzeko, 

“ongi sentitzeko”, talde batean integraturik sentitzeko edo arreta deitzeko. 

Azken urteetan,  gazteen artean harremanak eratzeko eta  aisi-guneen aldaketak  direla 

medio  alkoholaren  eta  droga ezberdinen kontsumo-ohitura  areagotu  da.  Gizartean gai 

honekiko  kezka  bada  kontrolatzeko  zailak  diren   arrisku-faktore  ugari  biltzen  baititu: 

kontsumoa gero lehenago hasten da, kantitatea handiagoa, eta kontsumo honekin lotuta 

arrisku larriak daude, zirkulazioko istripuak edo intoxikazio larriak adibidez. 

Gainera, osasunarekin loturiko bestelako kalte kolateralak ere kontuan hartu beharreko 

modukoak  dira:  birikietako  minbizia  izateko  arrisku  handiagoa  (marihuana),  sudur-

ehunaren narriadura  (kokaina), malnutrizioa, apatia, arritmiak...

EGIA ALA GEZURRA?

A) Alkoholik gabeko jaia beti aspergarria da. 

EGIA GEZURRA

B) Marihuanak ez du dependentziarik sortzen eta kontzentrazioa areagotzen du.  

EGIA GEZURRA

C) Porruek birikietako minbizia izateko arriskua areagotzen dute. 

EGIA GEZURRA 
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D) Drogak kontsumitzerari uko egin diezaiokezu nahi duzunean. 

EGIA GEZURRA

E) Drogak ez dira ez onak ez txarrak, haien erabilperaren araberako kontua da. 

EGIA GEZURRA

D) Drogen kontsumoari buruzko informazio kanpainak

Egun,  helduekin  hitz  egiteko  unean  adoleszenteen  droga-kontsumoak  tabu  izaten 

jarraitzen du. Horregatik, nerabe batentzat  informazio-iturri nagusia beste nerabe bat da. 

Hori dela eta okerreko sineskera eta mito ugari agertzen dira kontsumoaren eta ondorioen 

inguruan. 

Behar beharrezkoak dira informazio-kanpainak arriskuaren pertzepzioa oso baxua baita 

eta droga-  eta  alkohol-kontsumoari  buruzko arriskuen berri  emateko bide  nahikorik  ez 

baitago,  arriskuak  osasunarentzat,  baita  harreman  sozial  osasuntsuak  eratzeko  edo 

ikasketetan emaitza egokiak lortzeko ere. 
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E) Indarkeria ikastetxeetan

Indarkeria  eskola  edo  institutuan  ageriago  dago  egun  hedabideek,  gurasoek  eta 

hezkuntza-erakundeek arazo honekiko sentsibilizazio handiagoa dutelako. 

Ikasgelan edo ikasketen inguruko eremuan topatu ditzakegu: berdinen arteko tratu txarrak 

(bullying), baliabide materialen aurkakoak, diziplina arazoak, indarkeria fisiko, psikologiko, 

emozionala…eta akoso sexuala. 

Ikaskide  guztiak  desberdinak  izateak  batzutan  desadostasunak  ekarriko  dizkigu  baina 

honek ez du inondik inora ere erasoa edo akosoa justifikatzen. Gatazka gure bizitzaren 

parte  da,  baina  egon  badaude  bera  konpontzeko  modu  egokiak,  gatazken  eraldatze 

pazifikoaren bitartez,gure inguruan ditugunekin elkarrizketa eta enpatiaren bidez.

WEBGUNE INTERESGARRIAK

DROGAK ETA ALKOHOLA

• Gazte aukera:

 Alkohola: http://ttiki.com/53798 

Legez kanpoko drogak: http://ttiki.com/53799

• Bilboko Udala: 

Drogak eta alkoholaren kontsumoa http://ttiki.com/53795 

Drogei eta euren arriskuei buruzko informazioa http://ttiki.com/53792
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ANIZTASUN SEXUALA

• Berdindu! 

LGBT gaiarekin loturiko materialak http://ttiki.com/53814

• Aldarte: 

JOERA SEXUALA: GAZTEENTZAKO GIDALIBURUA  http://ttiki.com/53815 

ZURE MODUKO NESKA-MUTILAK http://ttiki.com/53816 

EMAKUME LESBIANAK ETA TRANSEXUALAK: DISKRIMINAZIO BIKOITZA  

http://ttiki.com/53817

Trans gida gazteentzat eta...hezkuntza eragileentzat   http://ttiki.com/53818  

        

INDARKERIA ESKOLAN

• Bilboko Udala: Eskola erasoa atala http://ttiki.com/53796
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IRAKASLEENTZAKO GIDA

3.F ATALA

Galdera honetan film laburrak duen edozein adibide landu daiteke: Mari  aedo Markok, 

ezberdinak  izateagatik  jasaten  duten  bazterketa,  Annak  bukaerak  alde  egin  beharra 

akosoaren  ondorioz  eta  gurasoek  ulertzen  ez  dutelako,  Andrearen  harrapatzea… 

Ikastetxean bertan  gertatzen diren gaiak jorratu daitezke.

3.G ATALA

Errekurtso zinematografikoa izateaz gain (irudien laguntzaz,  neska-mutilen sentimendu 

eta  sentsazioak  adierazten  dituzten  off  ahotsak  dira)  modu  honek  inguruko  pertsonei 

zenbait  gauza  zuzenean  adierazteko  ezintasuna  islatu  nahi  du.  Horregatik  haiek 

egunerokoa aukeratzen dute, gertatzen ari zaiena eta horren aurrean jokatzeko modua 

kontatzeko lekurik aproposena.

5.A ATALA TESTA

1. c) Neskak pubertaroa gutxi gora behera 10 urtetan eta mutilek 11 urterekin, 14 urte arte 

irauten duelarik.   Bertan gorputzaren aldaketak  ematen hasten dira  sexu-ugalketarako 

prestatzeko. 

2. a) y c) Adoleszentzian gorputz-aldaketa ugari ematen dira: hazkunde fisikoa, heldutasun 

sexual, pisu eta muskulu-masa irabaztea, aurpegiak helduen ezaugarriak hartzen hasten 

da…  

3.  a)  y  b)  Hamabost  urtekoaren  jaia  neskek  adin  honetara  iristean  Latinoamerikako 

hainbat herrialdeetan ospatzen da. Orokorrean jaia eta dantzaldia izaten da eta neska 

helduarora iritsi dela sinbolizatu nahi du. 
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Bat  Mitzvah  (emakumeak)  y  Bar  Mitzvah (gizonak),  tradizio  judutarrean  helduarora 

igartze-errituak dira (mutilek 13 urterekin eta neskek 12 urterekin). Une honetatik aurrera 

egiten dutenaren erantzule direla esan nahi du.  

Tatuaje bat egitea personal mailan helduaroan sartzearen seinaletzat hartu badaiteke ere, 

gizarte edo komuitate mailan ez da bestelako etapara igarotzetzat hartzen. 

5.B ATALA GURUTZEGRAMA

Horizontalean: 1 Heterosexual , 5 Bisexual,  7 Homofobia  

Bertikalean: 2 Transexual, 3 Homosexual, 4 Lesbianismo , 6 LGBT

Gurutzegrama bukatu ondoren galderak egiteko unea sortu, kontzeptu hauen inguruan 

zalantzarik egonez gero, argitzeko. 

5.C ATALA

a)  GEZURRA. Gazteen artean oso hedatua dagoen mitoa da, jai batean alkoholik gabe 

egoten  saiatu  baino  lehen  kontsumoa  sustatu  egiten  duelarik.   Jende  askok  ederki 

pasatzen du alkoholik edan gabe.

b)  GEZURRA.  Marihuana landare batetik zuzenean ateratako produktua izateak ez du 

dependentziarik sortzen ez duenik esan nahi. Eragiten dituen ondorioak eta bere osagai 

toxikoek  dependentzia  sortu  ditzakete.  Horrez  gain,  ez  du  kontzentrazioa  inolaz  ere 

areagotzen, bai ordea, buruaren dispertsioa eta eskolako errendimendua eskasa.

c) EGIA. Bere kontsumoa tabakoaren kontsumoarekin lotuta dago, birikietako kaltegarria 

delarik. Gainera, cannabisak tabakoaren osagai kimikoek duten eragina biderkatzen du.
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d) GEZURRA. Kontsumitzen diren substantziekiko dependentzia izaten hasi eta gero, oso 

zaila da egun batetik bestera eta gorputzarentzako arriskurik gabe kontsumitzeari uztea. 

Prozesu luzea izaten da,  nahi  izate sendoa eta ondorio  fisiko ez atseginak izateraren 

kontzientzia eskatzen duena.

e)  GEZURRA.  Drogak substantzia toxikoak dira eta lehendabiziko kontsumotik aurrera 

sortzen da kontsumitzailearen osasunarentzako arriskua. 

Ikerketa eta erredakzioa:

Carmen Alquegui Lanas

Leire Pascual Basauri

Make Irigoien Perurena

Nerea Uriarte Goitia

J. Carlos Vázquez Velasco
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