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
AS/B/14091/2008 kodea darama.

izendatu

dute,

eta

EAEko

administrazio-erregistroan

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:
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 gizartekomunikazioaren bitartez.
3) Genero-parekidetasuna eta emakumeen ahalduntzea bultzatzea garapenerako kulturaren
bitartez.
Jarduerak:
1. “Mexikoko herri indigenen eta emakumeen eskubideen defentsarako komunikazioeraldatzailea”. (Ojo de Agua, Mexiko)
2. "Nikaraguatik Erdialdeko Amerikarainoko genero-indarkeria aurreikusteko komunikazio
soziala" eta “Loma Verde” telesaio soziala. (Fundación Luciérnaga, Nikaragua)
3. “Emakume anitzak, beren eskubideak garapenerako komunikazioaren bidez defendatzen.
Egiptotik mundura”. El Cairoko Emakumeek egindako Nazioarteko Zinema Jaialdia, “Cairo
Internationa Women's Film Festival”. Sareko ekintzak mugimenduan diren zinemakarabanetarako eta minutuko bideo-tailerrak, bai Euskal Herriko eta Egiptoko zenbait
herritan, bai Latinoamerikako eta arabiar herrialde batzuetan. (Klaketa Árabe, Egipto)
Beste batzuen artean…
Hitzarmenak:



Tartanga LHII (Erandio)



Mungia BHI (Mungia)



Ballonti BHI (Portugalete)



Botikazar BHI (Bilbao)



Iurreta LHII (Iurreta)



Ibarrekolanda BHI (Bilbao)



Artaza –Romo BHI (Leioa)



Aixerrota BHI (Getxo)



Nicolás Larburu LHII (Barakaldo)



Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

1. FITXA TEKNIKOA

1. FITXA TEKNIKOA

Izenburua: El taekwondo de la resistencia

Izenburua: Migrar no es delito

Urtea: 2015

Urtea: 2016

Iraupena: 5 min

Iraupena: 4 min

Nazionalitatea: Espainia

Nazionalitatea: Euskadi

Hizkuntza: Arabiera

Hizkuntza: Gaztelania

Azpitituluak: Gaztelania, Euskera

Azpitituluak: Euskera

Errealizazioa / Ekoizpena: Javier Julio
Sierra
.

Errealizazioa / Ekoizpena:
GGKEen Koordinakundea

Generoa: Dokumentala

Generoa: Animazioa

Kategoria: Giza Eskubideak

Kategoria: Giza Eskubideak

2. SINOPSIS

2. SINOPSIS

Mohamed Al Barakat orain bi urte iritsi zen,
emaztearekin
eta
lau
seme-alabekin,
Zaatariko errefuxiatu-esparrura, Jordaniako
mugetan,
haren
sorterri
Siriatik
10
kilometrora.

II. MG-tik izandako migrazio-krisi handiena
den honetan, filmak munduko lekualdatze eta
migrazioak aztertzen ditu, baita hauen
zergatiak eta bestelako irtenbideak ere.
Berretsi egiten da bidaiatzeko hainbat modu
eta arrazoi dagoela, eta jendeak ez duela
harrera berdina izaten jatorria, helmuga eta
bidaiaren arrazoiak bat edo beste izan.

Atzean utzitako guztia lurrak irentsi du.
Bizileku berrian, altzairu-xaflaz eginiko
etxolan, lehen edo itzuli hitzak esaten ahantzi
zaio.
Kamioilari ohi honen orainaldia landa behar
zuen, baina patua iraultzeko modua aurkitu
du: indarkeriak betiko eragindako haur
belaunaldiari taekwondo egiten irakatsiko dio.

Euskadiko

Pertsonak mugitu egiten dira, arazoa ez da
hori. Delitua ez da migrazioa bera, migrazio
eragiten duten arrazoietariko asko baizik.
Delitua da hegoaldeko herrialdeak ustiatzea,
enpresa
multinazionalei
herrialdeon
baliabideak espolia ditzaten erraztasunak
ematea eta, gero, gure mugak ixtea.

3. FILMAK AZTERTZEN
A. Zer erlazio dago bi filmen artean?
B. Non bizi dira taekwondoa praktikatzen duten umeak?
C. Ba al dakizu zergatik irten ziren beren jaioterritik (Siriatik)?
D. Zer uste duzu, Europara etortzea erraza ala zaila zaie? Zergatik?
E. Zer dakizu errefuxiatuen errealitateari buruz?
F.

Zelan baloratzen duzu errefuxiatuen krisian Europako herriek egiten dutena? Beharrezkoa
egiten al dute? Nahikoa?

A) Errefuxiatuen krisia, Europan. Eta beren eskubideak?
2015ean, bidaia arriskutsua egin eta gero, milioi bat lagun baino gehiago heldu ziren Europara.
Horietatik gehienak Siriatik datoz, dagoeneko sei urtez gerra egoeran bizi den herritik. Bortizkeriak
herria suntsitu du, eta Siriako milioika emakume, gizon eta haur laguntza beharrean dira oraindik.
Ikusi dugun filmaren goiburuak adierazi bezala: “Migratzea ez da delitu”. Horixe bera baieztatzen
du Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak, pertsona guztiok dugun eskubidea dela eta
Europako herri guztiek beteko zutela hitzeman zutena:

3. artikulua. Gizabanako orok du bizitzeko eskubidea, askatasun-eskubidea eta bere bizitzaren
segurtasun-eskubidea.
13. artikulua. Gizabanako orok du libreki ibiltzeko eskubidea, eta Estaturen batean bere etxebizitza
aukeratzekoa. Halaber, edozein herritatik irteteko eskubidea du, berea barne, eta baita bere herrira
itzultzeko eskubidea ere.

Alabaina, Europako zenbait herritan, jendearen joan-etorri librea arautzeko neurri murriztaileak
ezarri dituzte, eta giza eskubideen babeserako neurriak abian jarri ordez, mugak itxi egin dituzte.
Horrela, bizitzari, askatasunari eta leku-aldatze behartuan diren milioika lagunen segurtasunari
trabak jarri dizkiete.
Zenbait adituren kalkuluen arabera, 23.000 adin txikiko Grezian daude harrapatuta, herritik irten
ezinda, eta beren zaintzaz arduratzeko nagusirik gabeko milaka ume Europako mugen barruan
daude, galduta. Mugak ixtearen ondorioz, pertsona asko derrigorrean denbora luzean egon behar
izan dira harrera- eta pasatze-zentroetan (soilik ordu batzuk egoteko diseinatu ziren egoitzetan).
Egoera konpondu artean, horrek guztiak beharrezko egiten du errefuxiatuen kanpamenduetan
eguneroko bizitza egokiaren diseinuaren premia, emakumeen, gizonen eta umeen beharrak eta
eskubideak bermatuko dituena.
Migratzaile ala era derrigortutuan leku-aldatze egoeran diren lagun guztiek ez dute errefuxiatuen
egoera juridikorik. Herrialde batean lagun bat errefuxiatu izaerarekin identifikatzeak harreraestatua behartzen du babes-neurri batzuk hartzera, besteak beste, bere jaioterrira bueltan ez
bidaltzea, eta harrera-herriko naziotasuna duten herritarrek bezalako oinarrizko beharrak asetzeko
zerbitzuak izatea; hala nola, hezkuntza, osasuna eta etxebizitza
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1. ariketa. Osatu testua honako hitz hauek sartuz:

adin txikikoak – ACNUR – Bigarren –neskak –gerratik– pobreziatik – eskola - Mediterraneoan
leku-aldatze – UNICEF – dispersioan – errefuxiatuak – larriki– mehatxuz

Errefuxiatuen Nazio Batuen Goi Agintaritzaren (_____________) datuen arabera, errefuxiatuen
laguntzaz eta babesaz arduratzen dena, 2015ean 60 milioi lagun baino gehiago zegoen
behartutako ______________ egoeran. Lagun horien artean, 19,5 milioi ______________ ziren.
Gatazkak Siriako herriaren ________ ______ aurrekaririk ez duen jende kopura mobilizatu du
______________ Mundu Gerratik gaur arte
Haurtzaroaren Nazio Batuen Funtsak
(_____________) ohartarazi du Siriako krisiak
_____________ eragiten diola haurtzaroari. Errefuxiatuen 51% _____________ dira, eta, 50%,
emakumeak eta _____________.
Pertsona horiek Siria, Afganistan, Irak, Somalia edo Nigeria bezalako herrialdeetan dituzten
_____________, bortizkeriatik eta muturreko _____________ ihes egiten dute. Atzean utzi dituzte
etxebizitzak, familia, lagunak, _____________…
_____________ betetako bidaian bizitza
arriskuan jartzeko. 2015ean, 3.770 lagun hil ziren _____________, eta horietatik 1.500 umeak
ziren.
2. ariketa. Interneten laguntzaz, taldeka, koka itzazue hurrengo mapan falta diren herrialdeak eta
marraztu gezien bidez errefuxiatuek Europarako bidean jarraitzen dituzten bideak: Mediterraneoko
Bidea eta Balkanetako Bidea.
Turkia – Grezia – Mazedonia – Serbia – Austria – Libia – Egipto – Espainia – Italia – Alemania
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B) Migrazioari eta babesari buruzko zurrumurruak desegiten
Esamesen kontrako Plataformak adierazi bezala, errefuxiatuak Europarara etortzeak migratzaileei
buruzko aspaldiko esamesak pitzarazi ditu. Zenbait lider politikoren diskurtso xenofoboek edo
hedabide batzuen alarma-mezuek desberdina denarekiko beldurra eta gorrotoa sustatzen dute,
harrera eta kultura desberdinetako jendearen arteko bizkikidetza egokia bultzatu beharrean .
Gizarte-mugikortasunaren errealitate hori
arriskutzat edo aberasgarritzat har liteke. Azter
dezagun, hurrengo ariketaren bitartez, gure kaleetan, telebistan edo irratian batzuetan entzuten
ditugun zurrumurruak egia ala gezurra diren.
3. ariketa Aukeratu erantzun zuzena.
-

Migratzaileek… lana kentzen digute?

A. Egia. Euskal herritarrok lana galtzen dugun bitartean, atzerritarrek lan horiek eskuratzen dituzte.
B. Gezurra. Krisi ekonomikoaren urte latzenetan, lana galdu zuten migratzaileen kopurua bertako
lagunena baino handiagoa izan zen.
Guneren batean migratzaile kopurua handitzen denean… delinkuentzia ere handitzen
al da?
A. Egia. Hedabideek esan ohi duten legez, migratzaileak gurea baino bortitzagoak diren gizarteereduetatik etortzen dira, eta berekin dakarte delinkuentziaren handitzea, “marak” eta “pandilla”
fenomenoekin batera.
B. Gezurra. Azken 10 urteotan, migratzaile kopurua hirukoiztu egin da Euskadin, baina delitu
kopurua egonkor mantendu da, beraz, ez da erlazio zuzenik migratzaile eta kriminalitatearen
artean.
-

Migratzaileak… diru-laguntzei esker dizi dira?

A. Egia. Euskadira heltzen den migratzaile gehienak gure diru publikoaren laguntzak jasotzeko
asmoz datoz. Horiekin ederto bizi ahal dira, lan egiteko beharrik gabe.
B. Gezurra. Egun, gizarte-laguntzetara bideratutako aurrekontuaren 40% baino gehiago
erretiratuen sariak ordaintzeko bideratzen da, eta Espainian erretiratuen 1% baino gutxiago dira
atzerri jatorrikoak.
-

Heltzen diren gizonezko migratzaileak… bertakoak baino matxistagoak dira?

A. Egia. Euskadiko migratzaile-biztanle kopurua handitzeaz bat, genero-indarkeria kasuak ere
ugaritu dira.
B. Gezurra. Azken urteotan Euskadiko migratzaile-biztanle kopurua handitu da, baina txikitu egin
da genero-indarkeriak eraildako emakume kopurua.
Europa… errefuxiatuen kopuru handiena jasotzen ari da, eta ezin du errefuxiatu
gehiago hartu?
A. Egia. 2015ean, errefuxiatuak diren milioi bat lagun baino gehiago heldu zen Europara,
Europakoak ez diren beste herri batzuek jaso zuten kopurua baino askoz handiagoa.
B. Gezurra. Gerratik ihes egin duten siriar jatorriko lagunak Siriak mugakide dituen herriek hartu
dituzte, Libanok, Jordaniak, Turkiak, Egiptok edo Irakek hain zuzen ere.
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C) Bizitza, errefuxiatuen gune batean
Errefuxiatuen guneak harrera eta babeserako behin-behineko esparruak dira. Bortizkera eta
desplazamendu egoera bizi izan duten lagunei oinarrizko zerbitzuak eskaintzeko diseinatuta
daude. Horien artean, lehen postuan ezartzen dira bizitokia, elikadura, edateko ura eta osasun- eta
garbiketa-zerbitzuak.
Alabaina, esparru horien egungo errealitatea ez da behin behinekoa, ezta hurrik eman ere.
Askotan, hilabeteetan zehar eta baita urteetan ere, familia osoen bizileku bihurtzen dira, eta horrek
eskatzen du bizitza duina eta betea garatzeko lekuak izatea, baita garatze komunitarioa eta
pertsona-mailakoa izatekoa ere, sexuaren, adinaren, generoaren, jatorri etnikoaren, erlijioaren ala
kulturaren araberako beharrak aseko dituena.
Halako esparruetan bizi diren errefuxiatuak kapazitate, trebetasun, behar, lehentasun eta interes
desberdinak dituzten subjektuak legez tratatu behar dira. Ez da ahaztu behar halako lekuetara
heltzen diren lagunek, kasu askotan, errefuxiatuen esparruaren funtzionamenduan laguntzeko
egokiak izan daitezkeen lanbideak edota ikasketak dituztela.
Era berean, kontuan hartu behar da errefuxiatu-esparruetan bizi diren lagunak krisi-egoeran
daudela, beren eguneroko bizitza eta etorkizunerako asmoak bertan behera amildu zaizkie
kanpoko eragile batek eraginda. Hori dela eta, beren buru-osasuna eta ongizatea zaintzea
oinarrizko beharrak bermatzea bezain garrantzitsua da. Hala, “Erresistentziaren taekwodoa”
pelikulan erakutsi bezala, pertsonek beren bizitzaren aparteko egoera horietan, ongizatea
mantendu ahal izateko, aurre egiteko estrategia anitzak garatzen dituzte, hala nola, kirol- edo artemailakoak, ala elkartze-guneak eta antolakuntza.
4. ariketa. Elkar itzazu, gezien bidez, errefuxiatuen guneetan garatzen diren ekintzak eta
dagozkien eskubideak.

EKINTZAK
- Elikagaien eta anoen banaketa
- Familientzako karpak jartzea
- Osasun-arreta eta premiazko artatzeak
- Komunen instalazioak
- Laguntza psikosoziala
-Eskolak
- Ludotekak
- Artea eta kultura garatzeko guneak
- Liburutegiak
- Hondakinen kudeaketa
- Kirol-ekintzak
- Harrera-herrian berkokatzea
- Justizia-instalazioak
- Elkartzeko guneen antolaketa
- Galdutako senideen bilaketa
- Higienearen eta ohitura osasungarrien sustapena
- Laguntza haurdunaldian eta erditzean
- Antolaketa sozial edota produktiboaren eraketa
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ESKUBIDEAK
Osasuna
Hezkuntza
Elikadura
Etxebizitza
Ongizatea
Bakea
Garapena

D) Kulturartekotasuna
CEAR-en online hiztegiak dioenez, kulturartekotasuna da testuinguru batean presente diren
kulturen arteko elkarbizitzaren sustapena eta kultura-aniztasunaren errespetuan oinarritutako
gizarte-eredua. Elkarren arteko aberastasunak eta trukeak bermatzen duten erlazioa da.
Kulturartekotasunak duintasunaren, berdintasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioetan
oinarritzen da. Hala, kulturen arteko erlazioak era horizontalean eta ekitatiboan garatzea
inplikatzen du. Ez da soilik “bestea” ezagutzea, ezpada baita erlazioak konglomeratu sozial guztia
ulertzea ere bai, kontakturako espazioa sortuz, baina baita beste errealitate baten sorrerarena ere.
5. ariketa: Taldeka, identifikatu gutxienez zuen udalerrian garatu diren kulturarteko 5 ekintza.
Horretarako, zuen esperentzian oinarritu ahal zarete ala Internetez baliatu. Horietako zeinetan
parte hartuko zenukete?
E) Eta zuk zer egin dezakezu?
Gizarte zibilaren parte garen aldetik, arlo askotan lan egin dezakegu portaera arrazistak eta
xenofoboen kontrako borrokan, migratzaileen harrera hobetzeko eta kulturartekotasuna indartzeko
erabakiak hartzeko.
A) Hausnartu eta ziurtatu migratzaileenganako gure jarrera
kulturartekotasunaren eta inklusioaren eredu izaten saiatuta.

ez

dela

baztertzailea,

B) Zure inguruan edo auzoan sustatu beste kultura eta jatorri batzuk indartzen dituzten
kulturarteko ekintzak, baita gurearekiko trukea ere .
C) “Zurrumurruen kontrako Agente” bilakatzea, pertsona ausartak direnak, Giza Eskubideekin
konprometituak, esames arrazistek eragindako ixiltasunaren kontrako oihua egiten
dutenak, uste dutelako ekarbizitza inklusiboa dela elkarbizitzaren eta kohesio sozialaren
motorea.
D) Ezagutzen dituzun pertsonak sentsibilizatu errefuxiatuen egoerari buruz.
E) Parte hartu GKEetan edo migratzaileen eskubideak defendatzen dituzten eta harreraherrietan dituzten bizi-baldintzak hobetzeko lan egiten duten elkarteetan.
F) Elkartasunak eta Europako herriek errefuxiatuen krisialdian hartutako erabaki okerrek
akuilatuta, 2015ean Ongi Etorri Errefuxiatuak elkartea sortu zen. Mugimendu sozialek eta
hainbat elkartek osatzen dute, baita herritar soilek ere; hala, errefuxiatutako lagunen giza
eskubideen defentsan lan egiten dute, baita beren harreran ere. Horren berri Interneten bila
dezakezu eta antolatutako ekimenetan parte hartu.
WEBGUNE INTERESGARRIAK
Red Vasca AntiRUMORES - http://zurrumurrurikez.eus/
Plataforma Ongi etorri errefuxiatuak de Bizkaia - http://bizkaia.ongietorrierrefuxiatuak.info/
Asociación Deporte, Cultura y Desarrollo - http://www.deporteydesarrollo.org
SOS Racismo - www.sosracismo.org
CEAR Euskadi - http://cear-euskadi.org/
Harresiak Apurtuz - www.harresiakapurtuz.org
Observatorio Vasco de la Inmigración - http://ikuspegi-inmigracion.net/es
ACNUR - http://www.acnur.es/
Gurutze Gorria Espainia - http://www.cruzroja.es/cre_web/principalci/ayuda-crisis-refugiados.html
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IRAKASLEARENTZAKO GIDA
3. PELIKULAK AZTERTZEN
“Erresistentziaren taekwondo” izeneko pelikula Zaatariko errefuxiatu-esparruan kokatzen da,
Jordaniako errefuxiatuentzako gunerik handienean. Jordania herria Siriarekiko mugakidea da, eta
egun Siriako herritartasuna duten 600.000 biztanle baino gehiago hartzen ditu bere baitan.
ACNUR elkarteak dioenez, gune horien helbururik garrantzitsuena da behin-behineko babesa eta
harrera eskaintzea. Alabaina, Yasser Muhamadek esan bezala, askotan, errefuxiatuek esparru
horietan urteak ematen dituzte. Bere kasuan, jada urte eta sei hilabete paseak ziren filmazioa izan
zen mementoan, herrira bueltatzeko hurbileko perspektibarik gabe, gerraren mehatxua dela eta.
Ez da, ez, egoera isolatua. ACNUR elkartearen arabera, adbidez, ia 107.00 lagun errefuxiatu
butandar bizi dira Nepalen ekialdean kokatutako errefuxiatu-guneetan 90eko hamarkadaren
hasieratik, eta bertan diraute. Kontu bera gertatzen da Tindufeko saharar kanpamenduetan; bertan
30 urte baino gehiago daramate.
Ez da kontu samurra norberaren jaioterria bat-batean eta botizki utzi behar izatea, kasu
gehienetan gerrak dituen mehatxuek eta bortizkeriak eraginda izaten da eta, era berean,
familiarentzat bizitzeko baldintza duinak eskaintzeko aukerak lortzeko nahiak.
“Migratzea ez da delitua” izeneko pelikula GKEen Euskal Koordinakundeak sortua da, preziski
Europan barna ezarri den errefuxiatuen krisian kokatua, euskal gizartearen baitan migratzaileekiko
elkartasuna bultzatzeko eta xenofobia eta arrazakeria baztertzeko asmoz. “Ez dago ilegala den
pertsonarik” da defendatzen duen ideia, eta migratze-prozesuen “delitua eta ilegalitatea”
pertzepzio orokortua desmontatzen du. Era berean, Europako estatuek sinatutako nazioarteko
legedia urratzen duten ekintzak azaleratzen ditu. Pertsonak babestu beharrean, Europako politikak
mugak ixteko erabakia hartu du, eta horrek milioika lagun utzi ditu egoera larrian.
Mugitzeko askatasuna mugatzean Giza Eskubideak urratu dituzte, herrialdeek mugetan harresiak
eta hesiak eraiki dituzte eta herrialdeetara sar daiteeken gehienezko errefuxiatu kopurua ezarri
dute. Errefuxiatuari Laguntzeko Espainiako Komisioaren arabera, Espainiak, 2017ko iraila baino
lehen, 15.888 errefuxiatu jasotzeko konpromisoa hartu zuen, baina, 2016ko maiatzaren bukaera
aldera arte, soilik 105 hartu ditu. Errealitate hori egoera orokorraren isla da, data horietan Europar
Batasuneko herriek hitz emandako 180.000 errefuxiatuetatik soilik 1.716 birkokatu baitituzte:
Italiatik 674 eta Greziatik 1.044.

ARIKETEN EMAITZAK
1 ariketa:
Falta diren hitzak, hurrenez hurren: ACNUR – leku-aldatze – errefuxiatuak – dispertsioan –
Bigarren – UNICEF – larriki – adin txikikoak –neskak –gerratik– pobreziatik – eskola – mehatxuz
– Mediterraneoan
2 ariketa:
Hurrengo webgunetan aurki dezakezue erantzuteko informazioa.
Gurutze Gorria Espainia
http://www.cruzroja.es/cre_web/principalci/ayuda-crisis-refugiados.html
Bizkaiko Ongi etorri errefuxiatuak Taldea
http://bizkaia.ongietorrierrefuxiatuak.info/
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3 ariketa:
AntiRUMORES Euskal Sarearen heziketa-materialetik lortutako informazioa.
1- Gezurra. Biztanle Aktiboen Inkestatik lortutako datuen arabera, 2015eko bigarren hiruhilekoan,
%35ekoa zen Euskadin zeuden atzerritarren langabezia-tasa, espainiar herritartasuna duten
biztanleekin alderatuta, 23 puntu goragokoa. Hartara, ez da logikoa langabeziaren errua egoztea
krisia gehien pairatzen duen pertsona-taldeari.
2- Gezurra. Migratzaile den biztanleen handitzea eta delinkuentzia lotzea ez da erreala. Estatistika
Nazio Institutuak dioen bezala, 2014an, Bizkaian bizi diren atzerritar guztiekin alderatuta, %
1,54koa izan zen adingabeak eta nagusiak izan ziren kondenatutako atzerritarrak.
Hedabideek delitu-kasuren bat gertatutakoan delitugilea atzerritarra izan dela zehazteak beldurra
sustatzen du; erabaki arrazista da. Halaber, gizartean barna ideia faltsu eta mito baten
hedapenean laguntzen du: kolektibo hori da delitu-kasu gehienen eragilea. Beharrezkoa da
azpimarratzea ideia-lotura irreal honetako estereotipoen funtzioa; hau da, orokorkerien eta
“desberdin” den horri ezartzen zaion etiketaren arriskua, eta horrek bortizkeria-portaerak
jatorriarekiko zirkunstantzial legez ikusarazten ditu.
3- Gezurra. Ez dira existitzen atzerritarrei bideratutako diru-laguntzak, jatorria edozein dela ere,
bertako biztanleek jasotzen dituzten lagutzak eskuratzeko saiakera egiten dute. Alabaina, gizartelaguntzekin ezin da bizi, bizirik irauteko bestekoa baizik ez da. Ekidin ahal izanez gero, inork ez
luke nahiko bizi gizarte-laguntzetatik, zeren eta apenas bermatzen duen bizitza duina garatzea.
2016an, pertsona batek gehienez 570 € jaso zezakeen hilero Oinarrizko Errentaren bidez; eta hiru
kide ala lagun gehiagoko familiak 810€, familia baten hileko gastuak ordaintzeko bestekoa ez
dena. 2016ko Lanbideren datuen arabera, Bilbon Oinarrizko Errenta jasotzen dutenen artean,
atzerritarrak % 18 dira, horrek esan nahi du atzerritarren %82k ez duela errenta hori jasotzen.
Migrazioak batez ere lan-kontuak ditu oinarrian. Horregatik, azken urteotan jande gutxiago etorri
da Euskadira eta batzuek, lan egiteko aukera handiagoak izango dituztelakoan, beste herri
batzuetara joateko deliberoa hartu dute.
4- Gezurra. 2014an, genero-indarkeriaz eraildakoetatik 10etik 7k herritartasun espainiarra zuten
erasotzailea izan zuten. Emakume eta gizonen arteko desoreka errealitate globala eta estrukturala
da, eta munduan diren egungo gizarte-eredu guztiei eragiten die, gradu desberdinean, baina
salbuespenik gabe.
5- Gezurra. 2014an, %86koa zen munduko herri pobretuenetan hartutako pertsona kopurua.
2016ko aurreneko hiruhilekoan, bost herritan baizik ez zegoen Siriako biztanlerik: Turkian (2,5
milioi), Libanon (1,1 milioi), Jordanian (635.324), Iraken (245.022) eta Egipton (117.658).
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4. ariketa:
ACTIVIDADES
- Osasun-arreta eta premiazko artatzeak
- Komunen instalazioak
- Hondakinen kudeaketa
- Higienearen eta ohitura osasungarrien sustapena
- Laguntza haurdunaldian eta erditzean

DERECHOS
Osasuna

- Eskolak
- Liburutegiak

Hezkuntza

- Elikagaien eta anoen banaketa

Elikadura

- Familientzako karpak jartzea
- Harrera-herrian berkokatzea

Etxebizitza

- Laguntza psikosoziala
- Ludotekak
- Galdutako senideen bilaketa
- Artea eta kultura garatzeko guneak
- Kirol-ekintzak

Ongizatea

- Justizia-instalazioak

Bakea

- Elkartzeko guneen antolaketa
- Antolaketa sozial edota produktiboaren eraketa

Garapena

5. ariketa:
Jarraian, jasota daude Euskadin garatzen diren ekimen batzuk:
- Munduko Arrozen festa, urtero ospatzen da San Frantzisko kalean kokatuta dagoen Mariaren
Bihotzaren plazan. Jai honek hainbat naziotako, auzoko kolektibotako eta inguruko 4.000 lagun
baino gehiago batzen ditu http://mundukoarrozak.info/
- Aurreiritziak bertan behera uzteko kulturarteko ile-apaindegiak. CEAR Euskadi elkarteak “Erabili
burua aurreritziak bertan behera uzteko” proiektua abian jarri zuen, eta horren bidez afrikar,
latindar
eta
europar
ile-apaindegietarako
bonu
ekonomikoak
saltzen
zituen.
http://www.beautymarket.es/peluqueria/peluquerias-interculturales-para-desmontar-prejuiciospeluqueria-5201.php
- Bizilagunak programa, zenbait gizarte-elkartek eta udalek abian jarritako programa, bertako
biztanle eta atzerritarren arteko elkarbizitza uztartzeko saioa, elkar ezagutza handitzeko eta
kulturen arteko trukea garatzeko asmoz: http://www.getxo.eus/es/inmigracion/acogida-a-personasinmigrantes/bizilagunak
- 2016ko Ikusezin Express lehiaketa “Anticliché” – Urtero, Kultura Komunikazioa eta Garapena
KCD GGKE elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateak UPV/EHU elkarrekin antolatutako
Ikusezin Express film laburren lehiaketa. 2016Ko edizioko gaia “Anticliché” izan zen. Bideoak
ikusgai
eta
zabaltzeko
prest
daude:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3h2kUny0_CVYpron7TqMomWv6Xp4-Qn
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Ikerketa, erredakzioa eta zuzenketa

Aholkularitza

Greta Frankenfeld

IES Mungia BHI (Mungia)

Cristina Alba Pereda

CIFP Tartanga LHII, (Erandio)

Olaya Quintas

IES Ballonti BHI (Portugalete)

Leire Pascual Basauri

CIFP Iurreta LHII, (Iurreta)

Juan Carlos Vázquez

IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao)

Joseba Villa

IES Aixerrota BHI (Getxo)
IES Artaza-Romo BHI (Leioa)
CIFP Larburu LHII, (Barakaldo)
IES Botikazar BHI, (Bilbao)

Eskerrkil asko Zurrumurruen Aurkako Sareari.
Barakaldon, 2016eko abenduan.
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