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: Garai berriak
Urtea: 2010
Iraupena: 18 minutu
Nazionalitatea: Espainia/Senegal
Hizkuntza: Frantsesa
Azpitituluak: Gaztelania
Errealizazioa / Ekoizpena: Jorge Dorado
Generoa: Dokumentala
Kategoria: Genero-ekitatea, Kulturartekotasuna
2. SINOPSIA
Kine eta Aliou antzeko ametsak dituzten bi gazte senegaldar dira: dirua izan, familia bat
osatu eta ongi bizi. Baina amets orok erronkak suposatzen ditu eta bakoitzak bere
moduan egingo die aurre erronka hauei.
3. FILMA AZTERTZEN
A) Zer iritzi duzu film labur honi buruz?
B) Zer izan da gustukoen izan duzuna? Eta gutxien atsegin izan duzuna?
C) Zergatik ote du “Garai berriak” izenburua?
D) Zergatik uste duzu saiatzen dela Aliou 4 aldiz Espainiara bidaiatzen? Zer uste du
aurkituko duela? Errealitatean egia al da berak uste duena?
E) Dokumental hau 2010 urtekoa da, geroztik gure herrialdean migrazioaren egoera
aldatu da?
F) Zergatik uste duzu Kinek geratzeko erabakia hartu duela?
G) Zer deritzozu Kinek lantegia sortu nahi izateari? Emakumeek gizonek egiten
dituzten lan berak egin ditzaketela uste duzu? Zergatik?
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4. MIGRAZIOA
Migrazio-fenomenoa gizateriaren historiarekin hasiera hasieratik lotuta dago. Migrazioa
biztanleek jatorrizko herritik bestelako helmugara egiten duten lekualdatzea da, ohiko
bizilekua aldatzen dutelarik. Emigrazioaz hitz egiten daiteke ateratzen den herrialdearen
ikuspuntutik arituz gero edo immigrazioaz pertsonak jaso egiten dituen herrialdearen
ikuspuntutik arituta.
Ba dirudi, egun, soilik gure herrialdera lan bila datozenen errealitatea ezagutzen dugula.
Hala ere, guk emigrazioarekin estu loturiko historia dugu. Besteak beste, gure arbasoek
XVI. mendetik aurrera Amerikara bidaiatu zuten fortuna bila, eta baita guda zibila eta
frankismo garaian Frantzia, Suitza edo Alemaniara erbesteratu behar izan zuten ere.
Aldaketa duela bi hamarkada gertatu zen, etorkin hartzaile bihurtu ginenean. 2008
geroztik, egoerak buelta eman du eta berriro ere Espainiatik zein Euskaditik jendea lan
bila kanpora joaten hasi da.
Migrazioaren inguruan estereotipo asko dago. Munduan gertatzen diren lekualdatze
gehienak barne-eremuan ematen dira, herrialdeen barruan. Soilik laurden bat dira
nazioarteko migrazioak eta gehienak antzeko garapen-maila duten herrialdeetara egiten
dira. Horregatik, etorkin gehienak Afrikatik edo Latinoamerikatik Europara edo Amerikako
Estatu Batuetara doazenak direla uste izatea, sineskera okerra da.
Gezurra da, era berean, norbait herrialdez aldatzeko arrazoi bakarra lana dela uste izatea.
Migratzeko erabakia hartzeko arrazoi asko egon daitezke: ekonomikoak, ingurumenekoak,
afektiboak, eta abar.
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5. JARDUERAK
A) Zer dakizu migrazioari buruz?
1. 2009ko Giza Garapen Txostenaren arabera zenbai milioi migratzaile dago munduan
(nazionalak eta nazioartekoak)?
a) 100 milioi
b) 1000 milioi
c) 50 milioi
2. Zergatik emigratu nahi izan dezake pertsona batek?
a) Ingurumen-hondamendien ondorioz.
b) Bestelako etorkizuna bilatzeko.
c) Bikotekidea beste herrialde batean dagoelako.
3. Zer dira erremesak?
a) Etorkinen soldata
b) Emigranteek haien herrialdeetara, batez ere senideei, igortzen dituzten dirufondoak.
c) Beste herrialde batetik iristerakoan aireportuan ordaintzen diren tasak.
B) Kulturartekotasuna eta arrazismoa
Azken urteotan gure gizarteak gero eta anitzagoak dira, beste herrialdeetatik eta
kontinenteetatik datozenak ere kide ditugularik. Interdependientea eta guztiona dena den
mundu batean bizi gara eta elkarbizitzen ikastea ezinbestekoa da.
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Gizartean beste kultura edo herrietatik datozenei buruzko aurreiritzi zein estereotipo asko
hedatzen dira, haiek desberdin eta menpeko gisa harrarazteko jarrera bultzatuz. Ondorioz,
pentsaera eta jarrera arrazistak sortzen dira. Honi aurre egiteko oso garrantzitsua da
kulturartekotasuna sustatzea, berdintasunean oinarrituriko kultura ezberdinen arteko
harremanak. Norberaren kultura EZ dela mundua begiratu eta interpretatzeko modu
bakarra onartuz gero, ikuspegia zabalduko dugu eta aniztasuna aberastasun-iturri gisa
bizi, jarrera arrazistak gainditzeko bideak irekiz.
ESALDI ARRAZISTAK DIRA?
a) “Dudarik gabe judutarrak arraza dira baina ez dira gizakiak” Adolf Hitler (militar eta
politikaria)
BAI

EZ

b) "Gaur egun munduko edozein lekutan bizitzea eta arraza dela edo kolorea dela
berdintasunaren aurka egotea, Alaskan bizi eta elurraren kontra egotea bezalatsu da." W.
Faulkner (poeta)
BAI

EZ

c) "Espero dut pertsonak azkenean arraza bakarra –giza arraza- dagoelaz eta guztiok
haren kide garelaz konturatzea " Margaret Atwood (idazlea)
BAI

EZ

d) "Beltzak eta orokorrean bestelako gizaki espezieak (lauzpabost daude) izatez zuriak
baino beheragokoak direla susmatzen dut.” David Hume (filosofaria)
BAI

EZ

e) “Beltzak erantzukizunez hezi arte, zurien nagusitasunean sinesten dut . Ez naiz haiek
duela bost edo hamar belaunaldi esklaboak izateagatik errudun sentitzen.” John Wayne
(aktorea)
BAI

EZ
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C) Genero estereotipoak

GEZIEKIN LOTU
Jarduera bakoitza egiteko gai direnekin lotu. Nork egin dezake hobeto?
•

Soldatu

•

Iturgintza

•

Pixoihalak aldatu

•

Ilea moztu

•

Hegazkina pilotatu

•

Leihoa garbitu

•

Banku bat zuzendu

•

Adinekoak zaindu

GIZONAK

EMAKUMEAK
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Kultura gehienetan emakume eta gizonei betebehar ezberdinak egokitu ohi zaizkie sexugenero atxikipen soziokultural baten ondorioz. Eremu akademikoan, lanekoan baita bizi
sozial zein familiarrean gizon eta emakumeei, ezberdin jokatzen eta jarduten irakasten
zaie eta gainera gizonen eskubide eta aukerak emakumeenen aurretik pribilegiatuz.
Ikerketa feministek erabat ezeztatu dute emakumeen ustezko gutxiagotasuna gizonenak
diren ustezko eremuetan jarduteko.
Sexismoak giza-garapen osoari inposatzen dizkion mugak gainditzeko emakume askoren
eta gizon batzuen eskarmentuak eta eguneroko borrokak erakusten ari dira gai direla
berdintasunean lan egiteko, ikasteko, nolako harremanak eta familia-antolakuntzak eraiki
nahi dituzten definitzeko, baita zaintza-lanak (umeak, etxeko lanak, adinekoak) gizonek
erantzukidetasunez burutu ditzaketela ere.

D) Diskriminaziotik aldentzen
Diskriminatzea

norbaiti

bere

arrazagatik,

erlijioagatik,

politikagatik,

sexuagatik,

diskapazitateagatik eta halako arrazoi batengatik gutxiagotasunezko tratu ematea da.
Jokaera diskriminatzaileek hauek pairatzen dituztenei kalte egiten diete eta gizartean
integraturik sentitzea eragozten diete. Jarrera eta jokaera mingarriak eraldatzea
beharrezkoa da.
Pertsona orok eskubide berdinak ditugu ezberdinak izanda ere eta kulturalki ikasi ditugun
elkarrekiko beldurra, urruntasuna, bazterkeria, nagusikeria, diskriminazioa, arrazismoa,
xenofobia eta abar gainditzeko tolerantzia, errespetua eta elkarbizitza ditugu lagun.
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WEBGUNE INTERESGARRIAK
WEB ATARIAK
•

Ikuspegiak. Immigrazioaren Euskal Behatokia http://ttiki.com/54104

TXOSTENAK ETA ARGITALPENAK:
•

Migrazioa Euskal Autonomia Erkidegoan: http://ttiki.com/54105

•

Migrazioak: mugikortasun berriak mugitzen ari den munduan (IKUSPEGI
Immigrazioaren Euskal Behatokia) http://ttiki.com/54106

•

Euskal gizartean bizi diren atzerriko emakume etorkinei buruzko azterlana
(EMAKUNDE 2011) http://ttiki.com/54107

•

Zergatik

emigratzen

dute

emakumeek?

(EMAKUMEEN

AHOTSA)

http://ttiki.com/54108
IKASLEENTZAKO MATERIAL DIDAKTIKOAK
•

(DBH)

“Migratzea:

etxez

aldatzea

baino

askoz

gehiago”

(EDEX)

http://ttiki.com/54109
•

(Batxilergoa) Migrazio mugimenduak Espainian eta Euskal Herrian

•

Espainiako Populazioa. Emigrazioak-Marije Aguillo bigarren hezkuntzako irakaslea
(Slideshare aurkezpena) http://ttiki.com/54110

•

Espainako migrazio mugimenduak eta Euskal Herriko kasuaren azterketa
zehatzagoarekin (wikispace) http://ttiki.com/54111
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IRAKASLEENTZAKO GIDA
3.E ATALA
Galdera honetan eztabaida bideratzeko aukera: 2008 geroztik Europa Batasuneko
hegoaldean dauden herrialdeak etorkinak hartzeaz gain, bertako gazte asko “kanporatzen”
ari dira munduko beste herrialde batzuetara.
Osagarria: (El efecto migratorio de la crisis del desempleo en Europa (BBC)
http://ttiki.com/54112

3.G ATALA
Galdera honetan emakumeek zenbait jarduera burutzeko ezintasuna aldarrikatzen duten
genero estereotipoetan sakontzeko aukera dago. Orokorrean ustez gizonezkoenak diren
zereginak burutu eta burutzen dituzten emakumeak topatu daitezke. Ikasleei galdetu
diezaiekegu ea zein diren haien ustez lanbide maskulino eta femeninoak. Gogora ekarri
egiten dugu sistema patriarkal sexistak lotu egingo duela maskulinotzat hartzen dena
gizonezkoen kolektiboari eta femeninotzat jotzen dena emakumezkoenari banaketa faltsu
eta kulturala eraikiz, inolako oinarri biologikorik gabe. Hortik ikasleekin eztabaida bideratu.
Osagarria: (BIZKAIKO EMAKUMEEN LANBIDEAK ETA ZEREGINAK. Atzoko eta gaurko
irudiak http://ttiki.com/54113 )

5.A ATALA TESTa
1. b) 2009ko Giza Garapen Txostenaren arabera (http://ttiki.com/54114), munduan zehar
1000 milioi migratzaile inguru dago. Datu honek kontuan hartzen ditu herrialde baten
barruan ematen diren lekualdatzeak (herrietatik hirietara adibidez), eta baita nazioarteko
desplazamenduak ere. Gutxi gora behera 214 milioi dira beste herrialdeetara egiten diren
migrazioak, eta hauek kontinente beraren barruan. Beraz, desmitifikatuta geratzen da
etorkin gehienak Europa edo Amerikako Estatu Batuetara iristen direnaren ustea.
2. a), b) eta c) Arrazoi asko daude pertsonak migratzeko erabakia hartzeko: gatazka
egoerak,

gudak,

bizimodu

hobea

bilatzea,

erbesteratze
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politikoa,

ingurumen

hondamendiak, eta abar. Baina ez dira guztiak bizilekua aldatzeko arrazoi negatiboak,
positiboak

ere

badaude:

ikasketak

burutzeko

bidaiatu,

familiarekin

elkartzeko,

bikotekidearekin egoteko edo bestelako kulturak ezagutzeko gogoa izatea.
3. b) Erremesak migratzaileek beren jatorrizko herrialde edo lekuetara bidaltzen dituzten
diru fondoak dira, gehienetan familiei bidaltzen dizkietenak. Munduko Bankuaren arabera,
2012an garapen bidean dauden herrialdeek

erremesetan 400.000 milioi dolar baino

gehiago jaso zituzten. Hauxe da emigrazioaren beste kausa nagusi bat, beren senideei
diru kopuru hauen bitartez laguntzeko aukera.
5.B ATALA
a) BAI. Adolf Hitler (1889-1945) Alemaniako lehendakaria eta kantzilerra 1933-1945
bitartean. Nazi Alderdia boterera eraman zuen eta erregimen totalitario baten buru izan
zen Hirugarren Reich aldian. Gainera Alemania gidatu zuen Bigarren Mundu Gerran, eta
hau hasi zuen Europan zehar hedatzeko zituena asmoak betetzeko helburuarekin. Bere
politikaren oinarriak izan ziren nacionalismo alemaniarra, arraza ariaren kontserbazioa,
militarismoa eta arrazismoa.
b) EZ. William Faulkner (1897-1962) AEBko poeta eta idazlea. Bere idazlanak drama
psikologikoa eta emozio-sakontasunagatik nabarmentzen dira1949an Literatura Nobel
Saria irabazi zuen, Pulitzer sari batzuz gain. Bere idazlanak: ipuinak, eleberriak, saiakera
eta olerkiak.
c) EZ. Margaret Atwood

(1939) olerkaria, eleberri idazlea, literatura kritikaria eta

ekintzaile politikoa, bere idazlanegatik oso ezaguna, Nobelerako izendatua eta 2008an
Príncipe de Asturias de las Letras sariaren irabazlea. Amnistia Internazionaleko kide eta
hegaztien alde diharduen Birdlife Internationalen lehendakarikidea da. Beste kausa
batzuen artean Giza Eskubideen eta adierazpen askatasunaren

alde jardun du bere

ibilbide artistiko osoan zehar.
d) BAI. David Hume (1711-1776) filosofo, ekonomialari, soziologo eta historiagile
eskoziarra izan zen. Mendebaldeko filosofian eta Ilustrazio eskoziarrean erreferente
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nagusietariko bat da. Humen lanean ageri diren arrazismo seinaleak garai hartan europar
kulturan oso arruntak ziren.
e) BAI. John Wayne (1907-1979) zinema mutuan hasi zen AEBko aktorea. Arrakasta
western eta zinema beliko generoekin lortu zuen. Gizon zakar eta maskulinoaren eredu
izan zen urte askotan zehar. Gogoratzeko modukoak bere ahots-doinua, ibiltzeko era eta
presentzia

fisikoa.

Jarrera

politiko

kontserbadorekoa,

oso

ezagunak dira

1950

hamarkadan erakutsi zuen jarrera antikomunista.
5.C ATALA
Jarduera hau egin behar dute bertako testua irakurri baino lehen. Taldearen imajinarioan
gizonezko eta emakumezkoei rol ezberdinak atxikitzen zaizkien jakiteko balio du. Gero,
“gizonen kontuak” eta “emakumeen kontuak” deiturikoei buruzko eztabaida egin daiteke,
kolektibo bakoitzaren gaitasunen inguruan dauden estereotipoei buruz.

Ikerketa eta erredakzioa:
Carmen Alquegui Lanas
Leire Pascual Basauri
Make Irigoien Perurena
Nerea Uriarte Goitia
J. Carlos Vázquez Velasco
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