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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 izendatu dute, eta EAEko administrazio-erregistroan AS/B/14091/2008
kodea darama.
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.
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KCD GGKEREN INFORMAZIOA
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 gizarte- komunikazioaren bitartez.
3) Genero-parekidetasuna eta emakumeen ahalduntzea bultzatzea garapenerako kulturaren bitartez.
Jarduerak
•

“Mexikoko herri indigenen eta emakumeen eskubideen defentsarako komunikazio-eraldatzailea”.

(Ojo de Agua, Mexiko)
•

“Nikaraguatik Erdialdeko Amerikarainoko genero-indarkeria aurreikusteko komunikazio soziala”  

eta “Loma Verde” telesaio soziala. (Fundación Luciérnaga, Nikaragua)
•

“Emakume anitzak, beren eskubideak garapenerako komunikazioaren bidez defendatzen. Egip-

totik mundura”. El Cairoko Emakumeek egindako Nazioarteko Zinema Jaialdia, “Cairo Internationa
Women’s Film Festival”. Sareko ekintzak mugimenduan diren zinema-karabanetarako eta minutuko bideo-tailerrak, bai Euskal Herriko eta Egiptoko zenbait herritan, bai Latinoamerikako eta arabiar herrialde
batzuetan. (Klaketa Árabe, Egipto)
Beste batzuen artean…
Hitzarmenak
•

CIFP Tartanga LHII (Erandio)

•

IES Mungia BHI (Mungia)

•

IES Ballonti BHI (Portugalete)

•

CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao)

•

CIFP Elorrieta Erreka Mari LHII (Bilbao)

•

CIFP Iurreta LHII (Iurreta)

•

IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao)

•

IES Artaza –Romo BHI (Leioa)

•

IES Aixerrota BHI (Getxo)

•

CIFP Nicolás Larburu LHII (Barakaldo)

•

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
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1. FITXA TEKNIKOA
Izenburua: The Kalasha and the Crescent
Urtea: 2013
Herrialdeak: Brasil, Korea, Pakistan
Hizkuntza: arabiarra
Azpidatziak: gaztelania eta euskera
Errealizazioa / Ekoizpena: Iara Lee
Generoa: dokumentala
Saila: kulturartekotasuna

2. SINOPSIA
Batzuek  Alexandro  Handiaren  ondorengoak  direla dioten arren, kalasha herria Txitral haranean  (Pakistan  
iparraldean) bizi zen konkistatzaile ezaguna eskualdera iritsi baino askoz lehenagotik. Kultura-ondare
aberatsa, sinesmen  politeistak,  sasoietako  jaiak  eta  Pakistanen  nagusi  den  Islamaren  kontrako  zenbait  
tradizio mantentzen dituzte. Gaur egun, Hindu Kush mendietako tontor handiek kalasha herria babesten
dute eskualdeko bortizkeria latzenetik, eta haien kulturak hainbat presio ditu: pobrezia, turismoa eta
islamismoa kalasha nortasunaren gainbehera eragiten ari dira. Hala ere, konpromiso handiko talde bat
kultura bizirik mantentzeko borrokan ari da.
3. PELIKULA AZTERTZEN
i.

Zein da pelikulak jorratzen duen gairik garrantzitsuenak?

ii.

Kalasha herriak bizirik iraungo luke Pakistaneko kultura- eta gizarte-erritmora egokituko
balitz? Herriak eta bere kulturak eskubiderik al dute denboraren joanean bizirik irauteko?

iii.

Kulturek dituzten elementu guztiak positiboak dira eta, hortaz, onartu behar ditugu?

iv.

Zure inguruko kulturak identifikatzen al dituzu?

v.

Uste al duzu kultura onak eta txarrak edo hobeak eta txarragoak daudela?
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4.

KULTURA, GIZATERIAREN ONDARE

Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundeak dioen legez (UNESCO, ingelesez), “kultura
da gizartea edo gizarte-taldea ezaugarritzen duten bereizgarri espiritualak eta materialak, intelektual eta afektiboak; halaber, bere baitan hartzen ditu, arte eta idazkeraz gain, bizimoduak, elkarrekin bizitzeko moduak,
balore-sistemak, ohiturak eta sineskerak”.
Kulturak gizatasuna ezaugarritzen du. Pertsona bakoitzari arrazoitzeko ahalmena ematen dio, inguratzen
duen munduarekin kritikoa izatea bermatu eta bide etikoa mantendu. Era berean, nortasun kulturalak giza
espeziearen garapena sustatzen du, herri eta norbanako bakoitza beren lehenaldiarekin lotzen dituelako.
Kultura prozesu bizia eta dinamikoa da. Ikasbideak egokitzeko eta bere egiteko ezaugarria du, eta horrela,
sormen propiora egokitu. Bide horretan, herriaren nortasun kulturala berrzitu egiten da beste herri batzuen
balore eta ohiturekiko kontaktuan. Kultura, izatez, elkarrizketa da, esperientzien eta ideien partekatzea eta
beste ohitura eta balore batzuekiko errespetua. Existitzen diren kulturek gizateria osoak partekatzen duen
ondarea osatzen dute eta, beraz, konpara daiteke, duen garrantziaren baitan, izaki bizidunen biodibertsitatearekin.
Horrela, eskubide kulturalak dira artearekin eta kulturarekin era zabalean erlazionatutakoak.  Pertsonek eta
komunitateek kulturarako bidea izatea bermatzen dute, eta berdintasunean, giza duintasunean eta ez-diskriminatuta, hautatu duten kulturan bizi ahal izatea.
Gizarte garen heinean (giza espezie, alegia), existitzen diren kulturen berdintasuna eta duintasuna onartu
behar ditugu, baita herriek eta norbanakoek beren identitate kulturala berresteko eta bizirik mantentzeko
duten esubidea ere. Alabaina, behialako edozein kulturaren elementu guztiek ez dute zertan izan errespetagarriak giza eskubideekin eta, beraz, ezin dira idealizatu kultura-adierazpide guztiak “behialako” edo “kultura”
izate hutsagatik. Hala eta guztiz ere, ezin dugu baztertu kultura zehatzik bere baitan duen elementuren bat
ez bazaigu gustatzen. Prezeski, horretan datza aberastasuna. Desberdintasun kulturalek ez dute oztopatzen, baizik eta herriak lotzen dituen balore unibertsalen komunikazioa bermatu.
4.1.

Letra-zopa

Aurki itzazu letra-zopan kulturarekin eta harekin erlazionatuta dauden elementuekin zerikusia duten
8 hitz. Gero, kopia itzazu azpian eta idatzi berba bakoitzak iradokitzen dizun hiru ideia.
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5.

KOMUNITATE INDIGENAK ETA TRIBALAK

Nahiz eta egun elkar trukatzea eta kulturen arteko erlazioak bultzatu dituen komunikazio-garapenaren goreneko aroan egon, horrek ez du bideratu kulturek elkar aberastea eta etekina ateratzea. Guztiz bestelako
kontua, ordea, aniztasun kulturalaren pobretzea eta asimilazio-prozesua garatzen ari da, globalki zein lokalki. Hala, herri indigenek eta minoria etnikoek kutura handi-menderatzaileen presioa jasaten dute; horrek
kulturartekotasunaren prozesuak oztopatzen ditu, eta aniztasun soziala eta kulturala homegenizatu.
Baina, zein dira herri indigenak edo tribalak? Herri indigenak edo tribalak dira baldintza sozial, kultural eta
ekonomiko propioak dituztenak, eta horrek bereizten ditu beste sektore sozial batzuetatik; beren ohitura eta
lege propioek agintzen dute bertan. Definizio hori ez dago lotuta Estatuaren edo herriaren ideiari, horiek
(Estatu eta herri) eratutako lurraldearen mugak zehazteko erabiltzen diren kontzeptu modernoagoak baitira.
Herri indigenak dira gaur eguneko estatu-mugak ezarri aurretik lurralde horretan bertan bizi zirenen oinordekoak. Komunitate horiek beren instituzio sozial, ekonomiko, kultural eta politiko propioak mantentzen dituzte,
edo, behintzat, horietako ezaugarriren bat.
Mundu osoan, gutxi gorabehera, 370 milioi lagun indigena bizi dira, eta horiek betetzen dute Lur planeta
azaleraren %20. Era berean, adituen arabera, 5.000 kultura inguru daude indarrean, kontinente guztietako
90 herritan banatuta. Hori dela eta, munduan diren herri indigenak eta tribalak planetak duen kultura-aniztasunaren atalik handiena betetzen dute, nahiz eta kopuru aldetik gutxienekoa izan.
Hizkuntza da kulturek duten elementurik funtsezkoena. Izan ere, hizkuntzak ez dira komunitzeko bide soila,
pertsonek duten talde-nortasun eta norbanakoaren nortasuna garatzeko elementurik funtsezkoena baizik,
komunitatearen parte izateko zentzua indartzen dutenak. Adituek diotenez, 6000 eta 7000 hizkuntza inguru
dira bizirik mundu osoan, baina gehienak oso hiztun gutxi dituzte. Halaber, munduko biztanleen %97 inguruk
hizkuntzen %4 menderatzen eta erabiltzen dute, eta munduko biztanleen %3 inguru falta den %96an mintzatzen da.
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Euskal Herrian euskararen kasua dugu; bakana, ezagutzen den hizkuntza-familiaetatik eratorria ez den mintzaira. Hala ere, badira aberastasun handiagoa duten lurraldeak. Adibidez, Boliviak Europak duen hizkuntzaaniztasunaren bikoitza du bere lur-eremuaren baitan, 37 hizkuntza eta 8 hizkuntza-familia, hain zuzen ere.
Aspaldiko garaietatik, herri indigenak eta tribalek mantendu egin dituzte beren kosmoikuskera osatu duten
jakintzak eta ohiturazko baliabideak, mundua ikusteko eta interpretazeko bide ematen dutenak. Izate hutsetik abiatuta, errealitatea ulertzeko eta aztertzeko aukera ematen duten sineskera multzoa dira. Horien bidez,
herri bakoitzak landu ditu bere identitatea, gizartea antolatzeko bideak, ekoizpen-sistemak, estruktura politikoak, giza legediak eta bereizgarriak diren adierazpen kulturalak. Hala ere, gizarte modernoek aberastasun
horren parte handia ahuldu eta zapuztu egin dute; herri indigenei beren justizia-sistema propioa, jakintzak
eta mundu-ikuskera inposatu baitizkiete.
ARIKETAK
5.1.

Inmobilismoa vs Zabaltzea

Ikusi berri dugun filmean, kalasha herriak erakutsitako ereduari jarraiki, hausnartu honako bi gaiardatzetan herri indigenek dituzten aukeren kontura:

4.2.

Zabaltze kulturala (Kultura propioa kanpo-

Inmobilismo kulturala (Komunitate baten

eraginetara zabaltzea):

identitate kulturala isolatuta mantentzea):



Arriskuak:



Arriskuak:



Onurak:



Onurak:

Elkarreragin kulturala

Honako hauek dira elkarreragin eta integrazio kulturalaren 3 eredu handiak: asimilazioa, kulturaaniztasuna, kulturartekotasuna.
Asimilazioa: etnia-talde batek etnia-komunitate handiago edo menderatzailean duen integrazio kulturalaren
prozesua da. Integrazio hori gauzatzen da komunitate menderatzailearen kultura, hizkuntza eta bizitzeko
ohiturak onartutakoan; hala, ordura arte berezkoak izan dituen ezaugarriak galdu edo baztertu egiten ditu.

Kultura-aniztasuna: geografia- eta gizarte-esparru berean dagoen kulturen aldibereko izatea da. Elkarrekin
bizi arren, txikia da beren arteko elkarreragina, eta kultura horietako bakoitzak hizkuntza, kultura edota erlijio
propioari hertsiki loturik jarraitzen du. Oro har, bata gailentzen da da, baina ez du deusezten.
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Kulturartekotasuna: esparru politiko-sozial berean elkarrekin bizi diren etnia, kultura eta bizimodu desberdina duten pertsonen arteko erlazioa da. Ez da existitzen kultura handirik ezta txikirik ere, eta horien guztien
ezaugarriak bateratzeak sortzen du kultura bakarra.

Hausnartu eredu horiek dituzten alde positibo eta negatiboen kontura. Zein da zure ustez eraginkorrena? Zergatik?
6.

HERRI INDIGENEK ETA TRIBALEK DITUZTEN ARAZOAK

Nahiz eta herri indigenek eta tribalek duten kultura-aniztasunaren aberastasuna oso garrantzitsua izan, oraindik ere kolonizazio-prozesuen ondorioak jasaten ari dira, beren lurren eta baliabideen lapurreta, jazarpena
eta diskriminazioa eta baita beren bizitzeko moduen kontrol falta ere.
Eraso horien ondorio dira herri indigenak eta beren kulturak bizi diren herrialdeetako talderik behartsuneak
bilakatzea. Gutxi gorabehera, munduak dituen biztanleen %5 izan arren, herri indigenek munduak dituen
biztanle pobreen %15 hartzen dute, eta horietako gehienak emakumezkoak dira.
Zenbait herri indigena edo talde tribal euren hizkuntzak goratzen eta indartzen ari badira ere, beste asko oso
emaitza txikiak eskuratzen ari dira, beren hizkuntzak ez direlako jada belaunaldiz belaunaldi transmititzen,
eta ez daudelako hezkuntza-sistemaren baitan txertatuak. Nazio Batuen Erakundeak esku artean dituen
datuen arabera, datozen 100 urteetan munduan mintzo dien hizkuntzen %90 desagertu egingo dira, eta, hori
horrela izanik, ia ezinezkoa izango da horien erabilera berreskuratzea.
Herrialde horiek bizirik irauteko dituzten presio erraldoi horietako batek lotura zuzena du beren lurraldeekin;
izan ere, nahiz eta euren lur-eremuen legezko jabetza-titulua eduki, batzuetan Estatuak bere gain hartzen
ditu ekimen ekonomikoak bultzatzeko asmoz (meatzaritza, presak, turismo-industria, egurgintza, arrain-haztegiak…), eta hori guztia herri indigenei galdetu barik. Kultura askok lurraldea ez dute soilik hartzen eremu
geografikotzat, lurrarekin, urarekin, animaliekin eta landareekin duten talde-erlazioen adierazletzat baizik.
Izan ere, lurraldea herriaren nortasunaren beraren parte da, eta herriak du bertan dautzan baliabideekin zer
egin erabakitzeko eskubidea. Hala, lurraldeen defentsa bilakatu da kolektibo hauen borroka-biderik garrantzitsuena.
Komunitate indigenek dituzten erronka handien artean ere badago beren elikatzeko sistema. Teknologia
berriek, hala nola, hazi transgenikoek, ongarriek, izurriteen kontrako substantzia kimikoek… eta merkatuak
eskatutako landaketa-planen sarrerak ingurugiroaren pobretzea eragin dute eta ekosistema iraunkorrak
suntsitu; horrek komunitate indigena askori eragin dio eta beste eremu batzuetan egokitzera behartu.
Gaur egun, kultura gutxitu baten parte izatea pobre izatea da, eta denboraren poderioz, egoera hori betikotu
egin da.
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ARIKETAK
6.1.

Herri indigenen eta tribalen eskubideak

Arazo horietako zeintzuk dira islatu dira pelikulan? Taldeka, aztertu pelikularen edukia. Egin paretan
jartzeko kartulina-panela eta identifikatu bertan arazo horiek esaldi eta irudien bidez.
7.

DERECHOS CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS: INSTRUMENTOS LEGALES

Herri indigenek pairatzen dituzten kultura-eskubideen bortxaketak eteteko asmoz, gizarteak legeak eta nazioarteko hitzarmenak onartu eta abian jarri ditu; horiek herri indigenak eta tribalak defendatzen dituzte, eta,
era berean, kultura-aniztasuna definitzen eta gizateriaren aberastasun bezala duen garrantzia plazaratzen.
Horien artean daude Lanaren Nazioarteko Elkarteak duen herri indigena eta tribalen Hitzarmena (LNEren
169. hitzarmena), Herri indigenen eskubideen Nazio Batuen Adierazpena eta Kultura Aniztasunaren baitako
Nazioarteko Adierazpena, besteak beste.
Onarpen horrek zenbait mailatako inplikazioak ditu. Aurrena, osatzen duten herriek eta horietan dauden
biztanleek beren garapen ekonomiko, sozial eta kulturalaren lehentasunen kontura erabakitzeko eskubidea
dute; hori dela eta, zuzenean eragiten dieten politiken definizioan parte hartu behar dute. Hala izanik, tokian
tokiko nazio-legea ezartzerakoan, kontuan izan beharko dira euren ohiturak edo ohiturazko eskubideak. Ohiturazko eskubidea da herri indigenek eta lekuan lekuko komunitateek portaera-lege bezala onartzen dituzten
eskubide eta praktiken multzoa, eta, era berean, sistema sozial eta ekonomikoaren parte da; bizitzeko modua. Ohiturazko eskubidea agintari politikoek indarrean ezarritako lege idatzien aldibereko da, eta batzuetan,
lege horiekiko talka gertatzen da.
Herri eta norbanako indigenek eskubidea dute indarrezko menderakuntza jasan ez eta beren kultura suntsi ez dadin. Kultura horiek onartutako nazioarteko giza eskubideen urratzaile ez badira, beren ohitura eta
erakunde propioak mantendu beharo dituzte.
Beharrezkoa da herrientzat beren lurraldearekiko erlazioak duen garrantzi berezia errespetatzea, eta, hortaz, onartu beharra dago herri indigenek aspaldi okupatzen dituzten lurren jabetza-eskubidea.
Halaber, hizkuntza indigenak indartzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren neurriak hartu behar dira, eta
horien erabilera bultzatu. Bertan ezinbesteko garrantzia dute hezkuntza-sistemek, herriek dituzten behar
zehatzetara egokitu beharko dira, eta kultura horien historia, jakintzak, balore-sistemak eta dituzten gurari
sozial, ekonomiko eta kultural guztiak zabaldu.
Aniztasun kulturalaren defentsa pertsona guztien giza eskubideak defendatzeko konpromisoa den behar
etikoa da. Hori herri bakoitza babestuko duen politika publikoak abian jartzea datza, giza duintasuna errespetatuz. Eginbehar horren onarpenak onurak ditu gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldietarako, gizatalde
baten kultura deuseztutakoan gizateria osoa pobretzen baita.
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ARIKETAK
7.1.

Herri indigenek eta tribalek dituzten eskubideak

Aztertu taldeka proposatutako hurrengo dokumentuak:


Herri indigenen eta tribalen Hitzarmena (LNEren 169. Hitzarmena).



Herri indigenek dituzten eskubideen Nazio Batuen Adierazpena.

Paretan ezarriko den kartulina-panelean, identifikatu zein diren herri indigenek onartuta dituzten oinarrizko eskubideak. Horietako baten bat erlaziona dezakezue kalasha herriarekin eta aurreko ariketan identifikatutako arazoekin?
7.2.

Ikerketa

Klasean egin taldeak eta bakoitzak iker dezala kontinente desberdineko kultura indigena bat (Ipar
Amerika, Erdialdeko Amerika, Hego Amerika, Afrika, Asia eta Ozeania). Dituen ezaugarririk handienak
bildu (lur-eremuaren baitakoak, sozialak, kulturalak eta ekonomikoak), eta saiatu identifikatzen zein
diren, komunitate legez, etorkizun hurbilean dituzten erronkak. Aurkeztu klasean eta, lana bukatzeko,
egin hausnarketa pertsonala. Beste hainbat ere badaude, baina honako webgune honetan dago eskuragarri herri idigenen informazioa: https://www.iwgia.org/es
7.3.

Hausnartu poema honek eragindakoaz.

Taldeka, irakurri poema eta pentsatu:
-

Autoreak zer esan nahi du poema honekin?

-

Zer erlazio dauka kalasha herriarekin?
“Los nadie” 1

Que no son, aunque sean.

Sueñan las pulgas con comprarse un perro

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

y sueñan los nadies con salir de pobres,

Que no hacen arte, sino artesanía.

que algún mágico día llueva de pronto la buena

Que no practican cultura, sino folklore.

suerte, que llueva a cántaros la buena suerte;

Que no son seres humanos,

pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni

sino recursos humanos.

mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo
la buena suerte, por mucho que los nadies la

Que no tienen cara, sino brazos.

llamen y aunque les pique la mano izquierda,

Que no tienen nombre, sino número.

o se levanten con el pie derecho, o empiecen el

Que no figuran en la Historia Universal,

año cambiando de escoba.

sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos

Los nadies: los hijos de nadie,

que la bala que los mata.”

los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados,

Eduardo Galeano

corriendo la liebre, muriendo la vida,
jodidos, rejodidos:
1

GALEANO, Eduardo (2003). El libro de los abrazos. España. Editorial Siglo XXI.
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8.

KONTSULTARAKO DOKUMENTUAK

Nekazal bidea. Munduko nekazari mugimendua.
https://viacampesina.org/es/
- Bateratzen. Lumaltik Herriaren Gizarte- Eraldaketarako Hezkuntza Programa.
http://www.bateratzen.org/
- Herrialde Indigena eta Tribalen Hitzarmena (169 OIT-ren Hitzarmena).
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/Indigenous.aspx
- NBE-ren Herrialde Indigeneen Eskubide Adierazpena.
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
- Munduko herrialde indigeneen egoera. Zazpi adituek bere kabuz egindako txostena eta Indigenen
Arazoentzako NBE-ren Iraunkor Foroaren idazkaritzak ekoiztua.
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/SOWIP/press%20package/sowip-press-package-es.pdf
- Herrialde indigenak gaur egun: Sumak Kawsay-tik urrun. Indigenen arazoei buruz NBE-ren Iraunkor
Foroak eskainitako txostenaren laburpena.
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=746
- Kultura- Aniztasunaren Deklarazio Unibertsala.
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf
- Mexikoren Politika Kulturalei buruzko Deklarazioa. Politika Kulturalen munduko hitzaldia.
http://www.culturalrights.net/descargas/drets_culturals400.pdf
- Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea (UNESCO)
https://es.unesco.org/
- Kultura- aniztasun adierazpenak basbesteko eta bultzatzeko 2005ko bilera.
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- Eskubide Sozial, Ekonomiko eta Kulturalei buruzko Nazioarteko Ituna.
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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IRAKASLEARENTZAKO GIDA
3.

PELIKULA AZTERTZEN

Pelikulak kalasha herriaren errealitatearen atal bat erakusten digu, guztiz bestelakoa den testuinguru kultural eta batzuetan bortitzean bizi den komunitate gutxitua. Kalasha herriak arazo handiak ditu bere kultura
propioa mantentzen eta garatzen, hizkuntza, ohiturak… hezkuntzarako bidea falta zaie, baita alternatiba
ekonomikoen beharra eta kultura-presioa ere, besteak beste.
Pelikula hau aurreneko pausua da kulturaren kontzeptua eta munduan den kultura-aniztasunaren garrantzia
ulertzeko. Gida honek aniztasun kulturalean murgiltzeko aukera ematen du, dituen adierazpide nagusien
bidez: herri indigenak eta tribalak.
Era berean, asmoa da herri horiek sufritzen dituzten arazoak ulertzea eta ezagutzea zeinztuk diren dituzten
eskubideak.
4.

KULTURA, GIZA ODAREA

4.1

Letra- zopa

Nortasuna - Kultura - Komunitatea – Aniztasuna – Elkarbizitza – Aberastasuna – Indigena - Asimilazioa

5.

KOMUNITATE INDIGENAK ETA TRIBALAK

5.1

Inmobilismoa Vs Zabaltzea

Inmobilismo eta zabaltze kulturalaren baitan sortzen den eztabaida da gida honetako eta aurkeztu dugun
pelikularen interesguneetako bat. Ariketa bi aukerek dituzten alderdi positibo eta negatiboen kontura hausnartzean datza, bereziki muturrekoak direnak: erabateko zabaltzea ala isolamendu betea.
Eztabaidan berrikuntzei muzin egitea, beste batzuen aldean “aurreratuak” diren kulturak, modernitatea… eta
halako ideieak sor daitezke. Bestalde, behialako jakintzak dituzten milurteko kulturei buruzko ideiak izan daitezke, natura babesgai hartzen duten edo beren lurraldearen biodibertsitatea babesten duten kulturen ideia...

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

Zelan uztar ditzakegu errealitate horiek guztiak? Azken finean, proposatzen da ñabardurak ezagutzea eta
azpimarratzea, eta ez dagoela kasu guztietarako baliagarria den konponbide bakarra.
5.2

Elkarreragin kulturala

Aurreko ariketarekin bateragarria da, handienak diren kultura-integrazioaren hiru ereduak erakusten dizkigulako. Helburua kulturen arteko erlazioen gainean eztabaidatzea da, eta horri heltzeko egokiena aukeratzea.
Segur aski eredu bakoitzak ade positiboak eta negatiboak ditu, eta helburua ez da pertsona guztiontzat eta
leku guztietarako eredugarria dena identifikatzea; helburua da bakoitzak dituen ezaugarriak eta aukerak
ezagutzea, aztertzea eta horiei buruz eztabaidatzea.
6.

HERRI INDIGENEK ETA TRIBALEK DITUZTEN ARAZOAK

6.1

Herri indigenen eta tribalen eskubideak

Dinamika honen helburua da herri indigenek jasaten dituzten arazoak erarik zehatzenean ezagutzea. Ariketa
hau 7.2rekin lotzea aholkatzen dugu.
7.

HERRI INDIGENEN KULTURA-ESKUBIDEAK: TRESNA LEGALAK

7.1

Herri indigena eta tribalen eskubideak

Ariketa honen helburua da, indarrean den legedia oinarrian, herri indigenek dituzten eskubideak hauteman
eta haien inguruan hausnartzea; era berean, saiatu ikusten kalasha herriak onartuak ez dituen eskubideak.
Ariketa honek hurrengo ariketan proposatutako ikerketa-lana bideratzeko balio dezake.
7.2

Ikerketa

Ariketa honetan ikasleek ikerketa-lana egin beharko dute; horrela, gure planetan bizi diren zenbait herri indigena ezagutuko dituzte eta, gero, klasean azalduko ikerketaren bidez jasotako informazioa eta jakintza.
Halaber, helburua da ikusaraztea kontinente orotan badela herri indigenarik, eta nahiz eta elkarrengandik
itxuraz oso urrun egon, oso antzekoak direla dituzten arazoak.
7.3

Hausartu poema honek eragindakoa

Sistemak baloratzen eta kontuan hartzen ez dituen lagunak hizpide dituen poema da, eta ezaugarri horretan
kabida zuzena dute herri indigenek. Debatea bukatzeko proposamena da.

Ikerketa, idazketa,
zuzenketa eta maketazioa
Joseba Villa González
Ana González Telleria
Greta Frankenfeld
Cristina Alba Pereda
Leire Pascual Basauri
Juan Carlos Vázquez

Aholkularitza

CIFP Tartanga LHII (Erandio)
IES Mungia BHI (Mungia)
IES Ballonti BHI (Portugalete)
CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao)
CIFP Elorrieta Erreka Mari LHII
(Bilbao)
CIFP Iurreta LHII (Iurreta)
IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao)

IES Artaza –Romo BHI (Leioa)
IES Aixerrota BHI (Getxo)
CIFP Nicolás Larburu LHII
(Barakaldo)
Universidad del País Vasco /
Euskal  Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU)
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