


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: Virgen Negra (Birjina Beltza)

Urtea: 2011

Iraupena: 22 minutu

Nazionalitatea: Espainia / Mozambike

Hizkuntza: Portuges / Gaztelania 

Azpitituluak: Gaztelania

Errealizazioa / Ekoizpena: Raúl de la Fuente 

eta GGKE Haurralde Fundazioa

Jatorrizko ideia: GGKE Haurralde Fundazioa

Generoa: Dokumentala

Kategoria: Genero-ekitatea eta Sexu- eta 

Ugaltze-eskubideak

2. SINOPSIA 

Birjina beltza, altxor preziatua. Lindak, Aichak, Gwynethek, Luisak eta Emiliak kontatutako 

egunerokotasunak. Sexuaz hitz egin dugu. Eta ikusi egin dugu. Taburik gabe.

3. FILMA  AZTERTZEN

A)  Zer iritzi duzu film labur honi buruz?

B)  Zer izan da gustukoen izan duzuna? Eta gutxien atsegin izan duzuna?

C)  Zeri buruzkoa da izenburua?

D)  Dokumentala grabatzeko zergatik itxaron behar izan ote dute gizonak futbol-partidak 

ikusten egon arte? 

E)  Zein ezberdintasun ikusi duzu beraien bizipenak kontatzen dituzten emakume gazte eta 

helduen artean?

F)  Hemen eta Mozambiken sexualitatea bizitzeko moduan berdintasunik al dago?
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G)  Zure  komunitatean  edota  herrian,  uste  duzu  emakumeek  eta  nerabeek  euren 

eskubideen desberdintasunak gainditu dituztela sexualitate betea, segurua eta gozagarria 

lortzeko, aurreiritzi eta estereotiporik gabekoa?  BAI-EZ. Argudiatu 

4. SEX  U-   ETA UGALTZE-ESKUBIDEAK   

Emakumeen  sexu-  eta  ugaltze-osasuna,  eskubide  gisa  onartua,  egun  egiazko  genero-

ekitatea lortzeko lan-helbururik garrantzitsuenetariko bat dugu. Eskubide honek suposatzen 

du, beste gauza batzuen artean, sexu-harremanak eta seme-alabak izateko non, noiz eta 

norekin  erabakitzeko  askatasuna,  zenbat  seme-alaba  izan  eta  noiz  izan  edo  ez  izan 

aukeratzeko eskubidea, baita informazioaren eta osasunaren irispidean egoteko ere. Gizonen 

eta  emakumeen  artean  harreman  berdinkideak  izatea  suposatzen  du,  horrela  bion 

segurtasuna eta elkarrekiko errespetua bermatuz.

Munduko Osasun Erakundearen arabera, sexu-eskubideek barne hartzen dute:

a) Sexualitatearekiko osasun mailarik altuena lortzea, sexu- eta ugaltze-osasun 

zerbitzuetarako irispidea barne.

b) Sexualitateari buruzko informazioa bilatu, jaso eta ematea.

c) Sexu-hezkuntza jasotzea. 

d) Segurtasun fisikoaren errespetua.

e) Bikotekidea hautatzeko askatasuna.

f) Sexualki aktiboa izan ala ez izan erabakitzea.

g) Sexu-harremanak bien adostasunarekin izatea.

h) Seme-alabak eduki ala ez eta noiz erabakitzea.

i) Sexu-bizitza pozgarri, seguru eta atsegina izatea.  

Eskubide  horiek  urteetan  zehar  adierazi  eta  lortu  dira,  eta  sexu-  zein  ugaltze-bizitzaren 

gozamena  bermatzen  dute,   gizakien  duintasunaren,  askatasunaren  eta  autonomiarekiko 

errespetuan oinarriturik.
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5. JARDUERAK

A) Sexu- eta ugaltze-eskubideak, pobreturiko herrialdeetan

Faktore  ugari  dago  Hegoaldeko  herrialdeetako  emakumeek  beraien  ugaltze-  eta  sexu-

eremuetan  dituzten  eskubideez  gozatzeko  gaitasuna  mugatzen  dutenak.  Batetik,  Estatu 

bakoitzak dituen osasun-sistemak, hiritar guztien osasun-eskubidea bermatu behar dutenak, 

baina errealitatean ezinezkoa bihurtzen dena, baliabide edo borondate politikoaren faltagatik. 

Bestetik, kultura- edo erlijio-faktoreek emakumeei osasunaren irispidea oztopatzen diete edo 

HIES edo sexu-transmisiozko gaixotasunei, sexu-abusu eta bortxaketei eta mutilazio genital 

femeninoari buruzko informazioa galarazi, bestelako kontu askoren artean. Zenbait herritan, 

neskato birginekin sexu-harremanak edukitzeak IHESa sendatzen duelako mitoa dago.

Adin guztietako emakumeek pairatzen dituzte halako kontuak, sexu-abusuak, bortxaketak, 

mutilazio genitala, haurdunaldi goiztiarrak eta ezkontza goiztiarrak, besteak beste. Hala ere,  

gero  eta  gehiago  dira  emakumeen  aldeko  mugimenduak  eta  Giza  Eskubideen  aldekoak 

mutilazioaren, bortxaketen, ezkontza goiztiarren etabarren kontrako legeak indarrean jartzen 

lan egiten dutenak. 

B) Ama-haurren osasuna

1.  Zenbat  emakume  hiltzen  dira  urtero  munduan  zehar  haurdunaldi  edo  erditzearekin 

zerikusia duten konplikazioen ondorioz? (2010eko datuak)

a) 287.000 emakume

b) 3.500 emakume

c) 3.000.000 emakume
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2. Garapen-bidean dauden herrialdeetan zein da amen heriotza-tasa? 

 a) % 99

 b) %10

 c) % 50

3. Zein dira estrategia garrantzitsuak haurren heriotza-tasa jaisteko?

 a) Haurdunaldian kalitatezko arreta. 

  b) Etxean erditzea, inolako laguntzarik gabe.

                 c) Jaiotzeko unean, osasun-laguntza ona.

C)  Emakumezkoen mutilazio genitala 

Mutilazio  genital  femeninoari  buruzko  tabua  (organo  genitalen  erabateko  erauzketa  edo 

partziala) duela 30 urte hasi zen desagertzen Afrikan eta Europan, baita errotik ateratzeko 

lan  egiten  ere.  Gaur  arte  aurrerapauso  handiak  lortu  dira  genero-indarkeria  mota  hau 

desagerrarazteko, emakume askori helduak direnean sexualitate pozgarria izatea galarazten 

baitie, baita osasun-arazoak eragin ere. 

Berau gertatzen den afrikako herrialdeetako komunitateetan egin den lana eta eskubideen 

erakunde eta emakumeen erakundeen lana gakoa izan da genitalen erauzketa burutzen 

zuten  gizarte  multzoek  kontzientzia  handiagoa  izan  dezaten,  gizonezkoak  zein 

emakumezkoak inplikatuz eta emakumezkoen mutilazio genitala (EMG) zigortzen duten 15 

herri baino gehiagotan legeak bultzatuz. 

Egun, afrikako 28 herrialdetan ematen da emakumezkoen mutilazio genitala, baina ez da 

Afrikan solik  gertatzen; urtero bi milioi inguru emakumek pairatzen dute klitoriaren erauzketa 

betea ala partziala. 
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Hori  dela  eta,  ezinbestekoa  da  kontzientzia  hartzea  eta  emakumeen  sexu-  eta  osasun-

eskubideak sustatzea, eta oro har emakumeen giza eskubideak eta berauen nazioarteko 

aitortza. 

D) Gizakien salerosketa eta sexu-esplotazioa

Emakume eta nesken trafikoa sexu-esplotaziorako esklabutza modernotzat hartu daiteke, eta 

hau erasorik gabeko sexualitate aske baten bizipenaren aurka doa. 

Emakumezko eta neskato gehienak, oro har, pobretutako herrietako mafiek harrapatuak dira,  

baina herrialde aberatsekin loturak dituztenak; bertara eramaten dituzte emakumeok. Hala 

ere, mafiek ez dute herri txiroetan soilik “lan egiten”, baizik eta lanaren bila dauden gazte 

kalteberak harrapatzen dituzte, bizitza hobearen aitzakiaz.

Emakumeak  harrapatuak  izanik,  mafiek  dokumentuak  bahitzen  dizkiete  eta  esklabotza-

egoeretan bizitzera derrigortzen dituzte. Hori da XXI. mendeko esklabotza-sistema berritzat 

hartua dena.

Pertsonen  trafikoaren  kontrako  Espainiako  sarearen  arabera,  Europan,  2008an,  100.000 

emakumek eta neskatok jasan zuten errealitate hori. Giza Eskubideen arazo larria da, eta 

erakundeek  irmoki  erantzun  behar  diete  pertsona  horien  erabileraren  salaketari  eta 

jazarpenari.
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HIZKI SALDA
Sexu-eskubideekin harremana duten 8 hitz topatu.                 

Berdintasuna,  errespetua,  bortxa,  erantzunkizuna,  osasuna,  sexu-heziketa,  ugalketa,  
askatasuna

E) Nazioarteko mekanismoak

70eko hamarkaz geroztik lan sendoa egin izan da emakumeen sexu- eta ugaltze-eskubideak 

bermatzen  dituzten  nazioarteko  legediak  lortzeko.  1994an,  Kairoko  Biztanleria  eta 

Garapenari  buruzko  Nazioarteko  Konferentzian,  hasi  ziren  sexu-osasuna  eta  ugaltze-
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eskubideak  Giza  Eskubideekin  parekatzen:  Nazio  Batuen  konbentzioetan,  emakumeen 

hainbat konbentziotan (garrantzitsuena Beijingekoa, 1995ean), estatuek sinatu eta berretsi 

dituzten  bestelako  konpromisoetan,  nahiz  eta  horiek  gero  ez  bete,  baita  eskubideak 

bermatzeko lege propioak dituzten herrialdeetan ere, nahiz eta beti ez errespetatu. 

Arazorik nagusiena hau da: konpromiso horiek bete ez arren, ez dago lege-ondorio sendorik, 

ezta nazioarteko epaitegirik sexu- eta ugaltze-osasun arloko ez-betetzeak eta emakume eta 

umeen  aurkako  krimenak  epaitzen  dituenik  ere.  Horregatik,  egun  garrantzitsua  izaten 

jarraitzen du hiritarren mobilizazioak, egiazko eskubideen bermea lortzeko.

WEBGUNE  INTERESGARRIAK ETA INFORMAZIO OSAGARRIA

WEB  ATARIAK, BLOGAK…

• Haurralde  Fundazioa  GGKE  (Film  labur  hau  egiten  laguntzailea) 

http://ttiki.com/59501

• Giza  eskubideen  aldeko  eskola-sarea  (Amnistía  Internacional) 

http://ttiki.com/59505

UNITATE DIDAKTIKOAK

• Pertsonen salerosketa (Amnistia Internacional) http://ttiki.com/59502

Sexu- eta ugalketa-eskubideei buruz:

Ia  herrialde  gehienen  gobernuek  hitza  eman  dute,  EDGDK-ren  bitartez  (CEDAW),  sexu-

eskubideak babesteko eta indartzeko, eta antolatutako herritarrak hori bete dadin borrokatzen 

dira.  Emakumearen  kontrako  Diskriminazio-bide  Guztiak  Desagerrarazteko  Konbentzioak 

(EDGDK), New York-en, 1979ko abenduaren 18an, onartutako akordioa Espainiak berronartu 

egin  zuen,  1983ko  abenduaren  16an.  Bestalde,  Autonomia  Erkidegoek  genero-estruktura 

instituzional propioak garatu dituzte, eta batzuek Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako 

Komisio Interdepartamentalak hartu dituzte beren gain.
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Sexu- eta ugalketa-eskubideen karietara, Emakumearen kontrako Diskriminazio-bide Guztiak 

Desagerrarazteko  Konbentzioa  (EDGDK)  emakumeen  eskubideak  babesteko  mugarri 

historikoa  da,  eta  erreferentzia  beharrezkoa  emakume  eta  gizonen  arteko  berdintasun-

kontuetan; instrumentu garrantzitsuenetarikoa da, loteslea baita.

Estatuaren esparruan, hona azken hamarraldian onartutako gizonen eta emakumeen arteko 

berdintasuna  garatzeko legeak:

• 30/2003 Legea, urriaren 13koa, Gobernuak burutuko dituen xedapen arauemaileetan 

genero-eraginaren balorazioa txertatzeari buruzko neurriak. 

• 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero-indarkeriaren aurkako babes inte-

graleko neurriei buruzkoa. 

• 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonentzako berdintasu  -  

nerako. 

Sexu-esplotazioa eta pertsona-trafikoa:

Arazoari aurre egiteko, honako planak eta protokoloak ditugu:

* Sexu-esplotazioa helburu duen gizakien salerosketaren kontrako borroka Plan Integrala, 

2008-2012

* Nerabeen eta haurren sexu-esplotazioaren aurkako III. Akzio Plana, 2012-2013.

* Gizakien Salerosketaren Biktimak Babesteko Protokolo Markoa, 2011.
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IRAKASLEENTZAKO GIDA

3.D ATALA

Eztabaida bultzatu daiteke gizonak futbol-partida ikustera (edo bestelako jarduera batera) 

doazen bitartean, emakumeek etxearen eta umeen ardurarekin jarraitzen dutela  azalduz.  

Galdetu ea posible izango zen gauza bera alderantziz gertatzea, eta rol zein betebeharren 

banaketa hori berdin ematen den gure inguruan edo ez.

3.G ATALA

Derrigorra da, Giza Eskubideen markoaren baitan, sexu-eskubideak eta ugaltze-eskubideak 

azaltzea. Pertsona orok du bere sexualitateari buruzko erabakia hartzeko eskubidea, eta nola 

eta  norekin  harremanak  izan.  Neskatoek  eta  mutikoek  haurtzaroaz  gozatzeko  eskubidea 

dute,  eta inork ezin  ditu bere kasa erabili,  ezta abusatu,  eta gutxiago beren zaintzapean 

daudenek. Munduaren emakume eta neskato guztiek, direnak direla, arraza, kolore edo adina 

kontuan  izan  barik,  eskubidea  dute  mutilatuak,  salduak,  erabiliak,  goiz  ezkontzeko, 

bortxatuak...  ez izateko, ezelango baldintzapean. Ezein pertsona ezin da jazarria izan duen 

bizi baldintza edo sexu-hautaketagatik. Estatuak dira sexu-osasunaren eta sexu-ugalketaren 

hezkuntzaren jagoleak eta babesleak, plan integralen bidez, eta beren herrikideen osasun-

kalitatea bermatu beharra dute. 

5.B ATALA TESTA

1. a) OMEren arabera (Osasunaren Mundu Erakundea), 2010ean ia 287.000 emakume hil 

ziren  haurdunaldian  edo  erditzeko  unean  gertaturiko  konplikazioen  ondorioz,  gehienetan 

profesionalak falta direlako laguntzeko edo emakumeak landa-ingurunetan bizi eta mediku-

zentroetara ezin hurbildu direlako. Dena den, azken urteotan aurrerapauso handiak ematen 

ari dira, eta 1990 geroztik heriotza-tasa %47 txikitu da hegoaldeko herrietan. 
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2. a) Gaur egun oraindik amen heriotzen %99 garapen-bidean dauden herrialdeetan ematen 

da, erdia baino gehiago Saharaz hegoaldeko Afrikan eta herena  Asia Hegoaldean. Heriotza-

arriskurik handiena 15 urte baino gutxiagoko amek dute. 

3.  a)  eta  c)  Haurdunaldian  eta  jaiotzean beharrezkoa da kalitatezko laguntza  profesional 

egokia  ziurtatzea  (emaginak,  erizainak,  medikuak...)  haurdunaldiaren  bukaerara  ondo 

elikatuta heltzen diren amak eta osasun-plan integralak. 

5.C  ATALA, MGF-ren kontra legislatu duten herriak:

 

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Txad, Kongo, Boli Kosta,  Djibuti,  Egipto, Etiopia, Gambia, 

Ghana, Ginea, Ginea Bissau, Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra 

Leona, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo eta Uganda.

5.D ATALA  HIZKI SALDA: SEXU-ESKUBIDEAK

berdintasuna,  errespetua,  bortxa,  erantzunkizuna,  osasuna,  sexu-heziketa,  ugalketa, 
askatasuna.

Ikerketa eta erredakzioa:

Carmen Alquegui Lanas

Leire Pascual Basauri

Make Irigoien Perurena

Nerea Uriarte Goitia

Haurralde Fundazioa

J. Carlos Vázquez Velasco
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