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.
Jarduerak
 Bilboko “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdia
 Kultura, Komunikazio eta Garapenerako Nazioarteko Topaketa
 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.
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Proiektuak
- Herri indigenak zein emakumeak buru dituzten komunitate irratiei laguntza (Ojo de Agua, México)
- Gazteei zuzendutako ikus-entzunezko formakuntza (Oficina del Historiador de la Ciudad de la
Habana, Cuba)
- Kultura afrikarraren sustatzea gazteen zein emakumeen eskutik.
- Kairoko Emakumeek Buruturiko Zinemaren Nazioarteko Jaialdiari, zein Latinoamerikan eta
Euskadin burutzen diren Emakumeek Egindako Zinema Arabiarraren Karabanei laguntza (Klaketa
Árabe, Egipto).
- Eskerrak Rosa María Broncanori bere laguntzarengatik.
Hitzarmenak hezkuntza zentroekin
- IES Mungia BHI (Mungia)
- CIFP Tartanga LHII (Erandio)
- IES Ballonti BHI (Portugalete)
- CIFP Iurreta LHII (Iurreta)
- IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao)
- IES Aixerrota BHI (Getxo)

- IES Artaza-Romo BHI (Leioa)
- CIFP Larburu LHII (Barakaldo)
- CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao)
- CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII (Bilbao)
- IES Saturnino de la Peña BHI (Sestao)
- Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

1. FITXA TEKNIKOA
Izenburua: Boxgirls
Urtea: 2016
Luzeera: 20 min
Herrialdea: Kenia, Espainia.
Hizkuntza: Ingelesa SUBT, Gaztelania.
Errealizazioa / Ekoizpena: Jaime
Murciego
Generoa: Dokumentala
Saila: Genero berdintasuna
2. SINOPSIA
Sonkok, egunero bezala, Kariobangi-ko (Nairobi) slum-a gurutzatu du, bota bakeroak eta txano
gorria soinean, entrenamendurako bidean. Bizitza ez da samurra Kariobangi bezalako tokietan,
are gutxiago neskei eta emakumeei dagokienez. Pobrezia, krimenak, drogak, bortxaketak. “Neska
indartsuak, komunitate seguruak” da euren leloa. Ez da autodefentsa hutsa. Lau soken arteko
kirolean bizitzak lapurtutako konfiantza, motibazioa, autoestimua eta anbizioa aurkitzen dute,
euren burua ahaldundu eta, halaber, komunitateetan baikorki eragin.
3. FILMAREN AZTERKETA


Zer kontatzen digu filmak?



Zer sentitu duzu ikustean?



Nolakoa da Sonko eta Sara jaio diren lekua? Ba al dakizu zer den slum bat? Zure ustez
zein zailtasun dituzte han jaiotzeagatik?



Sarak ez du uste kirol batzuk gizonentzat eta beste batzuk emakumeentzat direnik. Zein da
zure iritzia?
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A) AFRIKA EZ DA HERRIALDE BAT, DIBERTSITATE HANDIKO KONTINENTEA BAIZIK
Erraz bereizten ditugu Europako herrialdeen eta gizarteen arteko ezberdintasunak —eta
informazio asko daukagu bertako ohituren, hizkuntzen, paisaien edo klimen inguruan—, baina,
orokorrean, Afrikarekin ez da berdin gertatzen. Sarritan hitz egiten dugu Afrikari buruz, ezaugarri
berberak dituen lurralde bat balitz bezala, herrialdeak bereizi gabe, kontuan hartu gabe zein
tamaina duen eta zenbateko aniztasuna hartzen duen.
Hori guztia ez da kasualitatez gertatzen; izan ere, komunikabideek (telebistek, irratiek,
internetek…) gutxi hitz egiten digute Afrikari buruz, eta erakusten duten kontinentearen irudia
sinpleegia da, kanpotik begiratzen dute. Oso informazio gutxi iristen zaigu Afrikako herrialdeetatik
bertako biztanleek kontatuta. Are gehiago, afrikar biztanleei ere gauza bera gertatzen zaie, haien
historia mendebaldeko ikuspegitik kontatzen ari zaizkie.
Dibertsitate itzela dago kontinentean, era askotakoa. Gainera, herrialde batzuetan, Kenyan, kasu,
desparekotasun soziala ere oso handia da, hau da, herrialdeko biztanleen baliabideei erreparatuta
ezberdintasunak oso nabarmenak dira, auzune aberatsak eta auzune pobreak daude hirietan, eta
nekazaritza-guneak baliabide urrikoak izaten dira orokorrean.
1. ariketa. Herrialde bat, askotariko egoerak.
Eztabaida ezazue taldean irudi hauetan ikusten duzuenari buruz. Bi argazkiak Kenyan atera
dituzte. Argazki horiek bat al dadoz aurretik Kenyari buruz zenuten ideiarekin? Zergatik?
Komentatu baita Kenyako hiriguneetan edo nekazaritza-guneetan bizi dituzten bestelako egoerak
ere, ezagutzen dituzuenak edo irudikatzen dituzuenak.

Slum edo auzo pobrea Nairobin - Ninara

Fauna natura-erreserbetan

2. ariketa. Nola irudikatzen ditugu?
Filmean neska gazte batzuk azaltzen dira, horien artean Sara eta Sonko. Baina, filma ikusi
aurretik, nola irudikatzen zenuen haiek jaiotako lekuko neska gazte bat? Bilatu interneten aurretik
zenuen ideiarekin bat datorren argazkia, eta azaldu benetako pertsonaiaren eta argazkian azaltzen
denaren arteko ezberdintasunak, fisikoak eta nortasunaren ingurukoak.
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3. ariketa. Zenbaki harrigarriak.
Aztertu jarraian azaltzen den irudia, Afrikaren dibertsitate handia erakusten du. Ondoren, hitz egin
taldeka gehien harritu zaituzten datuei buruz eta saia zaitezte galdera hauei erantzuten.

1. Kontinente hauen artean zein da zabalena?
Afrika

Europa

2. Zein kontinentetan dituzte hizkuntza gehiago?
Afrika

Amerika

3. Zein kontinentetan dago herrialde gehiago?
Afrika

Europa
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4. ariketa. Etnia-dibertsitatea Kenyan.
Kenya aberatsa da dibertsitatean: askotariko fauna eta flora ditu, baina, batez ere, askotariko
pertsonak; izan ere, 42 talde etniko daude ofizialki onartuta. Biztanleriaren zatirik handiena
tribuetan antolatuta dago, eta tribu bakoitzak bere hizkuntza du, Euskal Herrian bezala, bere
jantziak eta/edo apaingarriak eta bere ohiturak.
Taldeka, saia zaitezte asmatzen, interneten bilatuz, pertsona hauek zein tribu edo talde
etnikotakoak diren, eta aipatu bakoitzaren berezko hiru ezaugarri edo ohitura.

davida3
Ranveig

B) EMAKUMEEN ETA NESKATOEN KONTRAKO INDARKERIA MUNDUAN ETA KENYAN
Munduan askotariko gizarteak badaude ere, genero-desparekotasuna nabaria da guztietan. Hau
da, herrialdeen garapen-maila edo pobrezia handia edo txikia izateak ez du horretan garrantzirik,
emakumeak beti daude gizonak baino egoera okerragoan, eta neskatilak mutikoak baino egoera
ahulagoan. Emakumeek pairatzen duten indarkeria da desparekotasun horren adierazlerik
larriena. Era askotako indarkeria izaten da, hurrengo ariketan azaltzen diren datuek erakusten
dutenez. UNICEFek berriki plazaratu duen txosten bateko datuak dira.

5. ariketa. Premiazko konponbidea eskatzen duten zifrak.
Saia zaitez falta diren zifrak asmatzen eta ondoren alderatu benetako zenbakiekin.
-

Munduan, 5 urtetik beherako _________ haurretik 1 (_________ milioi haur) bikoteindarkeria pairatzen duen amarekin bizi da.
Munduan, 15 eta 19 urte bitarteko _________ milioi emakume nerabe bortxazko sexuharremanen biktima izan dira bizitzako uneren batean, horietatik _________ milioi azken
urtebetean.
Diru-sarrera apalak eta ertainak dituzten 38 herrialdetan _________ milioi emakume heldu
inguruk adierazi dute haurtzaroan sexu-harremanak izatera behartuak izan zirela.
28 herrialdetako datuek erakusten dute bortxazko sexu-harremanak pairatu dituzten 10
emakume nerabetik _________ hurbileko norbaiten biktima izan direla.
Kenyan, 2007an, hauteskundeen ondoren gertatutako tribuen arteko borroketan
_________ emakume izan ziren sexu-indarkeriaren biktima.
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Munduan emakumeek pairatzen duten egoera ikusita, filmak erakusten duen ekimena eta
antzekoak oso egokiak dira, indarkeriaren aurrean emakumeei defenditzeko tresnak eskaintzen
dizkietelako, Sarak bere abestian laburbildu duenez.
“Aldaketarako tresna naiz. HIESa egurtu
nahi dut, pobrezia eta krimena egurtu
nahi ditut, genero-estereotipoak egurtu
nahi ditut, bortxaketa eta nerabeen
haurdunaldiak egurtu nahi ditut, nire
gizartetik eta mundutik kanpora bota,
seguru nagoen ingurunean bizitzeko.
Boxeolari izateaz harro nago”

C) EMAKUME AHALDUNDUAK ETA MASKULINITATE BERRIAK
Mundu zabalean badira neskak euren eskubideen alde borroka egiten dutenak, Sara eta Sonko,
adibidez, eta gizonak, haien kide direnak eta bide horretan lagun dituztenak, Priest entrenatzailea,
esaterako. Betiko rolek eta estereotipoek finkatutako moldea apurtu eta Sara, Sonko eta Priesten
antzera jokatzen duten pertsonak gero eta gehiago badira, etorkizunean genero-bazterketak eta
indarkeria matxista gutxitu egingo direlakoan gaude, erabat desagertzeraino.
Horretarako, oso garrantzitsua da mutikoak eta neskatoak edo gizonak eta emakumeak
desberdinduko ez dituen hezkuntza jasotzea, haurtzarotik hasita. Azken finean, emakumeen eta
gizonen arteko diferentzia biologiko bakarra organo genitalak dira, eta hori ez da oztopo
eguneroko lanak berdintasunean egiteko, eskolan, etxean, aisialdian edo beste edozein
jardueratan.
6. ariketa. Mezua duten esaldiak.
Aztertu taldean filmetik ateratako esaldi hauek, eta jarri zuen iritzia aldamenean:
“Jende gehienak gizonen alde bakarrik egiten du
borroka, gu nesken alde borroka egiteko gaude
hemen, berdinak izateko aukera izan dezagun”.
Sonko.
“Mutilak beti dira guztiaren buru”. Sara.
“Boxeoa erabiltzen dugu neskek eta emakumeek
bizitza duina izango duten mundua sortzeko, hori da
gure misioa, komunitate seguruetan bizi daitezen eta
euren sexualitatearen gaineko kontrola izan dezaten,
maila bereko kide gisa kontuan hartuak izan
daitezen, aukera-berdintasuna izan dezaten”. Priest.
“Neska eta emakume indartsuak ditugunean,
komunitate indartsua dugu”. Priest.

Jarraian, taldean, definitu itzazue kontzeptu hauek, adostasunez:
KONTZEPTUA

DEFINIZIOA

Androzentrismoa
Patriarkatua
Emakume ahaldunduak
Maskulinitate berriak
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7. ariketa. Haien lekuan.
Prestatu antzezlan txiki bat taldean. Sonko, haren aita, ama, entrenatzailea… izango dira
pertsonaiak. Antzezpenean erakutsi Sonkoren borroka, genero-estereotipoak hautsi eta berak nahi
duena izateko aurrera daramana.

D) BIDEZKO KIROLA, BIZIMODU OSASUNTSUA IZATEKO
Kirol-jarduerek askotariko onurak dakartzate. Pertsonaren ongizate fisikoa eta psikologikoa
sustatzen dute. Kirola modu erregularrean egiten bada, gure muskuluak eta hezurrak indartsuago
egongo dira, eta, ondorioz, gure erresistentzia, malgutasuna eta koordinazioa hobeak izango dira.
Gainera, kirolak loa eta animoa hobetzen ditu, estresa gutxitu eta ongizate-sentsazioa areagotzen
du. Hortaz, kirola egiteak gaixotasunak eta lesioak saihesten laguntzen du, osasuna hobetzen du
eta gure organismoa gazte edukitzen laguntzen digu.
Gizarte mailan, bizikidetza egokia edo taldean lan egitea entrenatzeko tresna da kirola.
Lagungarria da ezaugarri positiboak lantzeko, besteak beste, tolerantzia, entzuketa aktiboa,
kontzentrazioa eta enpatia; izan ere, sarritan, kirolean beharrezkoa izaten da negoziatzea,
koordinatzea edo irmotasunez aritzea.
Filmean ikusi ditugun Boxgirls-eko kirolariak, adibidez, boxeoa ikasten ari dira, baita bizitzarako
trebetasunak ere: arazoak taldean partekatzen dituzte eta konponbideak bilatu. Haientzat oso
garrantzitsua da Priest entrenatzaileak laguntzen dituela eta estimatzen dituela sentitzea. Aldi
berean, poliki-poliki, komunitateak genero-estereotipoen inguruan duen pentsaera ere aldatzen ari
dira.
Zoritxarrez, kirolean genero-bazterketa dago. Kirol batzuetan ez dituzte pertsona guztiak berdin
onartzen, generoaren arabera baizik. Arlo profesionalean, kirol batzuetan emakumeek eta gizonek
ez dute aitorpen bera izaten, eta, zenbait kasutan, batzuen eta besteen soldaten arteko aldea
izugarria izaten da.
8. ariketa. Taldean, hitz egin ezazu gai hauei buruz eta eman zure iritzia.
Ba al dakizu zenbat kobratzen duen Athleticeko
gizon jokalari batek? Eta Athleticeko emakume
jokalari batek?
Ezagutzen al duzu “gabarraren” polemika?
Bilboko futbolean genero-ekitatea dagoela uste al
duzu?
Gizon kirolari gehiago ala emakume kirolari
gehiago ezagutzen duzu?
Nortzuk azaltzen dira gehiago komunikabideetan:
gizonak ala emakumeak? Zergatik?
Esan 3 euskal emakume kirolariren izenak.
Bilatu interneten haien ibilbideari buruzko
informazioa edo elkarrizketaren bat.
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E) ZER EGIN DEZAKEZU ZUK?
Gizarte zibileko kide garenez, gauza asko egin ditzakegu.
-

Jaso ezazu Afrikan diren askotariko egoeren eta herrialdeen inguruko informazioa, edukiak
arduraz lantzen dituzten eta kontinentearen aniztasuna erakusten duten informazio-iturriak
aukeratuta. Parteka ezazu ikasten duzuna senitartekoekin eta lagunekin, estereotipoak
hausten laguntzeko eta Afrikako testuinguru anitzen gaineko ezagutza sustatzeko.

-

Bidaian bazoaz, errespeta itzazu biztanleak eta tokiko ohiturak, eta baita ingurunea ere;
sustatu bidezko merkataritza, ez eragin ondorio negatiborik eta ez erakutsi leku horretan
ohikoa ez den jarrerarik.

-

Hartu parte Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeetan (GGKE-etan) edo biztanleria
migratzailea gizarteratzeko lanean ari diren elkarteetan, edo ezagutzak, ohiturak eta
kulturak trukatzea sustatzen duten kulturarteko jardueretan, edo jar zaitez harremanetan
zure auzoan bizi diren edo zure eskolara joaten diren beste nazionalitate batzuetako
pertsonekin.

-

Izan zaitez ekitatea sustatzen duten kirol-taldeetako partaide, eta sentsibilizatu zure
senitartekoak eta lagunak indarrean diren genero-estereotipoak apurtu beharraz.

-

Egin aurre genero-bazterketari zure bizitzako alderdi guztietan, tratatu berdin zure inguruko
mutilak eta neskak, ez bereizi mutilen eta nesken jostailuak, ez jolasak, ez arropa-kolorea,
eta ez itzazu lotu generoaren araberako balio edo jarduera ezberdinekin.

ORRIALDE INTERESGARRIAK
Boxgirls Kenya elkarteak Nairobiko Kairobangi slumeko neskak boxeoan trebatzea sustatzen du,
haien garapen pertsonala eta kolektiboa bultzatzeko eta trebetasun sozialak eta aurre egiteko
estrategiak bereganatzeko, bizitza duina izan dezaten eta euren eskubideak balia ditzaten.
http://www.boxgirlskenya.com
Wiriko aldizkaria Saharaz hegoaldeko Afrikako arteei eta kulturei buruzkoa da erabat, eta
gaztelaniaz idatzita dago. Mota horretako lehenengo agerkaria da. Afrikatik Afrikara begiratzen
duen leihoa da, bereziki aktibista, eta aitzindaria kontinenteko kultura-errealitate garaikideak
ikusarazten. http://www.wiriko.org
Kirola eta Garapena elkarteak kirola egitearekin eta garapenerako lankidetzarekin lotutako
jarduerak sustatzen ditu, maila guztietan (ekimen publikokoak eta pribatukoak). Zenbait proiektu
bultzatzen ditu Afrikan, Brasilen eta Amerikan. http://www.deporteydesarrollo.org/
Afrikako Soinuak elkarteak senegaldarrak biltzen ditu, horien artean musikariak eta artistak, eta
Afrikako kultura-aniztasuna zaindu, zabaldu eta transmititzeko ari dira lanean.
https://sonidosdeafrica.wordpress.com/
“África no es un país” bloga El País egunkariaren atal bat da. Bertan, Afrikako herrialdeetako
gertakari eta egoera anitzen berri ematen dute, Espainiako gizartean ezagutarazteko.
https://elpais.com/agr/africa_no_es_un_pais/a
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IRAKASLEENTZAKO GIDA
3. FILMAREN AZTERKETA
Filma Kariobangi izeneko slum edo auzo pobrean dago kokatuta, Kenyako hiriburuan, Nairobin.
Munduko beste eskualde askotan bezala, biztanleen bizi-baldintzak oso gogorrak dira bertan,
haientzat eskuraezinak direlako pertsona orok izan beharko genituzkeen oinarrizko eskubideak.
Slumak txabola-auzuneak dira. Hainbat hiritan ugarituz joan dira, nekazaritza-guneetatik
hirietara izan diren migrazio-prozesuen ondorioz.
Normalean, slumak lugorrietan eraikitzen dituzte, oinarrizko zerbitzurik gabeko eremuetan, ez
dute izaten ur-hornidurarik, argindarrik, osasun-zerbitzurik edo zabor-bilketarik.
Zaborra pilatu egiten da, ur beltzen kanalizazioak egoera txarrean izaten dira eta ez dago
komunik; ondorioz, slumak gaixotasun ugariren sorleku izaten dira.
Alboan GGKEaren webetik jasotako informazioa. Erakundeak ‘slum-en’ garapenaren alde dihardu lanean Indian

Kariobangi Nairobiko kokaleku informal prekarioetako bat da, hiriburuaren erdigunetik 15 km
ingurura dagoena. 1980ko hamarkadan, nekazaritza-guneetatik hirirako migrazioak presio
demografiko gero eta handiagoa ekarri zuen etxebizitzen arlora. Auzuneko biztanleetatik ehuneko
handi bat 15 eta 30 urte bitarteko gazteak dira, jatorriz askotariko tribu eta kulturetakoak.
Segurtasun-eza eta pobrezia oso handiak dira. Ura falta da, hondakin solidoak eta likidoak ez dira
behar bezala jasotzen, lanposturik ez dago eta gaixotasunak daude. Giza eskubideen urraketek
eta GIB-HIES tasek gora egin dute.
ARIKETEN ERANTZUNAK
1. ariketa. Herrialde bat, askotariko egoerak.
Nairobin, bizi-baldintzen desparekotasunak oso handiak dira. Pertsona batzuk muturreko
pobrezian bizi diren bitartean, beste batzuek aberastasuna pilatzen dute.
Ezkerreko argazki urbanoan Nairobiko slum bat azaltzen da, goitik begiratuta. Ikusten denez,
auzuneak ez du hiri-antolaketarik. Beraz, egituratu gabe dago, sortuz joan da nekazaritzaguneetako biztanleak bertara iritsi ahala, aukera hobeen bila, lehorteak direla eta, edo jatorriko
lekuetan kontrako faktoreak izan dituztelako. Orokorrean, slumak auzune osasungaitzak izaten
dira, ez dute oinarrizko zerbitzurik, txorrotako urik, elektrizitaterik edo oinarrizko saneamendurik,
esaterako, eta etxeak material desegokiekin eginda daude, jendea pilatuta bizi da eta pribatutasun
gutxi dago. Indarkeriaren, delinkuentziaren eta gizarte-bazterketaren haztegi dira. Dena den, jakin
beharra dago auzo eta hiri guztiak ez direla horrelakoak, ez Kenyan ez Afrikako beste herrialde
batzuetan. Badira ongi egituratutako hiriak eta auzoak, hurbilago ditugun beste batzuen antzekoak,
kafetegiak, museoak, parkeak, lorategiak eta etxe orratzak ere dituztenak.
Eskuineko argazkian natura-erreserba baten paisaia ikusten da. Herrialde horretan Europan
existitzen ez diren animaliak bizi dira, adibidez, lehoiak, elefanteak, errinozeroak, jirafak,
hipopotamoak… Horregatik, safariak turismo-jarduera ezaguna dira Kenyan. Nolanahi ere, jakin
beharra dago Kenyako jatorrizko tribu ugarietako batzuk natura-erreserbetako guneetan bizi direla,
eta errespetatu egin behar direla.
2. ariketa. Nola irudikatzen ditugu?
Slum eta antzeko auzo marjinaletan bizi diren pertsonen egoera ahulezia handikoa dela erakutsi
ohi dute komunikabideek, batez ere emakumeen eta haurren kasuetan. Irribarrerik egiten ez
duten pertsonak ikusten ditugu, arropa eskasekin jantzita, babesik ez dutela dirudi, eta bizimodu
duina aurrera eramateko bitartekorik ez dutela.
Haatik, filmeko neskak oso aktiboak dira, euren bizitzaren jabe egin dira eta aurrera egiten uzten
ez dieten egoerak edo baldintzak aldarazten saiatzen dira, batez ere indarkeria matxistari eta
genero-bazterketari aurre egiten. Gaitasunak lantzen dituzte, eta kirolaren bidez aurrera egiten
dute euren bizitzetan, kasu batzuetan entrenatzaile izatera ere iritsita.
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3. ariketa. Zenbaki harrigarriak.
1. Afrika Europa baino 3 aldiz handiagoa da: Afrikak 30,37 milioi km2 ditu eta Europak 10,18 milioi.
Munduko kontinenterik zabalena Asia da, 44,58 milioi km2-rekin, eta ondoren Amerika, 42,55
milioirekin.
2. Amerikan ere etnia eta hizkuntza ugari daude. Nolanahi ere, datu baikorrenen arabera,
Amerikan gaur egun 1.500 ahozko hizkuntza daude, eta Afrikan, berriz, 2.000 baino gehiago
daude erregistratuta. Europan 23 hizkuntza bakarrik erabiltzen dira (zenbaki oso txikia iruditzen
zait).
3. Afrikan 55 estatu daude; Europan, gaur egun, 49; Asian 48; Amerikan 35; eta Ozeanian 13.

4. ariketa. Etnia-dibertsitatea Kenyan.
Ezkerreko argazkia - Samburu
- Masai tribuko kideak ziren, baina banandu eta euren klana sortu zuten. Horregatik, hizkuntza ia
berdina erabiltzen dute eta ohiturak ere antzekoak dira.
- Samburu tradizioak dio haien jatorria Pagaa izeneko lekua dela, eta lehorteak eta goseteak
bultzatuta emigratu zutela.
- Buztinezko etxola txikietan bizi dira, bertan aritzen dira sukaldean eta lo egiten dute.
- Urarekin eta esnearekin bataiatzeko ohitura dute. Ura bedeinkatzen dute eta gero ekartzen dute
esnea, ohiturek debekatu egiten baitiete biak nahastea. Esaten dutenez, ura badago,
animalientzako bazka egongo da, eta esnea badago, jendea ez da hilko.
Erdiko argazkia - Kikuyu
- Kenyako etniarik jendetsuena da, biztanleriaren % 21 hartzen du.
- Haien hizkuntza kikuyua da, hizkuntza bantuen taldekoa.
- Euren jainkoa, Ngai, Kenya mendian bizi dela sinisten dute; horregatik, kikuyuen etxeetako ate
guztiak mendi horretarantz begira daude.
- Kolonialismo britainiarraren aurrean erresistentziarik handiena egin zuen etnia da, eta Kenyaren
independentziaren alde gehien borrokatu zena.
Eskuineko argazkia - Masai
- Kenyara eta Tanzaniara iritsi ziren, Sudan hegoaldetik abiatuta.
- Maa hizkuntza hitz egiten dute, eta baita swahilia eta ingelesa ere.
- Herri nomada da eta artzaintza du ogibide, baina badira leku finkoetan bizi eta nekazaritzan lan
egiten dutenak ere.
- Masaiak herrixka txikietan bizi dira, boma direlakoetan, eta manyatta izeneko etxola txikiekin
zirkulua osatzen dute.
5. ariketa. Premiazko konponbidea eskatzen duten zifrak.
-

-

Munduan, 5 urtetik beherako 4 haurretik 1 (176 milioi haur) bikote-indarkeria pairatzen
duen amarekin bizi da.
Munduan, 15 eta 19 urte bitarteko 15 MILIOI emakume nerabe, nahitaezko sexuharremanen biktima izan dira bizitzako uneren batean, horietatik 9 MILIOI azken
urtebetean.
Diru-sarrera apalak eta ertainak dituzten 38 herrialdetan 17 MILIOI emakume heldu
inguruk adierazi dute haurtzaroan sexu-harremanak izatera behartuak izan zirela.
28 herrialdetako datuek erakusten dute bortxazko sexu-harremanak pairatu dituzten 10
emakume nerabetik 9 hurbileko norbaiten biktima izan direla.
Kenyan, 2007an, hauteskundeen ondoren gertatutako tribuen arteko borroketan
900 emakume izan ziren sexu-indarkeriaren biktima.
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6. ariketa. Mezua duten esaldiak.
“Jende gehienak gizonen alde bakarrik egiten du
borroka, gu nesken alde borroka egiteko gaude
hemen, berdinak izateko aukera izan dezagun”.
Sonko.

Ez dago emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunik, emakumeak mendeko egoeran
daude.

“Mutilak beti dira guztiaren buru”. Sara.

Mutilek erraztasun gehiago eta ahalmen handiagoa
dute erabakiak hartzeko.

“Boxeoa erabiltzen dugu neskek eta emakumeek
bizitza duina izango duten mundua sortzeko, hori
da gure misioa, komunitate seguruetan bizi
daitezen eta euren sexualitatearen gaineko
kontrola izan dezaten, maila bereko kide gisa
kontuan
hartuak
izan
daitezen,
aukeraberdintasuna izan dezaten”. Priest.

Boxeoa emakumeak ahalduntzeko erabili daitekeen
kirola da, berdintasunerako bidean aurrera egiteko.

“Neska eta emakume indartsuak ditugunean,
komunitate indartsua dugu”. Priest.

Neskak eta emakumeak gizartearen erdia dira, eta,
beraz, haien ongizatea funtsezkoa da guztion
onerako.

Definizio baliagarri asko daude. Jarraian, horietako bat:
KONTZEPTUA

DEFINIZIOA

Androzentrismoa

Gizona gauza guztien erdigunean kokatzen duen mundu-ikuspegia. Errealitatearen
gaineko ideia horren arabera, gizonen ikuspegia da egon daitekeen bakarra eta
unibertsala, eta, beraz, gizateria osoa hartzen du bere baitan, gizonak zein
emakumeak.

Patriarkatua

Emakume
ahaldunduak

Maskulinitate
berriak

Gizonen eta emakumeen arteko botere-banaketa desparekatua. Gizonek dute
lehentasuna bizitzako alderdi batean edo gehiagotan.
Emakume ahaldundua da bere burua ezagutzeko, bere barruko oztopoak apurtzeko
eta bere benetako esentziarekin birkonektatzeko prozesua egin duena. Prozesuaren
ondorioz, emakumeak bere burua ezagutzen du, benetakotasunez bizi da, finkatutako
botere-ereduak kopiatu gabe, eta bere feminitatea estereotipatu gabe bizi du. Azken
finean, Emakume Ahaldundua da bere benetako esentzian oinarrituz bere boterea
eskuratzen duena.
Genero-estereotipo tradizionalei uko egiten dieten gizonak, maskulinitate
hegemonikoari kritika egiten diotenak, eredu horrek eskubideak ukatzen baitizkie
emakumeei eta gizonei, eta gizonezkoen pribilegioak iraunarazten baitu .

7. ariketa. Haien lekuan.
Tradizionalki maskulinotzat jotzen diren arloetan interesa duten neskek sarritan izaten dituzten
oztopoak identifikatu behar dituzte ikasleek, filmak erakusten duen testuinguruari begira: Nairobiko
slum bat, Kenyan, gida didaktikoan azaldu diren egoerak hartzen dituena.
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8. ariketa. Taldean, hitz egin ezazu gai hauei buruz eta eman zure iritzia.
Ba al dakizu zenbat kobratzen duen
Athleticeko gizon jokalari batek? Eta
Athleticeko emakume jokalari batek?
Ezagutzen al duzu “gabarraren”
polemika?
Bilboko futbolean genero-ekitatea
dagoela uste al duzu?

Duela gutxi berritu diote kontratua Kepa Arrizabalagari, denboraldi
bakoitzeko 4 milioi euro baino gehiago adostuta. Athleticeko
emakumeen taldeko jokalarien soldatak ia ez du bizitzeko ematen,
eta ordaindutako beste lan batzuk egin behar dituzte futbolean
aritzeaz gain; horrek eragina du entrenamendu-denboran eta,
beraz, baita euren teknikan ere. https://athletic.elcorreo.com/keparenovacion-athletic-20180122095951-nt.html
2016. urtean, Athletic taldeko neskek emakumeen futboleko liga
irabazi zuten. Klubak ez zuen egokitzat jo gabarra Bilboko
itsasadarrera ateratzea, gizonen taldeak titulua irabazi duenean
atera
duten
arren.
https://www.elperiodico.com/es/deportes/20160607/athleticgabarra-liga-femenina-celebracion-5187085

Gizon kirolari gehiago ala emakume
kirolari gehiago ezagutzen duzu?
Nortzuk azaltzen dira gehiago
komunikabideetan: gizonak ala
emakumeak? Zergatik?

Komunikabideetan gehiago ikusten dira gizonezko kirolariak
emakumezkoak baino. Horregatik, askotan, gizarteak gizon
kirolariak gehiago ezagutu eta miresten ditu emakume kirolariak
baino.

Esan 3 euskal emakume kirolariren
izenak.

Edurne Pasaban - Edurne Pasaban Lizarribar euskal alpinista
lehen emakumea izan da planetako 14 zortzimilako gailurrak
zapaltzen,
eta
hori
lortzen
duen
20.
pertsona.
https://www.edurnepasaban.com/

Bilatu interneten haien ibilbideari
buruzko informazioa edo
elkarrizketaren bat.

Amaya Valdemoro – saskibaloiko jokalari ohia, historiako
emakume
saskibaloilaririk
onena.
https://www.cuatro.com/generacionpro/Amaya-Valdemoro-egoistanaturaleza-deporte_0_2445451018.html
Joane Somarriba - euskal txirrindulari ohia, hiru Frantziako Tour
irabazi ditu, bi Italiako Giro eta Munduko Erlojupeko Txapelketa.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/somarriba.htm

Ikerkuntza, idazkaritza, zuzenketak eta
maketazioa
Cristina Alba Pereda
Greta Frankenfeld
Gorka López Arantzamendi
Julen Montes
Leire Pascual Basauri
Juan Carlos Vázquez
Joseba Villa

Eskerrak Rosa María
Broncanori bere laguntzagatik.

Aholkularitza

IES Mungia BHI (Mungia)
CIFP Tartanga LHII (Erandio)
IES Ballonti BHI (Portugalete)
CIFP Iurreta LHII (Iurreta)
IES Ibarrekolanda BHI (Bilbao)
IES Aixerrota BHI (Getxo)
IES Artaza-Romo BHI (Leioa)
CIFP Larburu LHII (Barakaldo)
CIFP Txurdinaga LHII (Bilbao)
CIFP Elorrieta-Erreka Mari LHII (Bilbao)
IES Saturnino de la Peña BHI (Sestao)
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