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: Amona putz!
Urtea: 2009
Iraupena: 9 minutu
Nazionalitatea: Espainia
Hizkuntza: Euskara
Azpitituluak: Gaztelania
Errealizazioa / Ekoizpena: Telmo Esnal
Generoa: Fikzioa
Kategoria: Genero-ekitatea
2. SINOPSIA
Zenbaitetan, ume txikiak dituzten senar emazteek faltan izaten dute amona.

3. FILMA AZTERTZEN
A) Zer iritzi duzu film labur honi buruz?
B) Zer izan da gustukoen izan duzuna? Eta gutxien atsegin izan duzuna?
C) Familiek aitona-amonen laguntza eskatzea ohiko kontua dela uste duzu? Zer
iruditzen zaizu?
D) Nork zaindu beharko lituzke umeak zure ustez? Zergatik?
E) Etxeko zaintza-jardueren artean lan-mota ugari daude. Baten bat aipatu dezakezu?
F) Lan hauen noren ardura dira zure etxean?
G)Zure senideez gain, zu baino adin gehiago duen beste norbaitekin konpartitzen duzu
espaziorik zure bizitzan?
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4. BELAUNALDIEN ARTEKO HARREMANAK
FUNCASen (Fundación de las Cajas de Ahorros) “Gaur egungo gizarteetako belaunaldien
arteko harremanak” 2012ko txostenaren arabera, milioi bat amona baino gehiagok
zaintzen dituzte erregularki haien ilobak eta amonen heren batek baino gehiagok eta
aitonen laurden batek gutxienez astean behin. Honek belaunaldi hauen arteko
harremanak sendotu egiten ditu.
Azken hamarkadetan gurasoen lanaldi luzeen ondorioz, umeen zaintzaren alde bat aitonaamonen eskutan uztea ohikoa izan da. Kaleetan eta parkeetan hau irudi arrunta bihurtu
da.

Gure

gizartean

belaunaldien

arteko

elkarrekiko

laguntza-harremanak

oso

garrantzitsuak izan dira eta laguntza hau egoera ekonomikoa dela medio azken urteotan
biderkatu izan da. Arazoa sortu daiteke adinduek umeak zaintzean baina adinduak
zaintzeaz nor arduratzen den ahaztean.
Gaur egun normaltzat jotzen dugu pertsonek aisialdi-eskubidea izatea. Gure adinduek
eskubide hori bera ere badute.

Belaunaldien arteko harremanez ari gara denboraldi berean belaunaldi ezberdinen artean
ematen diren kontaktu-mota ezberdinak aipatu nahi ditugunean. Interakzio hauek oso
emankorrak dira eta oso garrantzitsua da adin ezberdineko taldeek berdintasunean
espazioak, ezagutzak, kultura, jarduera, eta abar konpartitzea aldaketaren eta garapen
sozialaren eragile baita.
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5. JARDUERAK
A) Adindu pertsonak aldaketa-eragile
1. ¿60 urte baino gehiagoko zenbat milioi pertsona daude munduan?
a) 16 milioi
b) 100 milioi
c) 600 milioi
2. Adinduek gizartearen hobekuntzan laguntzen dute. Nola?
a) Erakundeetan borondatzeko lana eginez
b) Ezagutza eta esperientziak transmitituz.
c) Ordaindutako lanaren bitartez ekonomiari ekarpenak eginez.
3. Zertan egin behar da indar adineko pertsonak garapenerako ezinbestekoak
izaten jarraitzeko?
a) Osasun eremuan inbertitu zahartze osasungarria izateko.
b) Familietan haiei ardura asko eman.
c) Erretirorako adina atzeratu.
Mundu osoan zehar iraultza demografikoa gertatzen ari da. Gizonen eta emakumeen biziitxaropena

handitu

da

nutrizio-aurrerapenei

esker,

baita

aurreraldi

mediku

eta

teknologikoei ere. 2050erako munduan 60 urtetik gorako 2000 milioi baino gehiago izango
dira (Osasunaren Mundu Erakundearen arabera). Hain azkar zahartzen ari den mundu
honetan oso garrantzitsua da adinduek betetzen duten lana, hauek lankidetzan ari baitira
erakundeekin, borondatezko lanak burutzen, familien zaintza eta mantenuan jardunez eta
esperientzia eta ezagutzak konpartituz.
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B) Belaunaldien arteko desberdintasuna
Gaur egungo egoera ekonomiko, politiko eta sozialaren ondorioz, gure gizartean adin
ezberdineko hiritar ugariren bizi-baldintzak okerrera egiten ari dira. Aitona-amonen zaintza
zuzena ilobekiko murriztu bada ere, familia asko zaharren pentsioei esker bizi dira. Eta
horrek adinduen zama areagotzen du, haien bizkar gainera erortzen baita senideen
mantenuaren erantzukizuna (adin honi ez legokiokeena).
C) Zaintzen ardura
Denek bizitzen jarraitzeko zaintzak behar ditugu eta gizarteak zaintza hauek burutzen
dituenak behar ditu. Gizarte patriarkal sexistak zaintza-lanak femeninotzat definitu ditu eta
emakumeei atxiki. Gainera, ordainsaririk gabeko lan bezala definitu ere bai.
Azken hamarkadetan, batez ere emakumeak ordaindutako lan-mundura inkorporatzearen
ondorioz, ohiko lan-banaketak zalantzan jarri dituzten funtsezko aldaketak suertatu dira.
Hala ere, Estatuak, enpresek eta familiek jarraitu dute sarritan zaintza-lanak emakumeen
eskuetan uzten. Bizitza pertsonala eta lanekoa adiskidetzeko politikak sortzeko
ahaleginak egin badira ere, alde batetik, gehienetan emakumeak etxean denbora gehiago
pasatzeko neurriez beteta egon dira eta, bestetik, gizonentzako sorturiko adiskidetzebideek orokorrean oso erantzun eskasa izan dute.

I
I
I
I
I
I
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Gizarte berdinkideago bat sortzeko ezinbestekoa da zaintza-lanen ardurak Estatu,
enpresa eta familien artean banatzea, horretan gizon eta emakumeek erantzukizun eta
aukera berdinak izatea eta batzuk zein besteek ardura hauek aurrera eramateko astirik
izatea.
EGIA ALA GEZURRA?
a) Emakumeek, emakume izateagatik, ume bat hazteko jakin behar den guztia badakite.
EGIA

GEZURRA

b) Etxeko lanak denen artean banatuz gero, guztiek disfrutatzen duten denbora libre era
bidezkoagoan banatua egongo da.
EGIA

GEZURRA

c) Gizonek 15 eguneko baimena hartu dezakete independenteki umea jaiotzean, amak
derrigor hartu egiten ditu 6 aste eta 16 asteko kopurua bete arte bien artean banatu
ditzakete.
EGIA

GEZURRA

d) Amonek esperientzia gehiago dutelako ilobak hobeto zaindu ditzakete.
EGIA

GEZURRA

e) Etxeko lanak batez ere gizonek egiten dituzte.
EGIA

GEZURRA
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D) Pertsona nagusien zaintza
Gaur egun, arazoa balitz bezala aipatzen da adinduen zaintza. Pentsioen kostua oso altua
dela entzuten dugu. Hala ere, pertsona nagusiek zahartzarora iristean pentsioen bitartez
eskuratzen dituzten baliabide ekonomikoez gain, ongi bizitzeko bestelako baliabideen
beharra dute ere bai.
beraien

behar

Eta horretarako, adinduen desioak eta iritziak kontuan hartuta,

ekonomikoak,

osasun

arlokoak

eta

baita

afektiboak

bermatzea

ezinbestekoa da.

E)Pertsona nagusiak zaintzen dituzten gazteak
Guztiok zainduak izateko eskubidea izanik, adindu gehienek bizitza osoan zehar besteak
zaintzen ibili eta gero, hainbat ekimen burutzen ari dira jende gazteak haiek zaindu ahal
izateko ere bai. Unibertsitate eta udal ezberdinek ematen diete ikasleei pertsona nagusien
etxeetan bizitzeko aukera elkar zaintzeko. Gainera, borondatezko programa batzuk ere
badaude zaharrei bisita egiteko, laguntzeko edo irakurtzeko, bai etxean bertan, bai zentru
eta egoitzetan. Lehen aipatu bezala, osasun-laguntza emateaz gain, oso garrantzitsua da
zaintza emozionala.
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WEBGUNE INTERESGARRIAK
WEB ATARIAK, BLOGAK…
•

BATERATU, UZTARTZEAREN ALDE ONA (Eusko Jaurlaritza) http://ttiki.com/54158

•

1950 baino lehenago sorturiko EMAKUME BASERRITARREI eginiko elkarrizketak
(Amaia Negro) http://ttiki.com/54159

•

UDABERRI GALDUA (JOSI SIERRA, BLOGA) Guda zibila bizi zuten 85 urtetik
gorako

lekuko

gizon

eta

emakume

euskaldunen

bideo-grabazioa.

http://ttiki.com/54160
•
DATUAK ETA ESTATISTIKAK
•

ZIFRAK Emakumeak eta gizonak EUSKADIN 2012 (EMAKUNDE)
http://ttiki.com/54161

ARGITALPENAK
•

Zahartzaroa:

Gizartean

beste

leku

baten

bila

(Uxua

Larretxea, ARGIA)

http://ttiki.com/54162
•

Adinduak

etxean

luzaroago

edukitzeko

programa

(EITB

audioa)

http://ttiki.com/54163
•

"Presentzia-ausentzia hirukoitza": Etxeko- eta zaintza-lanak eta militantzia sozial
eta politikoa aztergai. (Marina Sagastizabal- Bideoa) http://ttiki.com/54164
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IRAKASLEENTZAKO GIDA
3.C eta D ATALAK
Bi atal hauetan eztabaidatuko da ea ikasleek uste duten aitona-amonek ilobak zaintzea
ondo ikusten duten edo ez. Norberaren esperientziaren araberako iritziak botako dituzte
seguruenik. Ez dago erantzun txarrik, beti ere adinduen desioak eta haien beharrak
kontuan hartzen badira, nahiz eta sarritan etxe bakoitzeko egoera familiarrak derrigortzen
dituen ardura hauek bere gain hartu ditzaten.
3. E eta F ATALAK
Erantzunak ugariak izan daitezke eta, bateratuz gero, ikasleek ikusi ahal izango dituzte
zaintzak eta etxeko lanek bere baitan biltzen dituzten zeregin anitzak. Hortik aurrera hitz
egin daiteke etxe bakoitzean dauden lan arduradunei buruz baita gizonen eta emakumeen
artean banaketa hori orekaturik dagoen ala ez aipatu ere.
3. G ATALA
Galdera honek gure gizartean nerabeek eta adinekoek elkarrekin espazioak konpartitzeko
guneei buruz hausnartzea du helburu eta etxetik kanpo beste belaunaldiko pertsonekin
egoteko aukera gutxi ditugula bistaratzea, ez baitago horretarako espaziorik.

5.A ATALA TESTa
1. c) Munduko Osasun Erakundearen arabera (MOE), munduan egun 60 urtetik gorako
600 lagun baino gehiago daude. 2025 urterako bikoitza eta 2050erako 2000 miliora iritsiko
omen da. Gehienak garapenerako bidean dauden herrialdeetan, bertan bizi-itxaropena
gora egiten ari da eta.
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2. a) eta b). Bi jarduera hauek komenigarriak dira. Hala ere, Europako zenbait herrialdetan
jada badago adinekoek egin eta ordainduriko lana eta seguruenik hemen ere bai, familien
mantenuan laguntzeko (oraindik orokorra ez bada ere).
3. a) Garrantzitsua da zahartze osasuntsuari ekitea osasun publikoan inbertsioak sustatuz
eta baita adinekoen bizi-baldintzak eta erabilerraztasuna hobetuz.

5.C ATALA EGIA ALA GEZURRA?
a) GEZURRA. Emakumeak ez dira umeak zaintzen jakinez sortzen. Baieztapen hau egin
ohi da zaintzaren zama haiengan uzteko, berezko gaitasuna dutela argudiatuz umeak
hezteko, zaintzetarako eta etxeko arduretarako.
b) EGIA. Etxeko lanen banaketak familiako kideen arteko koordinazio hobea lortzeko balio
du eta normalean emakumeek bere gain duten gainkarga desagertarazteko.
c) EGIA. Indarrean dagoen araudiaren arabera, emakumeek eta gizonek umea izatean
baimen desberdinak gozatzeko aukera dute. Emakumeak gizonarengan zenbait ardura
uzteko bideak badaude ere, ezberdintasun honek zaintza-arduran erantzunkizuna duen
pertsonarengan eragina du, baita norbait kontratatzeko orduan ere (amaren baimena
eskubidearen ondorioz zenbait enpresetan emakumerik ez kontratazea izango du
ondorio).
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d) GEZURRA. Aitonek ere ikasi dezakete bilobak zaintzen.
e) GEZURRA. Etxeko lan gehienak emakumeek egiten dituzte, eta gizonak baino denbora
bikoitza pasatzen dute etxeko arduretan murgilduta.

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