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Hu
utsare
en hu
urreng
goak
k

SARRERA
A
Bakerak
ko hezi..
Johan G
Galtung so
oziologoak
k dioen b
bezala, oh
hituta gau
ude bakea
a gerrarik
k eza gisa
a
ulertzera,, baina orduan
o
bakeari essanahi ne
egatiboa ematen diogu. Galtungek
G
k
bereizten
n ditu, battetik, inda
arkeria zuzzena, age
erikoa, era
aso fisikoe n bidez adierazten
n
dena, e
eta, beste
etik, egiturazko in
ndarkeria, ikusezina, zapalkkuntzazko
o gizarte-egiturek ssortzen du
utena: lan
ngabezia,, miseria, desberdin
d
nkeria, bazzterketa, etab.
e
Indarkeria
a zuzenik
k ezak ba
akearen kkontzeptu
u negatibo
oa dakarr; aldiz, egiturazko
e
o
indarkeria
arik ezak bake-kon
ntzeptu po
ositiboa dakar.
d
Esk
kema horii eskala lo
okal nahizz
eskala globalean aplika da
aiteke; pre
emia gorrian daude
en talde zzanpatuak
k dauden
n
lekuan, e
egiturazko
o indarkeriia egongo
o da, inda
arkeria zuzzenaren h
hazia (pob
bretutako
o
familiak, auzo marjinalak,
m
baztertu
utako ghettoak, etab.);
e
m
munduko aginteak
k
planeta desoreka
a larria duten
d
herrrialde ab
berats eta
a txiroen artean banatzen
n
baldin ba
adu, gerra
ak eta basakeriazko
o ekintzak
k agertuko
o dira.
aren kultu
ura nagusi izatea baldin ba
adugu ab
biapuntu,, bakeare
en kultura
a
Indarkeria
bat esku
uratzeko beharrezkoa da, pixkanak
ka, indarrkeriazko egiturak bakezko
o
egiturekin
n ordezte
ea. Transarme deitu
uriko proze
esu hori ez
e da nazzioarte ma
ailan soilik
k
martxan jarri beha
ar, baita to
okian-toki an ere. Iza
an ere, tra
ansarme p
prozesu bati
b ekiten
n
diogu g
gatazkak indarkeria
arik gab e konpo
ontzen diren talde
eetan lan egiten
n
dugunea
an, erabakiak modu kolektib
boan hartzzen direne
ean, herria
aren parte
e-hartzea
a
kontuan izaten de
enean, tollerantzia e
eta solida
aritatea praktikatze
en ditugun
nean eta,,
azken ba
atean, bakerako he
eziketaren
n arauak garatzen
g
ditugunea
an.

Hutsaren hurren
ngoak…
Kanpaina
a honeta
an “Hutsa
aren hurrrengoen” erretratu
uak izang
go ditugu
u ardatz,,
munduko
o gatazke
en ondorio
oak, zuze nean, jasaten dituzten pertssona eta kolektibo
o
horienak. Sufrimen
ndu horri aurpegia
a jarri nah
hi diogu; ahulagoa
ak diren pertsonen
p
n
k eta bizi-p
proiektua k zapuzte
eko zorian
n
eta kolekktiboen errealitate ezagutu, ametsak
dituzten h
horiek, gu
u guztion aitortza
a
etta ikusgai bihurtzea
a merezi b
baitute.
Gainera, kanpain
na honen
n bidez, e
ez dugu soilik eza
agutzan eta haussnarketan
n
geratu n
nahi, ekintzak eta jarrerak planteatu
u nahi diitugu tokiian-tokian
n, mundu
u
mailako g
gauzak aldatzeko.
Kolektibo
o eta perrtsona ah
hulenen e
errealitatea erakutssi: immigra
anteak, gutxiengo
g
o
zapaldua
ak, errefuxxiatutako pertsonakk, emakum
meak eta
a haurrak.

2

Honako proposam
men peda
agogiko h
honek sail didaktik
ko bat du
u, mundu
u mailako
o
gatazken
n alderdia
ak ezagutzzeko eta h
horien ondorioei bu
uruz hausn
narketa egiteko.

HELBURU
UAK




Mu
undu mailan daude
en gatazkken ondorrioei buruzzko hausn
narketa eg
gitea.
Mu
unduko ga
atazken ondorioak
o
k modu kru
udelenean sufritzen
n dituzten pertsona
a
eta
a kolektiboen egoe
eraren kon
ntzientzia hartzea.
Jusstizia oinarri duten bakea
b
era
aikitzeko erlazioak
e
sortzeko
s
b
beharrezk
ko jarrerak
k
azttertzea.

HARTZA
AILEAK
-

Ika
astetxeak.
Aissialdi-talde
eak.
Biztanleria, oro
o har.

METODO
OLOGIA
Proposattzen dugun meto
odoa akttiboa, lan
nkidetzazk
koa eta bizipene
ezkoa da
a
(norbere esperienttziatik abiatzen da)).
Kanpaina
ako ekintzzak guztia
ak egin da
aitezke ed
do bakoittza modu
u independentean,,
horietako
o bakoitza
ak zentzua
a baitu be
ere horreta
an.
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1. JA
ARDUERA
A: “BUDA
A EXPLOTTÓ POR VERGÜEN
V
NZA”

OA
DEFINIZIO
en lagun
ntzaz,
Zinemare
abiapunttu izanik.

na
azioarteko
o

gaurko
otasuna ulertzea

Giza

Esskubideak
k

AK
HELBURUA



Ga
atazkan dauden
d
herrialdeta
ako biztan
nleriak bizzi dituen desberdin
nkeriazko,,
gizzarte-bide
egabekeriazko eta iindarkeria
azko egoe
erak ezag utzea.
Ge
erren ond
dorioak zein diren
n eta haurren bizitzan nola
a eragite
en duten
n
hausnartzea
a.

PARTAIDE
EAK
Taldea – 12 urtetik
k aurrerako
o ikasgela
ak.
MATERIALA
a kanoia
DVDa eta
GARAPEN
NA
Jarduera
ari ekiteko “Buda exxplotó porr vergüenza” filma ikusiko du
ugu.
Horren o
ostean, iku
usi dugun
nari buruzzko eztab
baida bat sortuko da azterketarako
o
urratsen llaguntzarekin.
SINOPSIA
A
Talibanekk suntsituttako Buda
aren esta tuaren azzpian, ora
aindik ere milaka fa
amilia bizii
dira.
Baktay se
ei urteko neskatila afganiarr bat da; arreta ha
andiz beg
giratzen dio
d Abbass
bizilagunari, irakurrketa-arike
etak egite
en ari den
n horri. Neskatoak
N
k ere esko
olara joan
n
nahi du irakurtzen ikastera
a, baina koadern
noa eta arkatza
a
b
behar dittu. Horiek
k
lortzeko o
oztopoz betetako
b
bide luzea
a egingo du. Eskollara bidea
an, mutiko batzueii
egin beh
harko die aurre; ha
aiek, held
duen portaera integristak err
rrepikatzen dituzte,
eta eraso
o egiten diote gerrra-jolasea
an ari diren bitarte
ean. Eskollara iristea
a ez zaio
o
batere e
erraza ge
ertatuko, eta
e
lortuttakoan, azkenean
a
, emaitza
a desilusio
onagarria
a
izango da
a.
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Eztabaida
arako gallderak


Film
mean, zerk harritu za
aituzte geh
hien?



Esko
olara joate
ea da Baktayren irrrika eta filmaren oin
narria. Zerrgatik da hain
garrrantzitsua protagon
nistaren h ezkuntza?
?



Zein
n dira esko
olara bide
ean topatz
tzen dituen oztopoa
ak?



Zer rol du em
makumeak
k Afganista
anen? Iku
usten duzu
u alderik g
gizon eta
ema
akumeen artean?



Zure
e ustez, em
makumee
ek indarke
eria jasate
en duten Afganistan
A
nen? Zerg
gatik?
Zure
e erantzun
na baiezkoa bada,, zer mota
atako inda
arkeria ge
ertatzen da
a?



Aurrkitu duzu
u desberd
dintasunikk Afganistango etta hemen
ngo nesk
ka-mutilen
n
arte
ean?

ITURRIA
http://ww
ww.cineddhh.org/g
guias-dida
acticas/buda-explo
oto-por-ve
erguenza//iintroducc
cion/#g
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2. SAIOA: K
KUBOEN DINAMIKA
DEFINIZIO
OA
Kartulinazzko kuboa
ak egotea
a baldintzza ezberdiinak izanik
k
HELBURUA
AK



onomikok
ki herrialde
e garatue
etan eta garatzeke
g
e daudene
en artean
n dauden
n
Eko
harremanak
k aztertu
azioarte mailako
m
elkarteek
e
dituzte politikek
p
eragiten d
duten harrremanak
k
Na
ba
aloratu

PARTAIDE
EAK
12 urtetikk aurrera
MATERIALA
ak 18, gu
uraizeak 4,
4 zuzenki ak 3, ark
katzak 3, zeloa ug
gari, folioak, talde
e
Kartulina
bakoitzekko boligra
afo bana, arbela etta klera
ABIAPUNTUKO ARA
AUAK
Talde ha
oluntario aukeratu
andia 4 ta
alde txikita
an banattu behar da hasieratik. 2 bo
u
Nazio Batuen ardu
uradun gissa eta tald
de bakoittzeko behatzaile ba
at
Behatzailleen lana: bere tald
dean ego
on isilik (ezzingo du hitz
h egin); bertan entzun eta
a
gertatuta
akoak orrrian idatzii ahal iza
ango dute
e. Ordezk
karia NBEE joaterak
koan ere,,
bere ond
doan joan
n daiteke behatzera
a baina beti
b ere isilik.
NA
GARAPEN
Talde ba
akoitzak ahal
a
duen kubo geh
hien egin behar dittu. Kubo b
bakoitzak 8 zm izan
n
behar dittu alde bakoitzeko
o eta Naziioa Batue
etako orde
ezkariek e
emango diote
d
edo
o
ez beren
n oniritzia. Noski, kuboek
k
b aldintza hori bete
e beharko
o du ona
artua izan
n
dadin. Etta bestald
de… lege
e berriak a
atera aha
ala, kuboe
ei exijentzzia gehiag
go erantsii
dakieke Nazioarte
eko eraku
undeak ((naturaren
n eragind
dako feno
omenoek
k ez dute
e
desegin behar-haiz
b
zeak, ura kanak, euriak,
e
kazkabarrakk,… ureta
an ez da
a
kuboa d
hautsi be
ehar, pisu zehatz ba
at manten
ntzeko gai izan beh
har du).
Jolasaren
n hasieran talde bakoitzeko
b
o ordezka
aria Nazio
o Batueta ko Elkarte
eak (NBE)
mahaira joango da
d eta ha
an dagokkion mate
eriala jaso
oko du (h
herrialde bakoitzarii
dagokion
n kopurua
a). Ordezk
kari hauekk izango dira
d beti ere, NBE ge
erturatuko
o direnak.
6

1.taldea
2.taldea
3.taldea
4.taldea

Materia prima
p
(Kartulina
ak)
2
1
7
8

Ezagutza
ak
Teknolo
ogia
(zuzenki+
+arkatzak)) (Guraizzeak)
3
1
3
3
-

aren iraup
pena 25-3
35 minutu bitartean
n izango da.
d Kubo
oa egin ah
hala, NBE
E
Dinamika
joan behar da bertan onetsi
o
edo
o bazterttuko baittute kubo
oa (une horretan
n
e
dituzte
d
ba
aldintzen arabera).
a
“Legeek””-arauek eskatzen
e
beha
arrean ka
ateak osatzea izan daiteke bestelako
b
o
Beste aukera bat: Kuboak egin
aukera b
bat MILPA elkartearren propo
osamena jarraikiz.
EBALUAZIIOA
Nola sentitu zarete
e (taldekid
de bakoittzak alde batetik, taldeko orrdezkariak
k bereziki,,
behatzaileak bestetik eta NBE
N ordezzkariak be
estetik)? Berdina al da talde batekoa
a
atea? Nolla sentitu zarete egoera
e
ho
orren aurrrean? no
ola jokatu
u
edo bestekoa iza
eko ordezkariek? Ze
er gertatu
u da oroko
orrean? EEgoera bid
dezkoa all
duzue rol bakoitze
oera alda
atzeko? Errealitatte hau e
eguneroko
o bizitzan
n
da? Zer egin daiteke ego
n da? Noiiz? Zer egiin daiteke
e?
gertatzen
ITURRIA
http://ww
ww.amnistiacatalun
nya.org
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3. SAIO
OA: HOMOFOBIA

Homofob
bia, giza talde
t
hau
uen aurka
ako gorro
oto, beldu
ur, aurreiriitzi eta ba
azterkeria
a
irrazionala da:
 Emaku
ume eta gizon
g
hom
mosexuala
ak.
 Homo
osexualekin batera
a, aniztassun afek
ktibo-sexuala osatzzen dute
en beste
e
gutxie
engoak: bisexualak eta trans exualak (horrelakoetan transsfobia eta
a bifobiazz
ere hittz egiten dugu).
d
 Norbe
eraren aurkako sexxuarekin e
erlazionatu
u ohi diren jarrerakk edo/eta
a ohiturak
k
dituzte
en pertson
nak, adibidez, metrrosexuala
ak eta "lum
ma" duten
nak.
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SEMA
AFORO MAPA
M
mundian, margotu alboko herrialdeak, b
berdez lehene
engo multzok
koak (1), eta gorriz
g
bigarren
n multzokoak(2):
Ondorengo mapam

(1) H
Homosexuale
ek gainontzek
ko hiritarren
esk
kubide berdin
nak dituzten lurraldeak:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Argentina
a
Belgika
Espainia
Hegoafrikka
Herbeherrak
Islandia
Kanada
Mexiko
a
Norvegia
Portugal
Suedia

(2) Homosexua
alei heriotz ziigorra
ezartzen
n dietenak:

1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
5.
5
6.
6
7.
7

Iran
Maurita
ania
Saudi Arabia
A
Sudan
Yemen
n
Nigeria
a
Somalia

9

GARA
APENA

MARG
GOTU GABEKO GAINONTZEKO
O HERRIALDEETA
AN EZ DAGO BE
ERDINTASUNIK, ETA ASKOTAN HOMOSEXUALE
EN AURKAKO LEGEAK DITUZTE
E!
10

JOKABIDE HO
OMOFOBOAK

LEGEA
AK BERDIN
NTZEN BAG
GAITU ERE,,
E
EGUNEROK
KOTASUNE
EAN,
OFOBIA GU
URE ARTEA
AN DAGO
O
HOMO

Aurrreko map
pa margo
otuta, oh artuko zin
nen gay--ek eta le
esbianek zein
herrrialde gutxxietan lorttu duten b
berdintasu
una beste
e herritarre
ekiko. Eta hala
ere, gurean ere, berd
dintasuna lortu dutten beste herrialde
eetan bezzala,
inke
estek eta azterketek
a
k diote be
erdintasun
n soziala ez
e dela lo
ortu, ezta gure
ikasttetxeetan
n ere; ba
atez ere , ikastetxxeetako patioak, ez dira toki
segu
uroak lgtb
b gazteen
ntzat.
e, ikastettxean, ka
alean, ... , jarrera homofob
boen
Ziur zure inguruan ere
leku
uko izan zarela, beheko
b
bokatetan aurki ditzakezu
un hainbaten
antzzekoak, ed
do bestelakoak. Ia
a gai zaretten hutsik dauden bokatak zuen
z
ingu
uruan ema
andako ja
arrera hom
mofoboek
kin betetze
en:

Gure
Gu ustez homosexu
uala den
kiidearen auurrean esta
taltzeko
itxu
xurak egiteen ditugu aldagelan
a
e-mailez ados geratu gara ho
omosexual itxuurak dituen
nbidapenik ez egiteko.
e
kide horri gon

11

Aurrreko orria
aldeko bo
okatetatikk zure ing
guruan ge
ehien em
maten dire
en 2
joka
abide aukeratu:

enen arte
ean auke
eratutako
o jokabid
de homoffobo
Orain, bukattzeko, de
ek ondorengo ta
aulan lab
burbildu itzazue, eta
e
buka
atzeko, talde
horie
bakkoitzak ho
orietako ezberdin bat edo bi aukeratu e
eta irakassleak
ema
andako ka
arteletan idatziko d
ditugu.

12

ITUR
RRIA
http
p://gehitu..org/somo
os-gehitu//dias-destacados-g
gehitu
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4 JARDUERA: JOA
4.
ANGO GARA
G
ESKOLARA
A?
HELB
BURUAK



Alfabettizazio kontzeptua eta horre
ek pertson
nen garap
penean duen
d
balio ullertzea.
Mundu
uan emak
kumeek d
duten analfabetism
mo-egoerra ezaguttzea,
eta erre
ealitate hori aldatz eko beha
arraren kontzientzia hartzea.

TESTTUINGURUA
A
Hezkkuntza gizza eskubid
de bat da
a, eta ezin
nbesteko elementu
e
a, ekonom
miak
eta gizarteak
k aurrera egiteko.
e
A
Aitortu be
ehar da he
ezkuntzan
n berdinta
asunbald
dintzatan sartzea funtsezkoa
a dela em
makumea
a indartze ko eta tre
esna
ezinbestekoa
a genero-b
berdintasu
una, gara
apena eta
a bakea n
nahiz antzeko
helb
buruak esk
kuratzeko.
Alfabetizazioa
a tresna boteretsua
b
a da ema
akumeare
en garape
ena, gizon
n eta
ema
akumeen arteko aukera-b erdintasuna eta genero ffemeninoaren
ong
gizate eko
onomiko, familiartteko, sozzial eta psikologikkoa lortzzeko.
Oina
arrizko giiza eskub
bidea iza
ateaz ga
ain, alfab
betizazioa
a ezinbessteko
balia
abidea da beste eskubide
e
fu
untsezko batzuk
b
ba
aliatzeko.
Desb
berdintasunik gab
beko alfa
abetatuta
ako mund
du batea
an, pertssona
guzttiek eskollara joate
eko auke
era edukiko lukete
e, eta eg
goera era
abat
desb
berdina izango litzateke. Hezkun
ntzak be
erekin da
akar bakea,
segu
urtasuna, enplegua, osasu n-zerbitzu
uak, berd
dintasuna,, eskubideak,
opa
arotasuna,, etorkizun
na.
Ana
alfabetism
mo
sozia
al
eta
ekonom
mikoaren
eragin ari
burruzko
Latin
noamerika
arako eta Karibe rako Battzorde Ek
konomikoa
aren (CE
EPAL)
txosten bate
ek gogorra dakar kigu aldii berean gertatuttako hainbat
faktoreren on
ndorio de
ela hori: ttxirotasuna
a, desnuttrizioa, osa
asun-arazzoak,
haurren lana
a, migrazzioa eta irakasku
untza eta
a ikaskun
ntza jarra
aitura
sartzzeko auke
erarik eza
a. “Desbe
erdinkeria
a horiek -a
adierazi d
du- pertso
onen
giza
arte-ahulta
asunean eragina dute. Ik
kasketarik
k ez due
enak aukera
gehiago du
u “arrisku
ua, segu
urtasunik eza etta babessgabetasuna"
senttitzeko.
Hain
nbat herrrialdetako
o alfabe
etizazio-tasa baxuek hori sortu duten
arra
azoiei buru
uzko jakin--mina pizttu beharko
o lukete. Azken
A
ba tean, sarrritan,
14

analfabetismo-zifren atzean goseteak
k,
desb
berdinkerriak egon ohi dira.

epidemiak,

g
gatazkak

eta

JARDUERAREN
N GARAPE
ENA
Ikasg
gela 3 pertsonako
p
o taldeta
an banatu
uko dugu
u, eta tallde bako
oitzari
testiigantza ba
at emang
go diogu. Pertsona bakoitzak
k kasu batt irakurriko
o du,
eta gainerak
ko kideei azalduko die. Tald
deak hiru istorioen arteko puntu
p
kom
munak etta desbe
erdinak a
adierazi behar
b
diitu. Ondo
oren, kasuak
alde
eratzean ateratako
a
o alderdi h
harrigarri edo
e
txund
digarriena
ak jakinara
aziko
dizkiie gainera
ako taldee
ei, eta de
enen artea
an gogoe
eta egingo
o dute.
Alde
eratu Fa
atu, Fao-- Fang fabrikako
o langile eta M
Mende Nazer
N
prottagonisten
n egun arrunt
a
ba
at zure eg
gunerokotasunarekkin. Apun
ntatu
alde
erdi garrantzitsuena
ak.

FATU
UREN ISTOR
RIOA (ZAMB
BIA)
Fatu egunero jo
oaten da es
skolara etxe
eko lanak egin
e
ostean
n. Ama, Pat
atricia, egurr bila
joate
en da, eta Fatuk eta anaiak oilloei jaten ematen die
e eta ur b
bila joaten dira.
Horre
etarako, goiiz jaiki beha
ar izaten dutte, bestela ez
e dira eskolara garaiz iiritsiko. Esk
kolan
lurrean eseri beh
har izaten dute,
d
han ez baitago aulkirik; norbe
eraren koad
dernoa oso ondo
o
zainttzen dute, etta arreta han
ndia jartzen
n diote irakasleak esaten duenari. Irrakaslea ezin da
irakasle gu
beti jjoan, boron
ndatezko lan
ngilea baita
a. Gobernua
ak ezin die herrialdeko
h
uztiei
ordaiindu. Fatuk
k ibaiari be
egiratzen di onean, ego
oera aldatu egingo deela amesten
n du.
Eguzzkia nola sa
artzen den ik
kusteko Zam
mbeze ibaia
aren ertzean
n esertzea d
da Faturi ge
ehien
gusta
atzen zaion
na. 13 urte ditu, eta b
bidaiatzea eta
e beste herrialde
h
baatzuk ezagu
utzea
ames
sten du. Ba
adaki iraku
urtzen eta iidazten ikas
steak eta matematiket
m
tan erraztas
suna
eduk
kitzeak bizim
modua alda
atzen lagun duko diola, eta bizitza
a hobea esskura dezak
keela
Fatuk
k nahiz hare
en herriak.
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FAO--FANG FABRIKAKO LA
ANGILEAK
Hond
durasen ia 90.000
9
perts
sonak lan eg
giten dugu fabriketan, eta gehienaak emakume
e eta
k). Horrexeg
gazte
eak gara (16
6 eta 18 urte
e bitartekoak
gatik eman ziguten
z
lanp
postua; oraindik
hainbeste arazo
gazte
eak garelako
o eta nagus
siek esaten dutelako emakumeek
e
ez dugula h
a
ematten ez gaude
elako ohitutta gure esku
ubideak aldarrikatzera eta
e gure arttean antolatzera.
Gainera, gazteak
k gara, eta hori
h
oso pos
sitiboa da ha
aientzat, nagusiak leheen egunean esan
zigun
n bezala “he
elduago bag
gina, ezingo
o baikenioke
e erritmoari eutsi”.
e
Gure
e fabrika ze
ementuzko hormak etta uralitazk
ko teilatua duen bodeega handia
a da,
fabrik
kako nagus
siak Hondu
urasko enp resa-gizon ezagun ba
ati erositako
oa. Ez dag
go ia
leiho
orik; barruko
o beroa jas
sanezina da
a, eta lanea
an ari gare
en eguneko 12 ordu baino
b
gehia
agotan ez dugu edateko
o urik, ezta atseden hartzeko aulkirik ere. Pizg
garri bakarra da,
gurettzat, nekaza
aritza-gunea
an, gure in
ngurunean, ezingo gen
nukeela fab
brikan iraba
azten
dugu
un dirua esk
kuratu, eta denok
d
dugu gure ekarpen ekonomiikoaren zain
n dagoen familia
en naizenea
bat. Iluntzean, fabrikatik etxera itzultze
an, txikitan eskolara jo
oan banintz nire
bizitzza nolako izango zateke
een pentsatzzen dut.
Lan duin bat es
skuratzeko aukera eta fabrikako langile gisa
a ditudan esskubideen berri
izang
go nuke, ba
aita mobiliza
atzeko gaita
asun handia
agoa ere fab
brikako lang
gile guztien
n lanbaldiintzak hobe
e ditzaten es
skatzeko. Ettxera itzultz
zean, amets
s egiten dutt egunen ba
atean
heldu
uen prestak
kuntzarako eskolara
e
joa
ango naizela
a; modu horrretan, nire eeskubideak
k zein
diren
n jakiteko eta garapen pertsonal
p
ho
obea edukitz
zeko aukera
a izango dutt.

MENDE NAZER, SUDAN.
Mend
de Nazer izenak “gaz
zela” adiera
a du jatorrrizko hizku
untzan; egu
un, haurrek
k lan
egite
earen aurka lan egiten duen emak
kume heldua
a da. Nuba mendietan jaio zen, Su
udan
hego
oaldean. 13 urte zituen 1994ko gau
u batean, de
enak lo zeud
den bitartean
n, hainbat gizon
g
laban
n eta pistola
az lagunduta
a haren herrrixkan sartu
u zirenean.
Famiiliak babestten zituzten aitak akaba
atu zituzten
n; emakume
eak eta haurrrak, bahitu
u, eta
herria suntsitu zuten.
z
Haur horien artea
an zegoen Mende;
M
modu basatian b
bortxatu zutten.
Hand
dik gutxira, Mende Sudango hiribu
uruko, Jartumgo, familia aberats b
bati saldu zio
oten,
eta e
esklabo izan zen zazp
pi urtez. Ha
an, estalpe hotz eta zikin batean,, giltzapean
n eta
zarpa
ailez jantzita
a egiten zue
en lo. Egun
nean 18 ord
du lan egitek
ko ateratzen
n zen soilik
k, eta
janarri-hondarrek
kin elikatzen
n zen. 'Yebiit’ deitzen zioten, literalki, ‘izenik eedukitzea merezi
ez du
uen neskatilla’ esan nah
hi duen arab
biar irain kru
udela, eta tra
atu txarrak o
ohikoa ziren
n.
2000 urtean, nag
gusiak Lond
dresera bid
dali zuen Su
udango diplo
omatiko battekin ezkon
nduta
zego
oen ahizpare
engana. Han
n, Mendek, b
bertako hizk
kuntza ezagutzen ez zu
uen arren, de
enda
batea
an bere hizzkuntza hitz
z egiten zue
en norbait entzun zuen; horri eskker, bere kasua
npaktu handia eragin zuen
konta
atu eta sala
atu zuen. Isttorio hark in
z
Erresu
uma Batuan
n, eta
Damiien Lewis kazetariarek
k
kin batera iidatzitako ‘Esklaboa’ liburuan
l
ko
ontatu ahal izan
zuen.
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ALFA
ABETATZEA
A MUNDUA
AN
Hon
nako irudi hau ikusitta, mundu
uko alfab
betatzeari buruzko azterketa
a bat
egitea plante
eatzen zaiie ikasleei .
-

Zer herrrialdek du
ute analfa
abetismo-ttasa hand
diena?

-

Zer herrrialdek du
ute alfabe
etizazio-ind
dize hand
diena?

-

Zer erla
azio du an
nalfabetism
moak herrrialde batten ekono
omiarekin?

-

Ikusten duzu alde
erik gizone
en eta em
makumeen artean?
?

-

Zer eka
arpen egitten dio oin
narrizko he
ezkuntzak
k pertsone
en bizitzarii?
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5. JAR
RDUERA: ZER EGIN DEZAK
KEGU?
HELB
BURUAK
 Eg
goera bid
degabeen
n aurrean jarrera ha
artzen ikasstea.
IRAU
UPENA
minutu.
30 m
TESTTUINGURUA
A
“Sisttema” giisa ezagutzen du
uguna ha
ainbat erakunde
e
eta jarrrerek
irudiikatutako engrana
aje askozz osatuta
ako makineria ha
andi bat da:
esta
atua, armada, naziioarteko b
burtsa, merkatua, hezkuntza
a, gobern
nuak,
espe
ekulazioa, etab. Makinaria
M
hori behar beza
ala dabil engrana
ajeak
lubriifikatzen dituen olio berezi bati esk
ker: gure konformiismoari esker,
e
aleg
gia. Hala
a ere, ma
akinaria h
hori une batetik bestera
b
etten ezin dela
bad
dakigun arren, gure
e esku dag
go polikia
ago edo okerrago
o
iibiltzea, behin
b
betiko geld
ditu arte
e. Horrettarako harri-txintx
h
xarrak ja
ar ditzak
kegu
engranajeeta
an.
JARDUERAREN
N GARAPE
ENA
Gure
e aurrean, panel batean, makinariia baten engrana
ajeak bailiran,
hain
nbat jarre
era eta erakunde
e
e agertuk
ko dira; horiek
h
ezz dute modu
m
eraikitzaile ba
atean ba
akea eraikkitzen edo
ota gatazzkak konp
pontzen uzten
u
(ma
aila mikro-ssozialean eta makrro-sozialea
an).
Parttaide bak
koitzak en
ngranajee
etan “ziriak” sartu beharko
b
d
ditu makin
neria
geld
ditzeko; ziri
z
horietan agerttuko dira
a justizia oinarri d
duten ba
akea
eraikitzeko be
eharrezko erlazioakk.
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AZTE
ERKETARKO
O URRATSAK
Zaila
a gertatu zaizu ma
akinaria g
gelditzen laguntzek
l
ko jarrera edo ekin
ntzak
topa
atzea?
Zuen
n ustez, denon
d
arte
ean egin dezakegu zerbait maila lokkalean (esskala
txikia
an) horrek
k mundu mailan
m
ze rbait alda
atzen lagu
un dezan?
?
Prakktikara era
aman ditzakegu pro
oposatu dituzuen
d
ekintza
e
eta
a jarrerak?
Bake
ea eraikitzzen duten
n jarrerak d
direla irud
ditzen zaizue?
RRIA
ITUR
“Mu
undu Ahazztuaren Geografia”
G
” erakuske
eta. Chem
ma Álvare
ez.
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Engranajea
ak
Arma
a-salerosketta
Milita
arismoa
Komunikabideen manipula
azioa
Kontssumismoa
Esplo
otazioa
Arrazzakeria eta intolerantzia
a
Indib
bidualismoa
Merkkatua
Desid
deologizazio
oa
Sexismo, homofo
obia, matxissmoa
Ingurrumenaren degradazio
oa
Lehia
akortasuna
Glob
balizazio eko
onomikoa
Dem
magogia
Espekulazioa
Desb
berdinkeria
Zapa
alkuntza
Gerra
ak
Kanp
poko Zorra
Finan
ntza-erakun
ndeak
Multinazionalak
Pentssamendu bakarra
b

Ha
arri-txintxa
arrak
Zerrga-objekzio
oa
De
esobedientzzia zibila
Info
ormazioa alternatiboa
Kontsumo kritiko, bidezko
o eta solidarrioa
Salaketa
Baloreen hezik
keta
na
Kolektibotasun
ukea
Tru
Irakurketa, pentsamendu
ua
ezkidetza eta
a afektibita
ate- eta sexu
uHe
heziketa
ologismoa
Eko
Lankidetza
esio-neurriak
k, bidezko trrukea
Pre
He
erriaren partaidetza eta
a antolakun
ntza
He
erriaren konttrola
Berdintasuna, parekotasu
una
katasuna, senidetasun a
Ask
Ind
darkeriarik eza
e
Ab
bolizioa, bidezko merka
ataritza
Boikota
GK
KE-etan partte hartzea
Pentsamendu
u kritikoa
na
Bakezaletasun
Konpromiso so
olidarioa
Kontzientzia krritikoa
minismoa
Fem
Beste batzuk.
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HAR
RREMANETARAKO
O
ntza edo galdera
g
e giteko,
Edozzein zalan
Bake
eola
Gattazketarak
ko bitartekaritza ze ntroa
LAN TALDEA:

IRAN
NTZU AURREEKOETXEA PEREZ
MAID
DER MARTIA
ARENA ARRASTUA
ROC
CIO SALAZA
AR TORRE

EDE Fundazioa
F
a
Simon Bolivar 8b,
8 48010 Bilbao
9 400 99 99
94
9
w
www.bake
eola.org
b
bakeola@
bakeola.o
org
h
https://ww
ww.facebo
ook.com//Bakeola
h
http://www
w.twitter.c
com/bake
eola
h
http://www
w.youtube
e.com/ba
akeola
h
http://www
w.scribd.c
com/bake
eola
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