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Sarrera

9

Hegoaldeko herrialdeetako jende asko Iparraldeko estatu garatuetara etortzen da bizitzera.
Immigrazioa errealitatea da gure gizartean. Fenomeno horrek asko aberasten du euskal
gizartea, bai ekonomiaren eta demografiaren arloetan, bai kulturaren ikuspegitik.

Fenomeno hori eta gure gizartean etengabe aurrera egiten ari den pluralismoa direla-eta,
nahitaezkoa da talde-kudeaketa egitea, etorkinak euskal gizartean erabat integratzeko.
Gizarteratze horrek alde biko egokitzapen-prozesua izan behar du: etorkinek eta bertako
biztanleek elkarrengana egokitu behar dute. Behar horretaz ohartuta, Eusko Jaurlaritzak
Immigrazioari buruzko I. Euskal Plana onartu zuen 2003an, immigrazioari buruzko politika
instituzional global bat abian jartzeko.

Politika horren arabera, kulturartekotasuna beharrezkoa da gizarteratzea lortzeko. Izan ere,
gizarteratzeak ez dauka identitateen bat-egitea ekarri beharrik, eta, prozesu horretan,
gizarte hartzaileko kulturek ez daukate zertan etorkinen kulturak azpiratu. Integrazioak
identitate guztiak askatasunez garatzeko aukera eta berdintasuna ekarri behar ditu berekin;
identitateen arteko elkarrekintza- eta erlazio-prozesu bat izan behar du.

Ildo horretatik, “Sanduk”, hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
oso lagungarria da euskal gizartea –bertako biztanleak nahiz etorkinak– bata besteari
egokitzeko, kultur aniztasuna eta zenbait kulturaren arteko bizikidetzak eragiten duen
aberastasuna balioetsiz. 

Gida horrek aisialdi-taldeetan parte hartzera bultzatzen ditu kanpotik etorritako haurrak eta
nerabeak, kultura guztien arteko berdintasunezko harremanerako hezkuntza-eremuak
sortuz. Urrats hori garrantzitsua da benetan gizarte integratua lortzeko eta pertsona guztien
giza eskubideekiko errespetua sortzeko.

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saileko Immigrazio Zuzendaritzak
UNESCO Etxearekin batera egin du lan, gida hori gure erkidegora egokitzeko eta
argitaratzeko. Horrenbestez, erantzukizun publikoa eta gizarteko parte-hartzea batu ditu,
euskal gizartea gero eta bidezkoagoa, abegitsuagoa eta kulturartekoagoa izan dadin.
Beraz, “Sanduk”, hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida oinarri
hartuta eragile biderkatzaile izatera animatzen zaitut, lan hori ahalik jende gehienari hel
dakion.

Boladji Omer Bertin Oke

Immigrazio zuzendaria
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Aurkezpena

"Sanduk", Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida, ez da ohiko
baliabide pedagogikoa, ezaugarri hauek argi erakusten digutenez:

· Zeharkakotasuna. Kontzeptu horrek adierazten du ez direla jasotzen hezitzaileen
hezkuntza curriculumari eransteko jarduerak eta orientazioak. Dagoen curriculumetik
abiatuta, ongi definitutako edukietan kulturartekotasun dimentsioa lantzeko
azalpenak eta aholkuak ematea du helburu.

· Dimentsio aniztasuna. Gure herrialdeko hezitzaile eskoletako irakasleentzat eginda
badago ere, beste arlo batzuetan lantzeko eta aplikatzeko ere diseinatu da; esate
baterako, irakasleen eta gizarte hezitzaileen hasierako hezkuntza unibertsitarioan,
helduen hezkuntzan eta eskaut elkarteetako edo aisialdi zentroetako neska-
mutilentzako hezkuntzan.

· Dibertsifikazioa. Proposatzen diren jardueretan alderdi asko hartu dira kontuan.
Horregatik, zenbait jarrera aldatzeko metodologiak eta indar hezitzailea eta
hezkuntzaren eraginkortasuna areagotzeko helburuak uztartzen ditu.

· Espezializazioa. Lerro ideologiko eta pedagogiko komunetik abiatuta, jarduerak,
batetik, monitoreen berariazko profiletara eta funtzioetara egokitzeko pentsatuta
daude, eta, bestetik, zuzendarienetara egokitzeko. Gainera, materialean bi alderdiak
integratzeko ahalegina islatzen da, hainbat sakontasun mailatako antzeko
jarduerekin.

· Aldaketa. "Sanduk" gidaren ekoizpenean eta edizioan, zuzenean edo zeharka, parte
hartu duten hogei pertsona ingururen lankidetza espirituari esker, beti izan da
kontuan pertsonentzako edo gizabanakoentzako hezkuntzatik harago doan
proposamena eskaintzea dela egokiena. Beraz, material horrek taldeak eta
komunitateak aldatzeko baliabidea izan nahi du, leku horietan izaten baitira
kulturartekotasunarekin eta immigrazioarekin lotura duten jarrerak eta harremanak.

Planteamendu horiek guztiek kontuan hartuta, "Sanduk" proiektua beste elementu askorekin
batera handituz joango den prozesuaren lehen urratsa dela uste dugu. Beharrezkoa da
baliabideak erabili aurretik ongi ezagutzea eta proposatzen diren edukietan heztea. Era
berean, beharrezkoa da hezitzaile eskolen artean truke eta lankidetza espazioak irekitzea,
lana banatua eta aberasgarriagoa izateko eta baliabideak hobetzeko. Azken batean, onartu
behar da hezkuntzako kulturartekotasuna ezinbesteko faktorea dela sortutako erronkei eta
desafioei erantzun nahi dien gizarteko edozein hezkuntza erakunderentzat.

Horrela, bada, aurkezpen hau ere ez da hartu behar gida horren edukiak eta orientazioak
besterik gabe azaltzen dituen amaiera puntutzat. Izan ere, abiapuntua ez ezik, lanik
gogorrena aurrera eramateko –hau da, orriotan jasotzen diren asmoak errealitate
bihurtzeko– gonbidapena ere izan nahi du.

Hori lor daitekeelakoan gaude, eta ildo horretan sortzen diren ekimenei babesa ematen
jarraitzeko konpromisoa hartu dugu. Eskuetan duzuen materiala irakurtzea gustuko izatea
espero dugu, bai eta zuen hezkuntza ikastaroetarako proposatzen dizkizuegun jarduerak
hobeto erabiltzeko aukera ematea ere. Ziur gaude hitz bakoitzaren atzean gizarte solidarioa
eta bidezkoa lortzeko balioen kutxan ezkutatutako altxorra topatuko duzuela. Irekiko al dugu
trumoien kaxa?

Miquel Àngel Essomba
Sanduk proiektuaren koordinatzailea
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Printzipio teorikoak

1. Erreferentziazko esparru teorikoa

Sarrera

Gauza zehatzei buruz hitz egiten hasi aurretik, beti komeni izaten da eztabaida eta
azterketa objektua kontzeptualki zehaztea. Kasu honetan, egoerak ere gauza bera
eskatzen du; are gehiago, beste kasu batzuetan baino beharrezkoagoa da hori
egitea, badakigulako zer egoeratan dauden, bai hezkuntza komunitatean gutxi
sustraitutako gai berriak, bai immigrazioarekin eta kulturarteko hezkuntzarekin
lotutako gaiak.

Lehenengo zeregina, beraz, bi kontzeptu hauek bereiztea da: alde batetik,
"kulturarteko hezkuntza" eta, beste batetik,  "jatorria herrialde pobreetan duten
familietako haur atzerritarrentzako arreta hezkuntza". Bi kontzeptu horiek ez dute
gauza bera adierazten. Hausnarketa epistemologikotik abiatuta, honako hau
baieztatu behar dugu: kulturarteko hezkuntza, gauza guztien gainetik, balioetan
heztea da; alegia, gizabanakoei bereak ez diren esparru axiologiko batzuetako
elementuekiko ulermena eta harremana erraztuko dieten balio jakin batzuetan
heztea, alegia.

Testuinguru kulturanitzetan, inolako zalantzarik gabe, hezkuntzaren dimentsio hori
praktikatu eta sustatu egin behar da, baina nabarmena da hori ez dela esparru
horietan soilik egin behar. Batzuetan, kultura bakarreko testuinguruetan 
—kontzeptu hori oso lausoa bada ere—, badaude pertsonak kulturartekotasuna
gizakiak hezteko beharrezkoa ez dela esaten dutenak. Gure irizpidearen arabera,
ideia hori akats ikaragarria da, bereziki, kontuan hartzen badugu, besteak beste,
Europako integrazio prozesua geldiezina dela. Horrek, ezinbestean, kultur proiektu
eta herentzia zeharo desberdinetako herrietako gizabanakoen arteko lan
elkarbanatura eta elkarren arteko ezagutzara garamatza. Horregatik soilik bada
ere, beharrezkoa da ahalik eta ahaleginik handiena egitea kulturarteko hezkuntza
aurrera eramateko.

Atzerriko familietako haurrek behar duten hezkuntza arretaz hitz egitean —bereziki
beren aita-amak herrialde pobreetan jaio badira—, ordea, azterketaren ikuspegia
asko aldatzen da. Kasu horiei lotutako hausnarketa eta proposamen pedagogikoek
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zerikusi handiagoa dute arlo orekatzaile propedeutikoekin edo normalizatzaileekin
balio esklusiboekin baino. Eztabaidaren oinarria politikoa eta teknikoa da, eta
horrek garrantzia kentzen dio izaera ideologikoari. Beraz, hezitzaileen artean eta
gizartean bertan sortutako kezka premia handikoa da, garrantzitsua izateaz gain,
eta horrek ondorio ugari ditu praktikan.

Behin terminologia argituta, aurkezten den diskurtsoaren egitura logikoa
deskribatuko dugu. Lehenik, bi ikuspegi horien atzean dagoen arazoari heltzea
proposatzen dugu: errealitatearen kultur dimentsiotik azaleratzen diren gizarte
ereduak eta eredu baliagarriak zehaztea. Bigarrenik, aurreko hausnarketarekiko
koherentea den ikuspegia eskaintzen dugu, eta, horri esker, gizarte eredu
bakoitzarekiko koherentzia gehien duten aisialdiko hezkuntza ereduak aztertuko
ditugu. Azkenik, atal bat dugu jatorri xumeko atzerritarrekin aurrera eramaten diren
hezkuntza praktiken azpian dauden diskurtsoak nabarmentzeko, bai eta balizko
arazoak identifikatzeko eta sustatzeko ere.

Azken batean, orokorretik partikularrerainoko bidaia egingo dugu. Bidaia horrek gai
horietako oinarrizko giltzarriak argitzen, eta, aldi berean, kontzeptu mapa zehatz
bat eraikitzen lagundu behar digu. Gizartearen erronka berri horiei aurre eginez,
arintasunez hezkuntza esku-hartzailearen bideetatik mugitzen lagundu ahal
izateko.

Gizarte ereduak

"Kultura" kontzeptuaren araberako eredu sozialez hitz egitean, tradizio historikoak
eta soziologikoak, eskuarki, bi bide definitzen dituzte: alde batetik, kultur
aniztasunaren aukera, anglosaxoien inguruari eta logikari dagokiona 
—Ameriketako Estatu Batuak, Erresuma Batua, Hegoafrikako Errepublika, etab.—
eta, beste batetik, kulturarteko aukera. Azken hori gertuago dago sustrai latinoak
dituzten testuinguruetatik, eta gaztelania edo portugesa hitz egiten duten
Amerikako herrialdeetan edo Europa ekialdeko proiektuetan islatuta ikus dezakegu.

Kultur aniztasun ereduaren oinarrizko ezaugarriak lurraldearen gizarte antolaketan
oinarritzen dira, eta etnia izaten da banaketa geografikoak eta harreman
pertsonalak zehazteko irizpidea. Horren harira, erraz gogoratuko dugu,
Hollywoodeko industriak ekoiztutako zenbait filmetan ikusi baititugu, Estatu
Batuetako hiriak etnikoki homogeneoak diren auzoez osatuta daudela. Bertan
sortzen da norberaren kultura, gainerakoengatik nabarmen bereizitako balioak eta
izaera dituena.

Nondik sortzen da aukera hori? Gizarte horretan, zer berezko printzipio ideologiko
daude eredu kulturanitz horren azpian? Lehenik, kultur esentzialismoa identifikatu
behar dugu, ikuspegi horren balio intrintseko moduan. Eredu horretan parte
hartzen duten gizabanakoek kanpotiko objektu estatikotzat hartzen dute kultura.
Herri edo nazio bakoitzak kultura bat du, antzinakoa, eta ezin da beste kultur eduki
batzuekin nahastu, elementu bereziak eta berezkoak galtzeko arriskua izan gabe.
Kultur desberdintasunak elkarren aurkakoak dira, ez osagarriak; beraz, kultura
batek beste kultura baten elementuak barneratzen baditu, berea den elementu bat
galduko du, ordezkatua izango baita. 

Bestalde, aurreko ideiarekin oso lotuta, beste ideia bat nabarmendu behar dugu:
testuinguru kulturanitzetan "kultura-nazioa-Estatua" kontzeptuen artean sortzen den
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identifikazioa, edo, beste modu batera esanda, alderdi kulturalen eta politikoen
arteko identifikazioa.

Hirugarrenik, ezagutzaren bidezko ukipen kulturalaren tesia nabarmentzen dugu,
gizabanako bakoitza —kultur oinarri jakin batekoa da— ez da gai berea ez den
beste edozein esparru sakon ulertzeko.

Ziurrenik, orain arte idatzitakoak ikuspegi horri buruzko kritika bat baino gehiago
eragin ditu. Hala ere, ez litzateke bidezkoa izango kultur aniztasunari lotzen
zaizkion balio onuragarriak ez onartzea —alde onak eduki baditu, inolako
zalantzarik gabe—. Emigrazio masiboko prozesuetan, adibidez, kultur
aniztasunaren ereduan oinarritutako errealitate soziala beste edozein baino
prestatuago dago etorri berriak hartzeko erronkari aurre egiteko. Pertsonek, talde
homogeneotan antolatzean, babesa eta premiazko laguntza ere eman diezaiokete
elkarri; horrez gain, lehen mailako bi behar psikosozial asetzeko elementuak eskain
ditzakete: gizabanakoarentzat arrotza ez den ingurune axiologiko eta funtzional
bateko partaide sentitzeko segurtasun pertsonala, eta harengandik hurbil dauden
izaki bizidunekiko eta paisaiekiko lotura afektiboa.

Edonola ere, aurreratu dugunez, kultur aniztasuna kritika daitezkeen ñabardurak
dituen errealitatea da. Kultura-nazioa-Estatua identifikazioaz hitz egitean, ezin dugu
ahaztu gizarte horietan, eskuarki, talde arteko asimetria sortzen dela, biztanleriaren
ehunekoei dagokien termino kuantitatiboetan oinarrituta, edo, bereziki, batzuen eta
besteen gizarte mailarekin edo eskuragarritasun boterearekin lotutako termino
kualitatiboetan oinarrituta. Nazio bakarraren kultura bakarra inposatu egiten dute,
Estatuaren kontrolpekoa eta osotasunaren gainean posizio menderatzailea
dutenek. Oro har, baztertu egiten da, kasu guztietan, etorkinek orokortasun horri
egiazko ekarpenak egiteko duten legitimitatea.

Nabarmendu dezakegun beste kritika migrazio prozesuei dagokie. Beren bizi
proiektua hobe dezaketen lekura joateko gizabanakoak beste herrialde batera
joateko abenturan sartzen direnean (migrazio ekonomikoa), egia da, hasiera
batean, eredu kulturanitza dela egokiena, hainbat arrazoirengatik —lehenago
adierazi dugunez—. Hala ere, harrera prozesuaz harago pentsatzen badugu 
—epe luzerako integrazioan—, edo, are gehiago, bidaia egiteko erabakia hartu
duen lehen belaunaldi horretaz harago pentsatzen badugu, denbora faktoreak
sortuko dituen premiak asetzeari dagokionez, kultur aniztasunaren eredua oso
estua dela ikusten dugu. Beste hitz batzuez esanda, kultur aniztasuna
errealitatean gelditzen da, gizarte taldeen arteko indar politiko-ekonomikoen
korrelazioak ez diolako beste ezeri bide ematen, eta, horren ondorioz, ez dira
kontuan izaten mestizajearekiko irekia izango den kultur aniztasun proiektuak
ekar ditzakeen onurak. Proiektu hori, aipatutako baldintzetan, nekez gauza
daiteke.

Arrazoiketa horretatik abiatuta, kulturartekotasuna beste gauza bat dela esan behar
dugu. Kultur aniztasunean ez bezala, kulturartekotasunaren azpian dagoen
printzipioetako bat kulturaren ikuskera dinamikoa da. Kulturarteko
heterogeneotasunean eta esparru kultural konpaktuak eta besteekiko zeharo
bereizitakoak ezartzeko zailtasunean oinarritzen da bereziki. Gainera,
kulturartekotasunaren ikuspegitik, egungo kultur egoera kultur eduki eta balio
batzuk dituzten gizabanakoen arteko elkarreragin konplexuaren ondorioa dela uste
da.
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Praktikan, kulturarteko gizartean, abiapuntua kultur jatorria da, eta ez egokitzea
ezinezko bilakatzen den mugarria da. Hortik aurrera, subjektu bakoitzak bere
izaera eraikitzen du, bere ibilbidean izandako esperientzia pertsonaletan
oinarrituta; hau da, ibilbide partikular hori mota askotako estimulu ugariren bidez
osatzen du. Horrela, bada, kulturartekotasuna kultur mestizajearen bidez osatzen
da. Kontzeptu horrek, ez bada zehazten, nahasketak eragin ditzake: meztizajea ez
da ezaugarri desberdineko osagaiez osatutako masa uniformea, osagai horien
nahasketa baizik. Osagai horiek, berezkotasunik galdu gabe, nahasketa sortzen
dute; nahasketa horiek osagai bakoitzaren esentzia indartzen dute, eta, osagai
horiekin guztiekin, berri bat sortzen da, bakarra eta originala. Kultur ukipenaren tesi
nagusiak kultur aniztasunak baino urrats bat gehiago ematen du, eta beste esparru
batean sartzen da, ulermenean, hain zuzen. Ildo horretan, kultur ereduen arteko
muga artifiziala hausten du eta norberarena ez den kultur testuinguruan
murgiltzeko aukera dagoela onartzen du, bai eta hurkoa ulertzeko aukera dagoela
ere; hala ere, esan beharra dago ikuspegi horretatik ulertzeak ez duela,
ezinbestean, onartzea eta aldatzea esan nahi.

Bistan denez, kulturartekotasunaren alde onak ukaezinak dira. Ikuspegi orokor
batetik, eta kultur aniztasunaren ikuspegiak aurreikusitakotik kanpora,
kulturartekotasuna ez da errealitatea, proiektua baizik —hor sortzen da
osotasunean kulturartekotasuna praktikatzen den lurralde edo herri bat
identifikatzeko zailtasuna—; eta, beraz, etorkizunez eta aldatzeko eta hobetzeko
aukerez beteta dator. Bestalde, ikuspegi pertsonaletik, kulturartekotasunak
testuinguru malgua eta irekia sortzen du, bertan aske mugitzeko eta norberaren
nortasuna eraikitzeko, eta albo batera uzten du norberaren atxikimenduan
oinarrituta kultur ingurune jakin bat inposatzea.

Hala ere, nabarmendu behar dugu eredu horren zailtasun nagusia bere
aberastasunean dagoela, beharrezkoa baita onartzea ezaugarri horiek dituen
eredu soziokultural bat ezartzea oso zaila dela. Horrez gain, ereduaren arriskuak
izan behar dira kontuan, eredua ezartzeko moduaren arabera, kultur aniztasunaren
eredua baino kaltegarriagoa izateko aukera baitago.

Nabarmendu beharreko arrisku bat hau da: kultur ikuspegia soilik kontuan hartzeak
ikuspegia murriztea dakar. Hobe da errealitatea poliedro baten moduan ikustea,
hortik abiatuta beste faktore batzuk baldintza beretan kontuan izateko —politikoak
eta ekonomikoak, adibidez—; eta, are gehiago, immigrazioa, soziokulturala baino
gehiago (turismoa, ikasketak, etab.) sozioekonomikoa bada. Oinarri horren
arabera, erraz ikus dezakegu integrazio eta kohesio soziokulturala biztanleek beren
premia ekonomikoak aseta dituztenean soilik iritsiko dela.

Landu behar den beste puntuetako bat hauxe da: aukeratzen den eredu
soziokulturalaren arabera, esparru axiologiko bat edo beste indartuko da. Beraz,
gizarte kulturanitza, kasurik onenean, elkartasunaren gizartea izan daiteke.
Elkartasunaren gizartean, bestearen ona desiratzea nagusitzen da, eta taldeen
arteko loturak indartzea helburutzat duen motorra sortzen du; baina, betiere, kultur
distantzia gaindiezinek mugatuta.

Kulturarteko gizartea, aldiz, barneraketaren gizarte bihur daiteke,
desberdintasunekin inolako bereizketarik egiten ez duen gizartea. Gizarte horrek
desberdintasunak aprobetxatzen ditu, guztiek, beren ezaugarrien arabera, behar
dutena jasotzeko beharrezkoa den antolaketa sistema konplexua aberasteko.
Azken batean, nola elkartasuna hala barneraketa errealitate politiko-ekonomiko
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jakin baten adierazleak dira, hain zuzen ere, nazionalitatea edo jatorri etnikoa edo
kulturala kontuan izan gabe herritar guztientzat eskubide berdintasuna bermatuko
duten esparru juridiko eraginkorreko gizarte ereduarenak.

Legezko testuinguru hori ezartzen ez duten gizarteek gizarte barneratzaileek edo
solidarioek baino ondorio okerragoak dituzte. Gizarte kulturanitzaren kasuan,
kasurik txarrenean, bereizketaz hitz egin behar dugu, gorputz sozial sakabanatuaz,
elkarren artean komunikatzen ez diren konpartimendu iragangaitzez. Horretan,
gizarte mailen arteko desberdintasunak handiak dira, eta taldeen araberakoak dira.

Kulturarteko gizartean, ondorio kaltegarria asimilazioa da; hau da, desberdina 
—eta, definizioz, maila baxuagokoa— denaren ezaugarriekiko inolako errespeturik
eza. Gizabanakoa gehiengoa duen taldearen eskemetara eta ereduetara egokitu
behar da, uste baita horrek dituela benetako balioak eta ezagutza eta antolakuntza
eboluzionatuak.

Gizarte bereizleak eta gizarte barneratzaileak besteekiko banaketa eta menderatze
ereduak sortzen dituzte: gizarte hausturaren ereduak dira, eta, gehienez ere, lehen
eta bigarren mailako herritartasuna ezartzen dute. Azken batean, hasieratik bertatik
arbuiatu beharreko ereduak dira.

Aisialdiko hezkuntza erakundearen eredua

Herrialde bateko aisialdi taldeak, eskaut taldeak, adineko jendeak osatutako
taldeak eta horiekin lotutako gainerakoak hezkuntza sistema ez-formalaren barruan
daude, funtzionamenduari eta antolaketari dagokienez. Funtzionamenduari eta
antolaketari dagokienez azpisistema den heinean, goragoko sistema baten mende
dago, gizarte sistemaren mende, alegia. Horregatik, bata azaltzeko, beharrezkoa
da bestea aztertzea, eta goragoko sistemarekiko koherenteak diren balio eta
adierazle batzuk ateratzea ahalbidetuko duen ikuspegi egokia osatzea.

Horrela, bada, aisialdi eta kultur hezkuntza erakundeei buruz orokorrean hitz
egiteak hezkuntza zentro ez-formal horiek aztertzera garamatza, kultur
aniztasunaren eta kulturarteko ikuspegitik abiatuta. Azken asmoa gizarte eredu
bakoitzaren azpian dauden eta berezkoak diren erakunde ereduak identifikatzea
da, hezkuntza zentro kulturanitzaren eta kulturarteko hezkuntza zentroaren
ezaugarriak zehaztasunez deskribatu ahal izateko.

Hezkuntza zentro kulturanitzak kulturarteko homogeneotasunaren printzipio
antropologikoan oinarritzen du bere diseinu pedagogikoa. Hori, berez, ez da
kontraesankorra bere erreferentziazko gizarte sistemarekin, alderantziz baizik.
Zentro bateko eta testuinguru kulturanitz bateko hezkuntza taldeak uste du kultura
—lehenago esan dugunez— estatikoa dela, eta gizabanakoarengandik at dagoela.
Horren arabera, taldearen edo aisialdiaren helburuak ez du nahasketa izan behar,
aukera gehiagorik gabe, desberdintasuna onartzea eta guztientzako esparru
komun bat osatzea baizik. Esparru komun horretan, bakoitzak indartuta ikusi behar
ditu bere lehen mailako sozializazio garaiko kultur prozesuak, eta, bere inguruan,
bereak ez diren kulturetako edukien oinarrizko elementuak ezagutu beharko ditu.
Helburua komunitate homogeneoa eta iraunkorra osatzea da, eta, bertan, gizarte
ingurua osatzen duten pertsonen kultur edukien artean, azaleko elkarrizketa bat
osatzea.
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Horren ondorioz, hezkuntza kulturanitzeko zentroen kultur jarduera beste kultur
taldeen ezaugarriak ezagutzeko jarduerak sustatzean eta antolatzean oinarrituko
da. Zentro horiek antolatu ohi dituzte, adibidez, "bidaiak mundu osoan zehar"
izeneko jarduerak, udalekuen edo kanpamenduen animazio ardatzak edo
interesguneak, alegia. Haien helburua zentro horretako edo erreferentzia
komunitateko zenbait haurren familien jatorrizko herrialdeak ezagutzeko proiektuak
gauzatzea da. Ikus daitekeenez, kulturaren arlo adierazgarriei lehentasuna
emateko modu bat da hori, baina kultur arlo instrumentalagoen eta
definitzaileagoen kaltetan izaten da. Ildo horretan, interesgarria da zenbait atal
ezagutzea; adibidez, gastronomia, dantza, festa tradizionalak eta ezaugarri
linguistikoak. Helburua kultur ezagutza handitzea eta ezaguna denarekiko
errespetuzko jarrera sustatzea da.

Ikuspegi horretatik, orain arte aurreikusten ez ziren jarduerei leku egiteko, zentro
kulturanitzen programazioa handitu beharreko kaxoia dela ikusten da. Horren
ondorioz, zentroko hezkuntza proiektua garatzean, hezitzaile taldearen zeregina
edukiak aukeratzeko irizpideetara bideratzen da, zentroko edota komunitateko
unibertso kulturanitzaren irakaskuntzari aurre egiteko denbora eta material gutxiegi
baitago, nabarmena denez. Gainera, ikuspegi horrek beste ezaugarri bat du:
hezitzaileek ezin dute kultura guztietako den-dena jakin, eta, ezjakintasun horren
ondorioz eta ezjakintasunak sortutako larritasunak eragiten duen gaitasun
gabeziaren ondorioz, nolabaiteko deserosotasuna sentitzen dute. Hori konpontzen
saiatzeko jakin-minean eta azterketa irizpideetan oinarritutako funtsezko
metodologia bat hartzea da, gizabanakoak bere sentitzen ez duen horretara
hurbiltzeko pausoak eman ditzan. Horren ondorioz, neska-mutilak, ororen gainetik,
kultur subjektutzat hartzen dira.

Ikuspuntu horretatik, kulturartekotasunaren aldeko apustua egiten den
testuinguruan kulturarteko hezkuntza zentroa aukera koherente moduan aurkezten
da. Bere hezkuntza proiektua antolatzean, erakunde horrek garbi definitzen du
kulturartekotasunaren heterogeneotasunaren printzipio antropologikoa, eta
planteamendu pedagogikoa printzipio horren ingurukoa da. Horren ondorioz, nork
bere burua ulertzeko jarduerak planteatzen ditu, nagusiki, eta hori ez da
kontraesankorra arau orokor moduan ezarri den horrekiko. Hurkoa benetan
ulertzera iristeko, beharrezkoa da nork bere burua ezagutzeko prozesua burutzea.
Beraz, kulturartekotasuna norbera ebaluatzetik eta norberarena dena zalantzan
jartzetik sortzen da. Horrek erlatibizatzea dakar —segurtasun pertsonaletik
abiatuta, ordea—, eta hori beharrezkoa da norberaz kanpoko irizpideetara eta
parametroetara subjektuarteko sarbidea izateko.

Logikoki, bada, egiazko kulturarteko taldeak edo aisialdiak ez ditu "mundu osoan
zeharreko bidaiak" antolatzen, bere jarduera ikasturte osoan eta adin talde
guztietan landutako helburuetara bideratzen baitu. Zentro horrek kulturaren arlo
instrumentalak hartzen ditu kontuan, eta arreta handia jartzen du "kultura sakona"
deritzoten horretan: ez du zentroaren programa orokorraren hedapen kuantitatiboa
egiten, aldaketa kualitatiboa baizik. Hezkuntza proiektuaren garapenean, arreta
jardueren sekuentzializazioan eta balioen lanketan jartzen da, barne antolaketa eta
kanpora irekitze prozesu jarraituei laguntzeko.

Bestalde, kulturarteko zentroen metodologia ez da azterketa irizpideetan
oinarritzen, subjektuen arteko ikuspegi desberdintasunak sustatuko dituzten
interpretazio irizpideetan baizik. Aldi berean, ikuspegi horiek ez dira ulertzen
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kanpoko talde batek emandako herentzia gisara, gizabanakoaren ibilbidean agertu
diren kultur eduki anitzen ukipenetatik sortzen den historia partikularraren emaitza
gisara baizik. Azkenean, kulturarteko zentroak subjektutzat hartzen du
gizabanakoa, eta ez kultur subjektutzat.

Beraz, baiezta dezakegu, inolako zalantzarik gabe, kulturarteko hezkuntza
zentroak zentro kulturanitzak baino gehiago errazten duela gizarte barneratzailea
eraikitzea. Kulturarteko hezkuntza ereduak, paradigma hermeneutiko batean
ezarrita, etorkizun desiragarri bat izateko aukera ematen du, eta biztanle guztiei
laguntzen dieten hobekuntza iraunkorreko prozesuak ezartzen ditu, ez talde jakin
batzuei laguntzen dietenak soilik. Aisialdi edo talde kulturanitzak, berriz, paradigma
arrazionalistan daude, eta bere egungo ezaugarriak finkatu eta epe laburreko
prozesuak bideratzen ditu; proiektu horien ekintzen onurak sektoreka banatzen
dira, "etnia" edo "kultura" irizpideen arabera. 

Hori argudiatu ostean, ez litzateke zuzena izango bi eredutako zentroei buruzko
balioespena puntu horretan uztea; izan ere, aipatu gabe geratuko litzateke
pedagogia anglosaxoian gero eta garrantzi handiagoa duen hirugarren faktore bat.
Hirugarren faktore hori "arrazakeriaren aurkako hezkuntza" da; esapide horrek
guztientzako aukera eta eskubide berdintasunean oinarritutako gizartea
eraikitzearen aldeko hezkuntza eredua esan nahi du.

Zentro kulturanitzek —batzuetan hori da askotariko testuinguru bateko kultur
errealitatean eman daitekeen berehalako erantzun bakarra— eta kulturarteko
zentroek kultur dimentsioan oinarritzen dute beren lana, eta banaka-banaka
hurbiltzen dira subjektuengana. Arrazakeriaren aurkako hezkuntzak, berriz,
kultura bezain garrantzitsuak diren dimentsioetan jartzen du arreta —hau da,
botere harremanetan, baldintza sozioekonomikoetan eta abarretan—, eta
komunitatearen arlotik hurbiltzen da subjektuengana. Kulturarteko diskurtsoa
ere, nolabait, ikuspegi horretatik abiatzen da, baina, hark ez bezala,
arrazakeriaren aurkako diskurtsoak bere azterketa eta jarduera guztiaren ardatz
nagusitzat jotzen du ikuspegi hori, ez kultur ikuspegia aberasten duen elementu
gehigarritzat.

Bestalde, arrazakeriaren aurkako hezkuntzak ez du gatazka saihesten; argi eta
garbi hitz egiten baitu gai horretaz. Argitasun horrek harreman pertsonalak bere
horretan, bere baitan, ikusteko moduko dinamikak sustatzen ditu. Eta egoera zailak
konpontzeko estrategietan arreta handiagoa jartzen da egoera horiei aurre egiteko
gizabanakoak dituen baliabideetan lehen mailako sozializazio prozesuan bere
erreferentzia taldetik jaso dituen ildoetan baino. Arrazakeriaren aurkako ikuspegitik,
hezkuntza harremana, finean, dialogikoa da, eta defentsa erreakzioak eragin
ditzaketen inposaketa edo doktrina itxietatik ihes egiten du. 

Arrazoi horregatik, erabilitako metodologiak talde lanean eta lankidetzan oinarritzen
dira nagusiki, eta gerturatze solipsista ekiditen dute hezkuntza arretan; izan ere,
taldea da aurreiritzi eta estereotipo arrazistak eta baztertzaileak sortzen, indartzen
mantentzen dituen espazioa, eta diskurtso kolektibo elkarbanatua da oinarria.
Arrazakeriaren aurkako hezkuntzak, kulturarteko hezkuntzak egiten duen moduan,
eta subjektutzat hartzen ditu ikasleak; baina, hala ere, arrazakeriaren aurkako
hezkuntzak orokortasunetik ulertzen du subjektua, eta, bertan egiten du lan,
dimentsio kognitiboa, afektiboa eta konatiboa modu orekatuan eta berdintzailean
sartuz.
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Egungo baldintzetan, zaila da arrazakeriaren aurkako talde edo aisialdi zentro
batean pentsatzea. Eredu horiek etorkizun desiragarri bat diseinatzeko balio dute,
baina hori ezin da lortu oraingoz; izan ere, egoera horretara iritsi aurretik, prozesu
asko burutu behar ditugu. Horrez gain, egun, zaila da arrazakeriaren aurkako
eredua orokorrean ezar daitekeela pentsatzea, nahiz eta jakin ikuspegi
ideologikotik, plano politikoan, eta, beraz, polemikoan, eredu irekiena dela.

Beraz, ondoriozta dezakegunez, ez da doakoa paradigma soziokritiko baten
testuinguruan arrazakeriaren aurkako hezkuntza aipatzea eta identifikatzea.
Paradigma soziokritiko horren arabera, gizarte errealitatea ez da a priori existitzen,
bertako pertsonek osatzen dute. Hori erronka handia da gure herriko aisialdiko
hezkuntza erakunde gehienen printzipioentzat.

Etorkinen familietako seme-alabentzako arreta

Oinarri teorikoei buruzko atal honen sarreran, garbi utzi nahi izan dugu ez dela
gauza bera kulturarteko hezkuntzaz edo hezkuntza kulturanitzaz hitz egitea eta
komunitatetik kanpoko atzerriko familien belaunaldi gazteentzako arreta
sozioedukatiboaz hitz egitea. Arrazoi horregatik, puntu honetan, zenbait
paragrafotan aisialdiko hezkuntza erakundeetako esku-hartze ereduak eta aukerak
definitu eta zehaztuko ditugu, eta erakunde horiek deskribatutako hezkuntza zentro
ereduekin duten harremana azalduko dugu.

Zenbait zentrok etorkinekin gauzatzen duten hezkuntza jarduerez izandako
ezagutza oinarritzat hartuta, hiru orientazio nagusi daude atzerriko familien seme-
alaben tratamenduan: kultur orientazioa, orientazio bideratzailea eta orientazio
gizarteratzailea. 

Gure ustez, hau da kultur orientazioa: haur etorkinak kultur ikuspegian bakarrik
oinarritutako hezkuntza esku-hartzeen multzoa. Asmo onez, parte hartzen duten
hezitzaileek bertako kultura nagusiaren balioak modu errazean eta ez-
asimilatzailean barneratzea ahalbidetzen duten jarduerak programatzen dituzte,
parte hartzen duten familien balioen eta sinismenen aurkako erasorik edo kultur
galera handirik izango ez dela bermatzeko. Aisialdiko hezkuntzaren munduan oso
zabalduta dago orientazio hori; izan ere, lana erraztuko dieten baliabide osagarririk
eta aurretiko hezkuntzaren babesik izan gabe, hori da hezitzaileei lehenik
bururatzen zaiena. Horrez gain, hezteko orduan hezitzaileek gainerakoak berengan
jarritako itxaropenak betetzeko duten beharra kontuan hartuz gero, ikusten dugu
kultur orientazioak aukera ematen diela neska-mutil etorri berriak errespetatzen
dituztela erakusteko, burukomin handirik gabe eta emaitza zehatzen eta
berehalakoen bidez.

Orientazio bideratzaileak beste ezaugarri batzuk ere baditu. Orientazio horretara
jotzen duten hezitzaileak kezkatuago daude atzerriko haurrek izan beharreko
integrazio aukerengatik haien nortasun ezaugarriengatik baino. Pertsona horiek
gizarteratzen laguntzeko ahalegin horretan, ikuspegi horretatik abiatzen diren
hezitzaileek lehentasuna ematen diote haurren gaitasun orokorrak oinarrizko
funtzionamenduzko arloetan garatzeari (hizkuntza, tekniken erabilera, etab). Horri
esker, helduen gizartean sartzea erraztuko dien prestakuntza beregana dezakete
haurrek, gainerako taldekideen baldintza beretan.
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Azkenik, orientazio gizarteratzailea dugu. Aurreko bietan ez bezala, jatorriz
komunitatetik kanpokoak diren haurren autonomia pertsonala eta hazkuntza
sustatzeko beharrezkoak dituzten hezkuntza baldintzak ezartzea da ardatza. Izan
ere, helburua ez da pertsona horiek beren ezaugarri jakin batzuek kontuan
hartzen dituzten zerbitzuen mende ez egotea, baizik eta biztanle guztientzakoak
diren ohiko baliabideak modu normalizatuan erabiltzea. Orientazio horretan parte
hartzen duten hezitzaileek arlo hauek bultzatzen dituzte, besteak beste: nork bere
identitatea eraikitzea, nork bere burua erregulatzeko gaitasuna lortzea, behaketa
trebetasunak garatzea, testuingurura eta ingurura egokitutako erabakiak
hartzea.... Laburbilduz, haur atzerritarrengan baliabide pertsonalen erabilera
hobetzea bultzatzen duen hurbiltze psikologista da; horri esker, ustez, arrakasta
eta onarpen handiagoa lortuko dute pertsonen arteko harremanetan eta gizarte
harremanetan.

Hiru orientazioak definitu ondoren, egokiena zein den galde diezaiokegu geure
buruari, kontuan izanik hirurek dituztela elementu onuragarriak. Galdera horri
erantzuteko, ziurrenik, balio handikoa izango da orientazio bakoitzaren irakurketa
kritikoan murgiltzea, eta barneratzearen alde egiten duten alderdi inplizituetan
arreta jartzea.

Lehenik, ikusten dugu kultur orientazioko hezitzaileek emankortasun txikiko kultur
esentzialismoan geratzeko arriskua dutela, eta, jaso dituzten aurreiritzi eta
estereotipoengatik, eragozpen handiak izan ditzakete beren helburua lortzeko; hau
da, ikasle etorkinen familien inguru soziokulturala errespetatzea lortzeko. Hona
hemen zuzendarien edo begiraleen kasu prototipikoa: sistematikoki eta inolako
kontsultarik gabe, ez diete txerri haragirik ematen haur magrebdarrei. Hori egiteko
arrazoia haurren jatorria da —magrebdarrak dira, eta, beraz, musulmanak—; hau
da, beren erlijioak ezarritako arau gastronomikoa. Garbi dago zentzuzkoena haurrei
eta haien familiei txerri haragia jan dezaketen edo ez galdetzea litzatekeela; hori
eginez gero, pertsonarenganako errespetuz jokatzen dela ziurtatzen da.

Ikuspegi kritiko batetik, beraz, honako hau egiaztatzen dugu: hezkuntza esku-
hartzearen kultur orientazioak ez die aukera ematen haur etorkinei beren nortasuna
askatasun eta aukera libreen esparruan eraikitzeko; izan ere, ezinbestean,
beraienak ez diren (bere gurasoenak baizik) balio eta sinismen multzo batekin
identifikatzera behartzen dituzte.

Bigarrenik, orientazio integratzailean ere arrisku elementu batzuk topa ditzakegu.
Horrekin bat datozen hezitzaileak ikuspegi indibidualistegietatik abiatzen dira
batzuetan, etorkinen integrazio prozesuari dagokionez, eta, horren ondorioz, inguru
hurbileko gizarte testuingurua baztertzen dute. Eskuarki, honako hau baiezta
dezakegu: biztanle gehienak, hasiera batean, garapen ekonomiko, sozial eta
komunitario murritzeko eremuetan hasten dira bizitzen. Egoera hori etxebizitzen
prezioen eta bizi baldintzen logikaren araberakoa da, dirurik eta sustrairik ez
dutenentzat errazagoa baita eremu horietan bizitzen hastea.

Alde horretatik, honako hau ondorioztatu beharko genuke: migrazio fenomenoaren
ikuspegi komunitarioa ez duten hezitzaileek hezkuntzan esku hartzeko eredu
antzua plantea dezakete, pedagogia hori paradoxan oinarritzen delako.
Kontraesan horretatik galdera hau sortzen da: nola "integratu" etorkinak lurralde
"desintegratuetan"? Galdera horretaz gain, beste arazo bat ere sortzen da: zer
espazio sozialetan gara daitezke modu eraginkorrean gizabanakoak jasotako
gaitasunak, kontuan hartuta ordura arteko etxetik urrun daudela? Lan hori ez da
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batere erraza, eta are gutxiago kasu batzuetan hiri bateko auzoak edo eskualde
bateko biztanleak banatzen dituzten muga ikusezinak kontuan hartuta.

Azkenik, ziurtasunetik eta konpromisotik orientazio gizarteratzailerantz joateak ere
baditu bere arriskuak. Ez dugu ahaztu behar autonomiaz, aniztasunaren trataeraz
eta norberaren ardurez hitz egitean, adibidez, unibertso axiologiko europarrean
oinarritzen den pentsamendu etnozentrikoaren esparrutik abiatzen garela eta
unibertso horrek gauza guztien neurritzat eta ekintza kolektiboen azken zentzutzat
hartzen duela gizabanakoa. Lurreko herrialde askok ikuspegi zeharo desberdina
dute, eta horietako batzuk Euskadiko emigrazioaren oinarri dira. Afrikako Atlaseko
edo Latinoamerikako zenbait lurraldetako familiekin hitz eginez gero, hezitzaileek
berehala ulertuko dute zenbait funtzio tradizional —gizonarena eta emakumearena,
eta haurrek edo aginteek komunitatean duten gizarte funtzioa, esate baterako—
desberdinak direla Europako funtzio tradizionalen aldean, eta, begien bistakoa
denez, Europan gero eta pentsaezinagoa da bizitza komunitariora itzultzea. Eta
desberdintasun horiek aurkitzeak beharrezkoak ez diren gatazkak edo oso egokiak
ez diren irudikapenak eragin ditzakete.

Beste modu batean esanda, agian, kontua ez da ikuspegi partikular horiek besterik
gabe errespetatzea eta errespetu hori jatorrizko biztanleen egokitze prozesuaren
helmuga bihurtzea. Aldagai hori integrazioa lortzeko abiapuntutzat ere hartu behar
da kontuan. Integrazio horretan, ikuspegi egozentrikoak —erdigunetzat bere burua
duena— eta soziozentrikoak —erdigunetzat komunitatea duena— bat egin eta
harremanen dimentsioa osatuko dute, nortasun bakoitzari zentzua ematen dion
faktore komun moduan.

Hezkuntza orientazio bakoitzaren alde onak eta arriskuak aztertu ostean,
diskurtsoaren galderari erantzuten ausartu gaitezke: zein da orientaziorik
egokiena? Irizpide orokorraren arabera, argi dago hezkuntza taldeak ez duela
aukera bakar baten alde egingo; izan ere, zalantzarik gabe, zentzuzkoagoa da
hirurak kontuan hartuko dituen proiektu pedagogiko bat egitea. Horrez gain,
arrazoizkoa da orientazio horietako bakoitzak dituen eragin kaltegarriak ekidingo
dituzten zentroko hezkuntza proiektua eta programazio orokorra planifikatzea.

Hala ere, ez da garbi geratzen hiru orientazioek migrazio prozesuaren aldi
guztietan garrantzi bera duten. Gurasoen moduan, haur atzerritarrek ere aldi
batzuk izaten dituzte migrazio prozesuan, eta bakoitzak bere ezaugarriak eta
beharrak ditu. Aisialdiko elkarteetan eta taldeetan egoera askotan dauden
pertsonak topatzen ditugu: iritsi berriak, aspaldi iritsi zirenak eta, gurasoek
nazionalitate espainiarra ez izan arren, bertan jaio eta hazi direnak. Horren
ondorioz, ez litzateke logikoa izango irizpide edo orientazio berak ezartzea kasu
guztietan; ematen du erabaki hori hartzeko hobea dela haurrek bizi duten une
jakina kontuan izatea.

Dena dela, gure esperientziaren arabera, une jakinetarako hiru orientazioak
egokiak dira: harrera prozesuan, gizarteratzailea da onena; asentamendu
prozesuan, integratzailea; eta behin betiko integratze prozesuan, kulturala. Beste
behin ere, argi dago fenomenoak erlatibizatu eta errealitateak (aberatsa eta
konplexua) modu jarraituan eskaintzen dizkigun egoera anitzetara egokitu behar
dugula.
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2. Metodologia orokorra

Ez da batere erraza kulturarteko jarrerak aldatzea edota lantzea. Horregatik, argi
eduki behar da gida honen metodologia orokorra elementu bat dela. Elementu
horrek erreferentziazko marko teorikoaren eta jarduerek proposatzen duten arlo
nagusiaren artean zubi moduko bat ezartzen dela bermatzen du. Bestalde, gerta
liteke proposatutakoak deskribatu ditugun aisialdiko hezkuntza erakundeen eta
gizartearen ereduekin zerikusirik ez izatea.

Beraz, gida hau diseinatzean eraikitako metodologia orokorraren teorian sakontzea
proposatzen dugu. Sakontze horren oinarrian, azken batean, bi estrategia mota
hauek daude: estrategia soziomoralak eta estrategia sozioafektiboak.

Estrategia soziomoralak

Gure ustez, estrategia soziomoralek dilema moralei buruz hausnartzera behartzen
dituzte pertsonak (berariazko jarduera batzuen bidez). Estrategia soziomoral ugari
daude. Hona hemen estrategia nagusiak:

· Balioak definitzea. Jarduera horrek hezkuntza ikastaroetako parte hartzaileei
beren balioez jabetzen laguntzen die. Hori dilema moral bat agertzen denean
egin daiteke, besteak beste. Horren aurrean, gazteek jarrera bat hartu beharko
dute, zenbait galderatatik abiatuta ("Jarrera bera izango zenuke beste egoera
batzuetan? Zergatik pentsatzen duzu jarrera hori dela onena? Beste baliozko
jarrerarik bururatzen zaizue? Oraindik ere onena dela pentsatzen duzue?
Egoera horretan benetako inplikazioa bazenute, horrela jokatuko zenukete?").

· Ulermen kritikoa. Gai axiologikoa duen testu iruzkin baten bidez, hezkuntza
ikastaroetako parte hartzaileek dilema moralekin lotuta dauden galdera batzuei
erantzun behar diete. Galderak hipotetikoak edo eguneroko beren bizipenetatik
hurbilekoak dira. Helburua gazteek hausnartzea, arrazoiketak ematea eta
balioespenak egitea da; betiere, baliozkoenak edo egokienak iruditzen zaizkien
arrazoi moraletatik abiatuta. Metodoaren dinamikak gutxieneko gaitasun
enpatiko batez jokatzea eskatzen du, kasu zail horietan aurkezten diren
pertsonaia guztien ikuspegiak hartu beharko baitituzte kontuan.

· Norberaren erregulazioa eta kontrola. Jarduera mota horren helburua pertsonen
gaitasuna sustatzea da, beren jarrera modu autonomoan eta kanpo eta barne
estimuluekin orekatuta bideratzeko, bai eta, aldi berean, gaitasun hori bere
nortasun moralaren funtsezko osagai bihurtzen saiatzeko ere. Jarduera horiek
faseak dituzte: lehenik, helburuak autodeterminatzea, beren jarrerak aldatzeko
gazteek lortu nahi dituzten irizpideak finkatzeko; bigarrenik, nork bere burua
behatzea, hau da, aukeratutako jarreren erregistro sistematikoa garatzea,
proposatutako helburuekin sortzen diren aldaketak autoebaluatzeko; eta,
azkenik, nork bere burua indartzea, fase horren ezaugarri nagusiak sari
estrintsekoak eta intrintsekoak baitira.

Estrategia sozioafektiboak

Pertsonengan jarrera positiboak sortzeko edo jarrerak aldatzeko planteamendu
informatiboak soilik nahikoak ez direla jakinik, estrategia sozioafektiboek bizi
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ikaskuntzari ematen diote lehentasuna, eta gaitasun enpatikoak garatzen dituzte 
—"besteen larruan jartzea"—. 

Metodoa honako hau da: taldeko kide guztiek elkarbanatuko duten esperientzia
aurkeztea. Simulazio egoera horietan, eguneroko eta gizarte bizitzan maiz
gertatzen den bezala taldeen arteko harremanetan justizia eza, debaluazioa eta
diskriminazioa esperimentatzeko aukera ematen zaio taldeko kide bakoitzari.
Simulazio fasea amaitu ondoren, sentitu dutena azaltzeko eskatzen zaie. Puntu
horretan, eguneroko egoera sozialetan izan dituzten bizipenak azaltzen lagundu
behar dio hezitzaileak. Jardueraren azken fasea esperientziaren azterketa kritikoa
egitea da.

Hala ere, beste estrategia sozioafektibo batzuk erabil daitezke. Hona hemen
horietako batzuk:

· Harreman egoera positiboak eskaintzea, pertsonengan bereziki balioesten diren
balioak antzematen laguntzen duten jardueren bidez (adibidez, eleberriak
irakurriz, bideoak ikusiz…).

· “Principle-testing” izeneko estrategia. Helburua gizabanakoek bereganatzen eta
defendatzen dituzten balioen eta beren benetako jokabideen arteko koherentzia
nabarmentzea da. Simulazio jokoaren bidez egin daiteke, epailearen edo
epaituaren tokia betez. Adibidez, erabilitako teknikak balioen definizioa eta
horietatik ondorioztatutako sinesmenak badira eta erlatibistegiak eta
etnozentrikoegiak badira, reductio ad absurdum estrategia klasikoarekiko
hurbilak diren estrategiak erabil daitezke, ikastaroko parte hartzaileak modu
sokratikoan benetako adibide zehatzetara bideratzeko, barneratutako balioak
arrazionaltasun eskasa dutela argi gera dadin. Estrategia mota horien arabera,
pertsonaren balioak egitura kognitiboetan oinarritzen dira bereziki. Horregatik,
gazteek beren balioen eta balioei dagozkien jarreren artean inkoherentziak
antzematen dituztenean, jarrerak aldatzeko joera izaten dute, koherentzia
arrazionala berrezartzeko, inkoherentziek barne desoreka psikologikoa sortzen
baitute.

· Arazo etnokulturalek salbuespen sindromea sor dezakete. Eskuarki, sindromea
honako hau esatean agertzen da, adibidez: "xenofobia eta bazterketa nik nahi
ez ditudan egoerak dira, eta sumindu egiten naute, baina haien aurrean ezin dut
ezer egin". Hona hemen konponbide praktiko bat, arrisku hori ez izateko:
gizartean desiragarriak ez diren edo gatazkatsuak diren egoera kulturanitzak
eskala txikian lantzea, “globalean pentsatu eta tokian-tokian ekin” printzipio
ezagunari jarraiki.

· Jarrera positiboak sustatzeko beste ikuspegi klasiko bat erabiltzen da askotan,
drama, hain zuzen. Parte hartzaileak estimulatze aldera neska-mutilekin hainbat
rol lantzeko, kontuan hartu behar da zenbait baliabidek arrakasta nabarmena
izan dutela; adibidez, txotxongiloek edo ipuinek. Gazteekin lan egiten duten
hezitzaileen kasuan, “role-playing” izeneko teknika oso erabilgarria da. Horren
arabera, neska-mutilek beren errealitatearen bizipen eta berezko ikuspegiei
dagozkien paperak antzezten dituzte. Egoera horiek, batzuetan, oso
gatazkatsuak dira.

Azkenik, ezin dugu ahaztu irakasleen nortasunak, balioek eta sinesmenek eragin
nabarmena dutela kultur aniztasunaren aurreko lanean eta jarrera aldaketan.
Gizarte ikasketei buruzko teoriek erakusten digutenez, zuzendariek eta hezitzaileek
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beren irakasleen eta arduradunen hainbat erreakzio har ditzakete gertaeren eta
pertsonen aurrean —harreman afektiboa badago bereziki—. Hezitzaileek, haurren
moduan, irakasleek antzematen ez dituzten gauzak ikasten dituzte askotan;
esaterako, irakasleen eta parte hartzaileen arteko harremanen bidez, etorkinengan
oihartzun soziala duen informazioaren aurreko erreakzioen bidez, eta kultura baten
aurrean beren sinesmenak gailentzen direla adierazten duten esaldi sotilen eta bat-
batekoen bidez. Gainera, neokonduktibismoarekin frogatu den moduan, ikaste
prozesua uste baino indartsuagoa eta biziagoa da. Adibidez, diskurtso
esplizituaren eta benetako ekintzen artean aldea dagoen kasuetan, begietatik
sartzen denak belarrien bidez entzuten denak baino balio handiagoa du.

Horren ondorioz, argi izan behar dugu, nahiz eta kulturarteko jarrerak sustatzeko
teknikarik finenak erabili, teknika horiek baliogabetu edo indartu egin daitezkeela.
Irakasleek barne usteen sakontasunaren arabera landuko dituzte teknikak; usteak,
lehenago edo geroago, beti kanporatuko dira, hezkuntza ikastaroko gainerako
parte hartzaileekiko harremanetan egunero jokoan jartzen dituzten hainbat
elkarreraginen ondorioz.

3. Kontzeptu nagusiak

· Asimilazioa: kultura menderatzaileak mendeko kultura ordezkatuz jatorrizko
nortasun ikurrak desagerraraztea helburu duen ekintza. Emaitza
"transkulturazioa" (kultura aldaketa) edota "akulturazioa" da (gizabanako edo
talde baten kulturaren zati baten galera edo ezabatze prozesua). Asimilazioak
indarkeria ekintza bat estaltzen du; izan ere, kultura menderatzailearen
inposaketa dakar, bai eta kulturarteko komunikazioari uko egitea ere (V. Fisas,
UNESCO, Documents, 31. zk., "Les migracions contra l’oblit de la nostra
història").

· Kontrainformazioa: albiste bat emateko ekintza, informazioa osorik edo zati
batean ukatzeko edota informazio berri bat emateko iritzia sortu nahian.

· Desinformazioa: zerbait jakinaraztea, informazioaren zati bat nahita kenduta,
faltsututa edo saturatuta. Iritzia sortu nahi du.

· Diskriminazioa: giza talde bati eremu batzuetara sartzea debekatzeko edo
haietan parte hartzeko eragozpenak ezartzeko ekintza. Komunitate bati
ezarritako gutxiagotasun moralak harreman sozialen mailan isla izatearen
bermeaz arduratzen den mekanismoa da diskriminazioa (La ciutat de la
diferència).

· Aniztasunean heztea: eskolatzearen ondorioz, gizabanakoaren eta familiaren
testuingurutik eta nerabezaroan agertzen diren interes berrietatik, aldi berean
eta eraginkortasunez, pixkanaka bereizten diren ikasleengan arreta jartzea
ahalbidetzen du. Hezkuntza ekintzari, ekintza didaktikoari eta hezkuntza
praktikari dagokienez, aniztasunean hezteak ez ditu konponbideak eman behar
balioen arloan eta jarrera intelektualetan eta afektiboetan soilik, testuinguruaren
arabera eta hiru arlotan eman behar baitu konponbidea: curriculumean,
metodologian eta antolaketan (Cuadernos de Pedagogía, 212. zk., 1993ko
martxoa).
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· Integrazioa: gizabanakoek eta komunitateek negoziatutako eta berriz interpreta
edo berri daitezkeen arau komunak onartzean datzan fenomenoa. Horren
helburua lankidetza eraginkorra edo, soil-soilik, aldi bereko agerpena
ahalbidetzea da. Integrazio ideiak honako hau adierazten du: gizartean zenbait
kultur nortasun egonik ere, horiek ez dute espazio publiko horrekiko
esklusibitaterik eskatzen. Hala ere, kontu komunak ebazteko zenbait puntutan
bat etorri behar dutela onartzen dute, nahiz eta bat etortzea hori ezberdina den
komunitate bakoitzean (Manuel Delgado, Etnopolis, 9. zk.).

· Bazterketa: gizabanako edo talde bat botatzeko edo ordezkatzeko fenomenoa,
edo gizarte bizitzako jarduerarik eta funtziorik garrantzitsuenetan parte har
dezaten ukatzea. Ezabapen mota hori, azken batean, existentzia kolektiboaren
arlo estrategikotik lagun bat edo lagun talde bat "ezabatzea" da (La ciutat de la
diferència).

· Aurreiritzia: bazterketa logikaren formarik oinarrizkoena. Komunitate bati
ezaugarri bereizle negatiboak ezartzen dizkion irudikapen sistemaren bidez
sendotzen da, eta alde batera uzten du talde horien arteko ukipenetik sortutako
benetako esperientzia. Aurreiritziak ez du inolako gatazka ekonomikorik,
politikorik edo sozialik behar sendotzeko; irudimenezko material hutsak behar
ditu: inoiz frogatzen ez diren erreputazioak, mehatxuak, kondairak edo mitoak.
Aurrez epaitutako talde horri buruzko iritzi negatiboari eusteko, ez da
beharrezkoa inolako ukipenik: azken batean, ez da beharrezkoa gutxietsitako
talde hori izatea ere (La ciutat de la diferència).

· Immigrazioaren psikosia: edozein "arazo" sozial etorkinen ondorioz sortutako
—edo larriago bihurtutako— arazo bihurtzen duen fenomenoa. Arazo horiek arlo
askori eragiten diete: langabeziari, habitatari, gizarte segurantzari,
eskolaratzeari, osasun publikoari, ohiturei edo delinkuentziari, besteak beste (E.
Balibar, Raza, nación y clase).

· Arrazakeria: gizakia menderatzea edo diskriminatzea eragiten duen jarrera,
haren komunitateari dagozkion ezaugarrietan oinarrituta (La ciutat de la
diferència).

· Arrazakeria biologikoa: gizakia oso talde gutxitan –fenotipikoki bereiztutako
taldetan eta "arraza" izenekoetan– sailka daitekeen sinesmenetik abiatzen den
arrazakeria mota. Horren arabera, genetikoki aurrez zehaztutako ezaugarri
intelektualak, nortasun ezaugarriak eta ezaugarri moralak dagozkie gizakiei.
Arraza taxonomia horren bidez mailaketa bat ezar daiteke, heredatutako balizko
ondare genetiko horretan oinarrituta, eta, beraz, goieneko "arrazak"
beheragokotzat hartutakoak menderatzeko, espoliatzeko eta hiltzeko
legitimitatea izango luke (La ciutat de la diferència).

· Arrazakeria bereizlea: kultura belaunaldiz belaunaldi transmititzen dela eta
pertsona bakoitzak kultura bakar bat duela ulertzen duen arrazakeria mota.
Bereizkeria horrek aldaezintzat eta menderaezintzat hartzen ditu pertsonen
arteko kultur bereizketak. Zenbait kasutan, ez du besteei gailentzen zaiela
adieraziko, baina beti defendatuko du ohiturak nahasteak kaltea dakarrela 
—kulturak bateraezinak direlako—, eta, beraz, biztanleek beren jatorriaren
arabera bereizi behar direla (Igualtat per viure, diversitat per conviure).

· Erakundeen arrazakeria: administrazio publikoak eta beste erakunde batzuek
talde edo gizabanako batzuk menderatzean eta diskriminazioan dautzan
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arrazakeria mota. Ustiatuek eta eskubide sozialetatik eta politikoetatik kanpo
utzitako sektoreek jasaten dute, eta eremu juridikoetatik eta legezkoetatik
abiatzen da.

· Giza arrazakeria: egunero praktikan jartzen diren jarrera segregatzaileak edo
diskriminatzaileak biltzen dituen arrazakeria mota; gizartearen atal askori
eragiten dio (Igualtat per viure, diversitat per conviure).

· Indarkeriazko arrazakeria: indarkeriak bereizten duen arrazakeria mota.
Fenomeno hori handitu egiten da etorkinen edo gutxiengo etnikoen bazterketa
edo gizarte jarrera arrazistak sustatzen dituzten politikak indartzen diren
heinean. Estatu espainiarrean skinhead neonazi taldeek egiten dute, bereziki
(Igualtat per viure, diversitat per conviure).

· Segregazioa: aldez aurretik gutxietsitako talde bat urrun edukitzeko fenomenoa,
talde honi aparteko espazioa emanda. Espazio publikoan sartzea edo hori
erabiltzea ukatzen da. Segregazioak lurralde bat ezartzen dio talde
diskriminatuari, bertan antola dadin, bere mugikortasuna murrizteko (La ciutat
de la diferència).

· Elkartasuna: anaitasun, konpainia eta elkarrekiko sostengu harremana;
komunitate edo kolektibitate bateko kideak talde berekoak direla eta, horren
ondorioz, interes komun batzuen kontzientzian bilduta daudela uste dute.

· Tolerantzia: erlijioari, politikari, etikari, arteari eta abarrei dagokienez, besteen
sinesmenak errespetatzen dituenaren eta aurrera eramatea galarazten ez
duenaren jarrera teoriko eta praktikoa (Diccionari de la Gran Enciclopèdia
Catalana).

· Xenofilia: kultur desberdintasunerako eskubidearen aldeko aldarria egitean
dautzan jarrera. Kultur desberdintasuna ez da inoiz substantzia aldagaitz
moduan ikusten, baizik eta gizarteak eta pentsamenduak errealitateari ezartzen
dizkioten eskakizunen emaitza moduan —eta ez arrazoi moduan— (La ciutat de
la diferència).

· Xenofobia: desira etnozentrikoa praktika baztertzaileetan azaltzen duen jarrera,
norberarenaz bestelako nortasun guztiekiko arbuioan edo bazterketan
oinarritua, norberarena ez izateagatik soilik. Xenofoboak bestea arbuiatzen du
—atzerritarra, etorkina...—, ustez bereak diren baliabideen aurkari gisara
ikusten duelako, eta bere nortasunerako mehatxutzat hartzen du (V. Fisas,
UNESCO, Documents, 31. zk., "Les migracions contra l’oblit de la nostra
història").
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4. Helburu nagusiak

Sarrera: zein hezkuntzaz ari gara hitz egiten?

Zorionez, egun, zaila da migrazio fenomenoa Euskadin duela gutxikoa dela
arrazoitzea eta justifikatzea —izan ere, ez da fenomeno berria, gure herriko
migrazio prozesuek historian ez baitute etenik izan—. Egun, errealitatean oinarrituta
soilik hitz egin dezakegu, eta zenbait printzipio ukaezintzat hartu behar ditugu;
adibidez, immigrazioa barneratuta dagoela gizarte dinamikan, edo etnien arteko
harremanen elementu nagusia faktore sozioekonomikoa dela. Horri esker, kultur
jarreren atzean babestuta dagoen izaera kontserbatzailea gainditzea lortuko dugu.

Metodologia berrituen bidez, hezkuntza da, oraindik ere, gizarte zibilak bere eskura
duen tresna gutxitako bat, aurreiritziei, estereotipoei eta jarrera arrazistei aurre
egiteko. Ildo horretan, ezinbestekoa da ikuspegi kritikoa, aktiboa eta arduratsua
duen pentsamendu pedagogikorantz jotzea, gizarte irekiaren eta errespetuzkoaren
eraikuntzan laguntzeko erronkari aurre egiteko.

Immigrazioa Euskadin: mota askotako espazioak eta denborak 

Aisialdiko hezkuntza

Duela zenbait urtetatik, aisialdiko pedagogia formalizatzen ari da, eta horrek bere
ezaugarri nagusiak arriskuan jarri ditu: balioetan sozializatzea, lotura afektiboak
sortzea eta lan komunitarioa.

Zehazki, gaur egun, eskolaz kanpoko hezkuntza proposamena indarra galtzen ari
da. Hala ere, proposamenak baliozkoa izaten jarraitzen du, eta etorkinentzat
indartu beharreko lehen mailako elementu onuragarri batzuk ditu. EBtik kanpoko
etorkinei aisialdiko hezkuntzaren ateak irekitzea aukera ona da bigarren edo
hirugarren belaunaldiko neska-mutil etorkinek jarduerak egiteko aukera baitute,
baina, horrez gain, prestakuntza espazio horrek garrantzi handia du. Familientzat
seme-alabek bertan parte hartuz, gurasoek dimentsio berriak aurkitzen dituzte, eta,
horrela, bizi komunitarioan parte hartzeko aukera dute, hezkuntza zentro formaletan
baino modu hurbilagoan.

Hezitzaileen prestakuntza, prozesuaren giltzarria

Guztiz arrazoizkoa dirudi aisialdiko hezkuntza mundua eta etorkin taldeak biltzea
bideragarria dela aldarrikatzea, gizarte ireki eta errespetagarria eraikitze aldera.
Ildo horretan, "Calidoscopi plana" –Jaume Bofill fundazioak eta Kataluniako
Generalitat-eko Gaztediaren Idazkaritza Nagusiak 2000. urtetik aurrera sustatutako
plana– eredu egokia da edukiei dagokienez eta erabilitako prozedurei dagokienez.

Hezitzaileen prestakuntza izan da hasieratik eta pixkanaka-pixkanaka egituratutako
giltzarrietako bat. Batetik, azken urteotako inmigrazio fenomenoarekin lotutako
gaiak eta kulturarteko hezkuntzarekin lotutako gaiak Euskadiko hezitzaileentzako
prestakuntza eskoletako zuzendarien curriculumean sartzeko premiari erantzun
behar zaio.
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Bigarrenik, gai horiek ezagutzen dituzten lagunen kopurua eta prestakuntza
zabaltzeko beharra nabarmentzen da, une jakin batean erreferente finkoak bihur
daitezen. Ikuspegi horretatik, ezinbestekoa iruditzen zaigu begiraleek eta
zuzendariek bideratuko duten prozesua lortzeko ahaleginak egitea, baina
estrategia egokiena hezitzaileak indartzea dela iruditzen zaigu, eraginkortasun
handiagoarekin aritzen baitira mezuak biderkatzeko orduan —talde handiekin
egiten dute lan—, eta, gainera, iraunkorragoak dira.

Hala ere, hezitzaileei ematen zaien laguntza ez da aldian aldiko hezkuntza ikastaro
soil moduan ulertu behar: materialak islatuko duen diskurtso zehatzetik eta lana
errazteko diskurtsotik sortutako estrategia orokor moduan ulertu behar da.
Materiala, bere horretan, ez da inoiz tresna eraginkorra izango, baina oso tresna
erabilgarria izan daiteke planteamendu orokorragoak egitean.

Hirugarrenik, hezitzaileen hezkuntza aurreikustea estrategia ona da: kontuan izan
behar ditugu mugimendu edo eskola gehienak hiru mailatan egituratzen direla 
—herriko taldeak, eskualdeko koordinazioa eta koordinazio orokorra—, eta
lurraldearen erdiko espazioan sortzen dira aldaketarako eragile indartsuak.
Praktikan, herriko taldeak oso kontzentratuta daude egunerokotasuna ebazten, eta
koordinazio orokorrak hezkuntza prozesuko protagonisten eguneroko errealitatetik
urrunago dauden funtzioez soilik arduratzen dira. Horren ondorioz, herriko taldeek
eta koordinazio orokorrek ezin dute beren kabuz bermatu "immigrazioa" eta
"aisialdia" kontzeptuak hurbiltzeko neurriak ezartzea, baldin eta ez bada
herrialdeko taldeei edo eskualdekoei esker.

Hezitzaileak hezteko materialen ezaugarriak

Hezkuntza materiala ez da egokia lantzen ari garen arloan ikusten diren beharrei
erantzuteko. Materialak, benetan baliagarria izan dadin, ezaugarri jakin batzuk izan
behar ditu, honako hauek, hain zuzen: 

· Begiraleen eta zuzendarien ikastaroetako curriculuma kulturartekotasunari
buruzko edukietan neurririk gabe zabaltzeko tentazioa izaten da, eta, horren
aurrean, dekretuak ezarritako curriculum diseinuan hezkuntzaren kulturarteko
dimentsioa sartzearen alde egin behar da; eta, bereziki, modu globalizatuan eta
zeharkakoan egin behar da lan hori. Honako hau izango da ulertzen eta
onartzen dugun bermea: kulturarteko hezkuntza toki guztietan egin behar da,
EBtik kanpoko etorkinak egon edo ez, kulturarteko hezkuntzaren ikuspegiak
horretan dabiltzan gizabanakoen izaera aberasten baitu.

· Materialak proposamen praktikoak izan behar ditu, aisialdiko hezitzaileak dituen
animazio edukiei eta formatuei lotuak. Horrez gain, hezkuntza eskolek
proposatzen dituzten bideak eta prozesuak errespetatu behar ditu, bai
agerpenezko klaseak —orientazio akademikoarekin—, bai asteburuko
bizikidetza topaketak —animaziozko eduki askorekin—. Material horrek bi
dimentsioen arteko orekan oinarritu behar du. Hori ezinbesteko elementua da
egun Euskadin dauden hezkuntza aukera ugarirekin bat egiteko.

· Materialak gizabanakoaren dimentsioak lantzeko edukiak izan behar ditu
(kognitiboa, afektiboa, jarrerazkoa). Horrez gain, testuinguruaren edota
hurbileko inguruaren faktorea izan behar du kontuan, elementu hori
garrantzitsua baita. Hori da, eta ez beste ezer, prozesu globalizatzaileak
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sustatuko dituzten jarduerak proposatzeko bermea, arlorik jorratu gabe ez
uzteko.

· Azkenik, materialak aurreikusi egin behar du planteatzen dituen hezkuntza
jardueren azken hartzaileak neska-mutilekin lan egiten duten begiraleak eta
zuzendariak direla. Egoera hori kontuan izateak aukera asko irekitzen ditu:
batetik, talde edo aisialdiko talde baten ohiko dinamikan biltzen diren jarduerak
erabiltzeko aukera ematen du, eta, beste alde batetik, epe ertainean edo luzean
lan egiteko aukera ematen du.

· Oinarritzat lurraldeen eta hezkuntza estiloen aniztasuna hartuz,
hezitzaileentzako materialaren oinarrizko egitura orientazio gida formatuan
oinarritu behar da. Edukien aukeraketa eta banaketa aurrera eramatean, lan
koherentea, zorrotza eta zehatza sustatu behar du, esplizituki, elementuak neurri
gabe erreproduzitzea ekiditeko.

Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gidaren
helburuak begiraleen eta zuzendarien ikastaroetan

Adierazitako hausnarketetatik eta irizpideetatik, helburu orokor hauek
ondorioztatzen dira: 

Hezkuntza balioetan

· Kulturarekin eta immigrazioarekin lotura duten gaietan landu behar diren
oinarrizko kontzeptuak zehaztea eta definitzen jakitea.

· "Kultura sakona" definitzea.

· Migrazio fenomenoei buruz norberak dituen sinesmenak, ideiak eta iritziak
definitzen jakitea.

· Kulturarteko eta arrazakeriaren aurkako gizartearen berezko balioak definitzen
jakitea.

Baliabideak

· Kulturarteko jarrerak dituen alde onez jabetzeko eta haiek transmititzeko egokiak
diren metodologiak ezartzen jakitea.

· Immigrazioari, kulturari eta gizarte barneratzeari buruzko jakin-mina izatea.

· Gaiarekiko koherenteak diren babes materialak diseinatzen jakitea.

· Monitoreen eta zuzendarien ikastaroetako curriculuma garatzen jakitea,
kulturartekotasunaren ikuspegitik.
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Informazioa eta hausnarketa

· Immigrazioari lotutako arazoan parte hartzen duten elementuak ezagutzea.

· Azterketa soziologikoko baliabideak garatzea.

· Komunikabideen informazio inguruarekiko kritikoak diren jarrerak eta gaitasunak
sartzea.

· Hausnarketa eta proposamen espazio alternatiboak dinamizatzen jakitea.

Komunitatea

· Sareko eta lan komunitarioko estrategiak diseinatzen jakitea.

· Migrazio fenomenoari lotuta dagoen mundu asoziatiboa ezagutzea.

· Agente sozializatzaileen artean sortzen diren harremanak ulertzea (eskola,
familia, aisialdiko hezkuntza zentroa...).

· Lan egiten den eremuko etorkin taldeak ezagutzeko interesa izatea.
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JATORRIZKO BIZTANLERIA

ETNOZENTRISMOA ARRAZA
IMMIGRANTEA
ATZERRITARRA
HIRITARTASUNA

IRUDIKAPEN SOZIALEN
ERAIKUNTZA, HAUETATIK
ABIATUZ: 
-AURREIRITZIAK
-ESTEREOTIPOAK

ESKUBIDE
BERDINTASUNAREN
ALDE 

ARRAZAKERIA

DISKRIMINAZIOA
ELKARBIZITZA

ETNIA
IMMIGRATUA

KULTUR ERLATIBISMOA

Baztertzen du

Sustatzen
du

Sustatzen du

Sustatzen du Sustatzen du

Behar du

Harreman asimetrikoa
ezartzen du

Honakoetan
oinarrituta

Blokeatzen du

Blokeatzen
du

IJITOEN
HERRIA

Prozesu hauek
sortzen ditu

Zalantzan jartzen ditu
kontzeptuak

ETORRI BERRI DEN BIZTANLERIA
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HEZKUNTZA
AISIALDIAN

MESTIZAJEA
PERTSONEN ARTEKO

HARREMANA

NORTASUNA
(NORBANAKOAREN
MENDEKOTASUNA)

ALDAKETA
(NORBANAKOAREN

INTERDEPENDENTZIA)

ZUZENTASUNA
(NORBANAKOEN

INDEPENDENTZIA)

KULTURARTEKO
HEZKUNTZA

BALIOETAN HEZTEA
(giza eskubideak)

GATAZKA

AUKERA
BERDINTASUNERAKO

HEZKUNTZA 

DESBERDINA IZATEKO
ESKUBIDEA

Hezten du         

Printzipio honetatik
abiatzen da

Honako printzipio
bihurtzen da

osatzen du

eta horren 
zatia da

osatzen du

eta horren 
zatia da

Honako printzipio
bihurtzen da 

metodologiak
sortzen ditu

sortzen du sortzen du

Honako printzipio
bihurtzen da

azaltzen du azaltzen du

Printzipio honetatik
abiatzen da

Printzipio honetatik
abiatzen da

Honakoan
oinarritutako kultur
dimentsioa du

Honakoan
oinarritutako kultur
dimentsioa du
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Begiraleentzako jarduerak
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B 1. Soziologi eremua

Aisialdiko erakundeek egiten duten kulturarteko lanak gizarte errealitate jakin bat hartzen
du, dela gure auzo edo herrikoa, dela mundu osokoa. Hori dela eta, proposatutako
jarduerek zenbait gauza ulertzen laguntzen dute; hala nola, gizarte konplexutasuna,
kulturgintza, mestizajea eta gizakien eskubide unibertsalak.

Material hau egitean oinarrizko hiru oinarrizko premisa hartu ditugu kontuan:

· Norberaren jatorria eta gertuko eta mundu mailako ingurunea ezagutzea, eta
elkarbizitza, gizarte kulturgintza eta aisialdiko kulturarteko espazioak sortzea
ahalbidetzen duten balioak ezagutzea.

· Kulturartekotasuna gertakari aberasgarritzat hartzea; giza eskubideekiko errespetua
integrazioa bideratzeko nahitaezko baldintza dela onartzea, eta aisialdiak integrazioa
ahalbidetzeko aukera ugari ematea pentsatzea.

· Aisialdi zentroetatik gertuen dagoen errealitatean lan egitea, kulturarteko hezkuntza
lortzeko.

Proposatutako jarduera batzuetan oinarriturik, hiru gertakari nabarmendu nahi ditugu:

· Etorkinek gauza onuragarri asko ekarri dizkiote euskal gizarteari, eta dagoeneko gizarte
horretako partaide dira.

· Gizarte errealitatea eraikitzea herritarron esku dago.
· Hezkuntza mugimenduak oso garrantzitsuak dira gizarteratzean.
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M 1.1 L'ENTORN SOCIOCULTURAL, ELS ORÍGENS

EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Gizarte eta kultur ingurunea, jatorria.

IZENA

Ezagut dezagun gure iragana.

HELBURUAK

· Euskadi XX. mendean etorritakoek eta horien ondorengoek osatutako herrialdea dela
jabetzea.

· Migrazioak gertakari onuragarritzat eta aberasgarritzat jotzea.

EDUKIAK

· Migrazioak gertakari natural gisa.
· Euskadirako migrazioak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaile bakoitzak bere eta gurasoen jatorria, aitona-amonena eta birraitona-
amonena idatziko ditu taula batean (ikus eranskina). Parte hartzaileek beren osaba-
izebak, gurasoen osaba-izebak, lehengusu-lehengusinak eta anai-arrebak non bizi diren
ere idatziko dute.

· Ondoren, jardueraren arduradunek munduko eta Euskal Herriko mapa batean kolore
ezberdineko buruak dituzten orratzekin adieraziko dute arbasoen jatorria eta senideak
bizi izandako tokiak (ikus B 1.1. b eranskina).

· Azkenik, jardueraren arduradunek migrazioari buruzko eztabaida bat ekingo diote, gai
horri buruzko galderak eginez. Galdera horien erantzunak jardueraren ondorioak dira.

METODOLOGIA

Norberaren errealitatean eta norberaren edo arbasoen bizipenen ezagutzan oinarriturik,
talde handiko hausnarketa egingo da.

IRAUPENA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Parte hartzaileentzako taularen fotokopiak, arduradunarentzako taula, munduko mapa eta
Euskadi eta inguruko eskualdeetako mapa, kolore ezberdineko buruak dituzten orratzak eta
bolalumak.
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B 1.1 GIZARTE ETA KULTUR INGURUNEA, JATORRIA
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B 1.1 a

GIZARTE ETA KULTUR INGURUNEA, JATORRIA

Informazio osagarria

· Familiako kideen jatorrien taula.

AHAIDETASUNA JAIOLEKUA BIZILEKUA

Ama
Aita
Amaldeko amona
Amaldeko aitona
Aitaldeko amona
Aitaldeko aitona
(Anai-arrebak, osaba-izebak, 
lehengusu-lehengusinak...)
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B 1.1 b

· Munduko mapa eta Euskal Herriko mapa. 
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B 1.1 c

Gida galderak

· Nor egongo litzateke talde honetan bere arbasoek Euskadira emigratu izan ez balute?

· Zuen ustez, migrazioa gertaera naturala al da giza komunitateetan?

· Zuen aburuz, nolakoa izango litzateke euskal gizartea, XX. mendean migraziorik gertatu izan ez
balitz?

· Zuen ustez, edozeinek al du eskubidea libre ibiltzeko eta bizilekua nahi duen herrialdean izateko?

· Zuen aburuz, etorkin eta herritar guztiek tratu bera jasotzen al dute? Ala lehenengo eta bigarren
mailako herritarrak daude, feudalismoan nobleak eta plebeioak zeudenean bezala?



sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Eguneroko bizitza, gizarte eta kultur ingurunean.

IZENA

Ezagutu dezagun gure eguneroko bizitza.

HELBURUAK

· Beste herri batzuek gurera ekarritako onurak ikustea eta horien aldeko jarrera agertzea.
· Kultura bere baitan ixten ikustea eta horren aurkako iritzia edukitzea.

EDUKIAK

· Beste herri batzuek gurean egindako ekarpenak kulturan, gizartean eta teknologian.
· Gure ingurunea garatzeko aberastasuna, hainbat ekarpeni esker.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hasteko, parte hartzaileek eguneroko bizitzako egoerak azalduko dituzte. Bertan ezingo
da agertu XIX. mendeaz geroztikoa den euskal errealitateko kultur, teknologi eta
ingurune elementurik. Jarduerak egiten laguntzeko, arduradunek galdera hauek egingo
dituzte: 
· Zer egingo genuke goizean jaikitzean?
· Zer egingo genuke lantokian?
· Nola egongo ginateke eskolan?

· Adibidez, parte hartzaile batek pizza jaten duela esaten badu, arduradunak azaldu
beharko du pizza Euskadira XIX. mendeaz geroztik ekarritako elementua dela.

· Ondoren, parte hartzaileek bost edo sei pertsonako taldeak osatu eta egoera horiek
mimikaz antzeztuko dituzte. Aldi berean, narratzaile batek orain egiten duguna eta XXII.
mendean egingo genukeenaren arteko desberdintasunak azalduko ditu. Beste herri
batzuek gure eguneroko bizitzari egindako hainbat ekarpen islatzea da jarduera honen
helburua. 

· Jarraian, testu bat eta jardueraren arduradunek egindako galderak oinarritzat hartuta
(ikus B 1.2 a eranskina), parte hartzaileek talde osoan hausnartuko dute beren
eguneroko errealitateari buruz, ohiturei buruz...

· Azkenik, parte hartzaileek jardueratik ateratako ondorioak landuko dituzte talde osoan.

METODOLOGIA

Banakako eta talde handiko bizipenetan eta hausnarketetan oinarrituta, zenbait eduki
aztertuko dira.

IRAUPENA

Ordu bat eta hogei minutu.

BALIABIDEAK

Testuaren fotokopiak.

47

So
zi

ol
og

i e
re

m
ua

B 1.2 EGUNEROKO BIZITZA, GIZARTE ETA KULTUR INGURUNEAN



B 1.2 a

EGUNEROKO BIZITZA, GIZARTE ETA KULTUR INGURUNEAN

Testu osagarria

· Eskubide berdintasuna eta demokrazia guztientzat.

Kristo zure Jainkoa judua da,
zure autoa japoniarra,
zure pizza italiarra,
zure gasa algeriarra,
zure kafea brasildarra,
zure oporrak marokoarrak,
zure zifrak arabiarrak,
zure letrak latindarrak...
Eta zure bizilaguna atzerritarra dela esaten ausartzen zara?

Gida galderak

· Zuen ustez, nolakoa izango litzateke gure bizitza, giza komunitateen arteko kultur, teknologi,
gizarte eta ekonomi harremanik gabe?

· Zuen ustez, harremanen eta ukipenaren ondorioz sortutako mestizajea onuragarria al da giza
komunitatearen eta gizabanakoaren garapenerako? Zergatik?

· Zer iritzi duzue XX. eta XXI. mendeen hasieran Euskadin izandako migrazio korronteek gure
gizarte eta kultur ingurunean egindako ekarpenei buruz?

· Zer dira, zuen ustez, gizarte eta kultur gatazkak: giza komunitateak garatzeko abiapuntu ala
eragozpen? Zuen iritziz, hazi al daiteke gizabanakoa gatazkarik gabe?

· Arrazakeria migrazioen ondorio dela uste duzue? Edo gizarteko beste arazo batzuen isla da?
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EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Neoliberalismoa eta etorkinak.

IZENA

Neoliberalismoa eta etorkinak.

HELBURUAK

· Neoliberalismoak gizartean eta aisialdian dituen zuzeneko ondorioak ezagutzea. 
· Neoliberalismoak gizarte, politika eta ekonomi esparruan dituen bereizgarri batzuk

ezagutzea.

EDUKIAK

· Neoliberalismoa
· Etorkinen egoera.

JARDUERAREN GARAPENA

· Testu batean oinarriturik (ikus B 1.3 a eranskina), parte hartzaileek talde txikitan
hausnartuko dute neoliberalismoari buruz eta prozesu horrek gizartean izan duen
eraginari buruz. Jardueraren arduradunek galderen bidez eginez sustatu dezakete
gogoeta (ikus B 1.3 b eranskina).

· Ondoren, parte hartzaileek talde osoan eztabaidatuko dute.
· Azkenik, parte hartzaileek ageriko euskarri batean idatziko dituzte galderetatik ateratako

ondorioak.

METODOLOGIA

Hainbat eduki landuko dira, bai talde txikietan gogoeta eginez, bai talde handian
eztabaidatuz.

IRAUPENA

50 minutu.

BALIABIDEAK

Testuaren fotokopiak, arbela edo horma irudia, eta klera edo errotuladoreak.
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B 1.3 NEOLIBERALISMOA ETA ETORKINAK
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B 1.3 a

NEOLIBERALISMOA ETA ETORKINAK

Testu osagarria

· Berria egunkaritik ateratako artikulua (2003-12-11). Testua web orri honetan dago:
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2003/m12/d20031211/p000
02012.html.

Mohammed Dahiri, Immigrazioan aditua eta Kordobako unibertsitateko arabiera irakaslea 

«Immigranteak neoliberalismoaren aurreneko biktimak dira» 
KRISTINA BERASAIN 

Beni Mellalen, Marokon, jaioa da Mohammed
Dahiri. Arabiar hizkuntzan eta literaturan
lizentziatua da. Lanbidez arabiera irakaslea
da, baina immigrazioa izan du aztergai beti.
Amaigabeak dira gaian sakontzeko egin
dituen ikerketa, ikastaro, master eta
mintzaldiak, eta horien guztien ondorio izan
dira, immigrazioa ardatz, argitara eman
dituen liburuak. Giza eskubideen aldarrian lan
egiten duten hainbat erakunde eta
talderentzat ere lan ugari egina da Dahiri.
Arrazismoaren eta xenofobiaren kontrako
Europako sareko kidea da. 

Urtetik urtera gora egiten du
Europara etortzen diren
immigranteen kopuruak, bidean
bizitza galtzen dutenen kopuruak.
Etengabea al da errealitate hau?

Bai eta ez du soilik gora egiten, bizia
arriskatzen dutenen perfila ere nabarmen
aldatu da: emakumeen, haurdun dauden
emakumeen, eta adin txikikoen, hamabi
urtetik beherako immigranteen portzentaia
gora egiten ari da. Inkesten arabera, Afrikako,
Latinoamerikako eta Asiako hainbat
herrialdetako lau gaztetatik hiruk emigratzeko
asmoa dute, baldin eta beren sorterrian
gutxieneko bizi duintasuna bermatzen ez
bazaie. 1.100 milioi gazteez ari gara hizketan.
Immigrazioa dela-eta Europan ezarri den
errepresio eta kontrol politikak eragin du
immigrazio klandestinoa, eta, horren
ondorioz, Afrika eta Europa arteko
itsasertzean errugabeen genozidioa sortu da.
1991. urteaz geroztik sei mila pertsona hil dira
itsasertzean.

Alta, immigranteak behar direla
aipatzen da behin eta berriro...

Bai eta etorkinek egiten duten ekarpen
ekonomikoa estatuek haiengan gastatzen
dutena baino altuagoa da, beraz, ez da egia,
aditzera ematen den bezala, immigranteek
gastua suposatzen dutela; guztiz kontrakoa
da. Gainera, urtero milaka lanpostu gelditzen
dira bete gabe, batez ere, nekazaritzan eta
eraikuntzan. Beraz, argi dago immigranteak
ez direla etortzen haiek nahi dutelako, baita
Europako Batasunean behar direlako ere. Ildo
horretatik, iparraldeko herrialdeen interes
ekonomiko eta politikoek eragiten dute

herrialde azpigaratuek haiekiko dependentzia
izatea.

Ez litzateke, orduan, bidezkoagoa
izango hegoaldeko herrialdeak
zuzenean laguntzea bertako
herritarrek emigratzeko beharra ez
izateko?

Lagundu baino gehiago, kolonizazio urteetan
lapurtu zaiena bueltatu beharko litzaieke. Ez
da karitate keinu bat egin behar, kendu zaiena
itzuli baino. Halaber, orain arte martxan jarri
direnez aparte, bestelako alternatibak
entseatu behar dira, hegoaldeko herrien
kultura eta historia errespetatuko duen
benetako garapen politika bat ezarriz.
Herritarrak lagundu behar dira eta ez
agintariak edo herrialdeotan interes
ekonomikoak dituzten Europako enpresak.

Herritar askok lotu egiten dituzte
immigrazio eta segurtasun
kontzeptuak. Immigranteen kontrako
erasoak areagotzen ari dira eta
gehienetan izaera xenofoboa dute.
Zeintzuk dira gertaera horien kausak?

CIS Espainiako Ikerketa Soziologikoen
Institutuaren arabera, herritarren %58,1ek
segurtasunik ezarekin lotzen du immigrazioa.
Mehatxu gisa ikusten da, batez ere, irailaren
11z geroztik. Data horren ondoren arabiar
edo musulman izateagatik susmagarria zara.

Mehatxu gisa ikusten dira
immigranteak. Zergatik?

Izaera errepresiboa duten neurriak ezarri dira
immigrazioari aurre egiteko, eta hori
justifikatzeko immigrazioa mehatxu gisa ageri
da: izurrite, inbasio, jende-olde... Konnotazio
negatiboa duten hitzak erabiltzen dituzte bai
komunikabideek bai agintari politikoek. 

Zer iritzi duzu Europako Batasuna
bera eta bertako herrialdeetako
gobernuak onartzen ari diren
immigrazio legeez? 

Europako Batasuneko atzerri lege guztiek
komunean dutena da ez direla

immigrazioaren benetako errealitatera egokitu
eta, ondorioz, ezartzen direnerako zaharkituta
daudela. Errepresio eta kontrol polizialean
oinarritu dira eta mugak ixteko eta
kanporatzeak bideratzeko baino ez dute
balio. Atzerapausoa dira; izan ere,
immigrazioa zerbait onuragarri gisa jaso
beharrean kulturalki eta ekonomikoki
aberasgarria da eta kulturen arteko
elkarkidetza sustatu beharrean, legeek arazo
gisa jasotzen dute immigrazioa, kontrolatu
beharra dagoen arazo gisa eta horrela
bazterkeria, arrazakeria, xenofobia, beldurra
eta gorrotoa sustatzen dute.

Zein neurri ezarri ahal dira legez
kanpoko immigrazioaren arazoa
konpontzeko?

Argi dago izaera zabalagoa duten
alternatibak bilatu behar direla; soilik politika
koherente eta osoak erabiliz egingo ahal
diogu aurre egoerari. Ezin da immigrazioari
bazterketatik heltzen jarraitu. Ikuspegia
zabaldu eta fenomeno estruktural gisa ikusi
behar da. Zentzu horretan, immigranteak
kriminalizatzeari utzi behar diogu eta
berdintasun printzipioa bermatu behar da.
Izaera soziala eta politikoa duen fenomenoa
da immigrazioa.

Eta horren ondotik etorriko al da
gizartean immigrazioaz dagoen irudia
aldatzea?

Europako agintariek kultur aniztasuna oinarri
duen hezkuntza programak garatu behar
dituzte; horrela beste kulturen ezagutza
sustatu eta aurreiritzien eta bazterkeriaren
oinarri diren arrazakeriari eta xenofobiari
aurre egingo zaio. Agintariek eskubideak
dituzten pertsonak balira bezala tratatu behar
dituzte immigranteak: lana, osasuna,
hezkuntza, etxebizitza eta giza laguntza
jasotzeko eskubidea duten pertsona gisa,
hau da, duintasuna bermatu behar zaie.
Europako agintariek herritarrei azaldu behar
diete euren arazoen jatorria, langabeziaren
arazoa, adibidez, ekonomia neoliberalaren
globalizazioan dagoela eta ez direla
immigranteak egoera horren erantzuleak.
Immigranteak neoliberalismoaren aurreneko
biktimak dira. 
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Gida galderak

· Dahirik dio Afrikako, Latinoamerikako eta Asiako lau gazteetatik hiruk emigratzeko asmoa dutela
ìbaldin eta beren sorterrian gutxieneko bizi duintasuna bermatzen ez bazaieî. Zuen ustez, zer esan
nahi du esaldi horrekin?

· Zer-nolako ondorioak ditu aisialdi zentroan herritar askok immigrazioa eta segurtasun falta
lotzeak?

· Dahirik dio “politika koherente eta osoak erabili behar direla” legez kanpoko immigrazioari aurre
egiteko. Zuen ustez, zer esan nahi du horrek?

· Langabezia ez da etorkinek sortutako arazoa, ekonomia neoliberala globalizatzearen ondorioa
baizik. Nola lagun dezakegu aisialdi zentrotik ideia hori gizarteratzen?
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B 1.4 KULTURA, KALEIDOSKOPIO GISA

EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Kultura, kaleidoskopio gisa.

IZENA

Kultur kaleidoskopioa.

HELBURUAK

· “Kultura” eta “mestizajea” kontzeptuak ezagutzea eta horiei buruz gogoeta egitea.
· “Balioa” kontzeptua ezagutzea eta horren gainean gogoeta egitea.
· Kulturgintza prozesua gertaera dinamiko eta natural gisa bizitzea.

EDUKIAK

· Kultura eta kulturgintza.
· Balioak.
· Mestizajea.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jardueraren helburua kulturak eta kalidoskopioak dituzten ezaugarri komunak ikustea
da. Kalidoskopioa kulturaren metafora da, kultura fenomeno dinamikoa baita, etengabe
garatzen eta aldatzen dena (ikus B 1.4 a eranskina).

· Jarraian, parte hartzaileek eztabaidatu egingo dute (hasieran lauko taldeetan, eta gero
talde handitan), zenbait galderatan oinarrituta (ikus eranskina). Galdera horiek
kaleidoskopioan ikusten denari buruzkoak dira; hau da, “kultura” eta “kulturgintza”
kontzeptuak ulertzeko moduari eta mestizajeari buruzkoa.

· Azkenik, kontzeptu horien definizioak guztiek ikusteko moduko leku batean idatziko dira,
eta jardueraren ondorio izango dira.

METODOLOGIA

Metodologia sozioafektiboa erabiliko da, talde txikietan: bizipenak, gogoeta, ekintza, etab.

IRAUPENA

45 minutu.
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BALIABIDEAK

Jokorako probak eta pistak, orriak, bolalumak, kartoi meheak eta errotuladoreak.
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KULTURA, KALEIDOSKOPIO GISA

Informazio osagarria

Kaleidoskopioa egiteko, 23x15 cm2-ko kartoi puska mehe bat moztu behar da. Arkatz batez lau
zerrenda berdin markatu behar dira kartoi gainean, eta ilara bakoitza tolestu. Gero, hiru zerrendaren
gainean aluminio papera itsatsi behar da (kontuan izan alde distiratsuak geldituko behar duela
agerian), eta, azkenekoaren gainean, paper zerrenda beltz bat. Jarraian, kartoiarekin hiruki formako
tutu bat egin behar da, eta aluminiozko papera barnealdean utzi. Tutuaren bi aldeak plastiko
gardenez estali ondoren, mutur batean paper zuria ere jarri behar da, eta, gero, bi geruzen artean,
koloretako plastiko zatitxoak (edo bolatxoak); kontuan izan mugitzeko nahikoa leku izan behar dutela.
Funtziona dezan, tutua argirantz zuzendu behar da, eta barnean begiratu: aluminio paperezko
ispiluetan islatzean sortzen diren forma simetrikoak ikusiko dira.

Gida galderak

· Zuen iritziz, zer da kultura? Zuen ustez, etengabe aldatzen da?

· Zuen ustez, nolakoa da etorkinen kultura: estatikoa, homogeneoa, dinamikoa, heterogeneoa...?

· Zuen ustez, ba al dago gure herrialdean musikako, erlijioko, gastronomiako eta linguistikako
elementuek, balioek eta abarrek eragindako kultur mestizaje prozesurik?

· Zuen ustez, kulturari dagokionez, zer adierazten du kaleidoskopioak?

· XX. mendean asko aldatu da euskal kultura. Zuen iritziz, nolako bilakaera izango du XXI.
mendean?
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B 1.5 ESKUBIDE ETA BALIO UNIBERTSALAK

EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Eskubide eta balio unibertsalak.

IZENA

Mundu Biltzarra.

HELBURUAK

· Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala ezagutzea.
· Balioen unibertsaltasunari buruz gogoeta egitea.
· Akordioaren kultura bizitzea eta ezagutzea.
· Mestizajea ezagutzea eta gizakien berezko gertakaria dela konturatzea.

EDUKIAK

· Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala.
· Balioen unibertsaltasuna.
· Akordioaren eta mestizajearen kultura.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera 3025. urtean kokatzen da. Arduradunek taldeari azalduko diote gerra baten
ondorioz ia planeta osoa suntsituta geratu dela eta jarduera honetako partaideak direla
munduko gizaki bakarrak. Mundu berri eta bidezkoagoa sortzeko oinarriak ezartzea
izango da horien helburua.

· Hortik aurrera, giza eskubideak indarrean ote dauden eta horien hobekuntzaz
(beharrezkoa izanez gero) eztabaidatuko dute parte hartzaileek. Horretarako, Giza
Eskubideen Deklarazio Unibertsala kultura eta balio desberdinen adostasun eta
errespetuaren ondorio dela izango dute kontuan. Beraz, lehendabizi Giza Eskubideen
Deklarazio Unibertsala irakurriko dute (ikus B 1.5 a eranskina).

· Jarraian, lauko taldeetan banatuko dira, gogoeta egiteko. Horretarako, lan hau egin
beharko dute: lehentasunak zehaztu, zalantzak eta berrikuntzak azaldu, eta hainbat
baliori buruzko justifikazioak eman (adibidez, zergatik ezarri behar diren eskubide
unibertsal batzuk, edo zergatik aukeratu batzuk eta ez beste batzuk).

· Azkenik, parte hartzaileek Mundu Biltzarra egingo dute. Bertan, denek batera hausnartu
egin beharko dute, bai eta negoziatu eta adostu ere, besteak beste. Jarduera hau
ondorioak atera ahal izateko moduan dinamizatuko dute arduradunek, bai eta, horrez
gain, akordio prozesua pertsonak elkar ezagutzeko eta hazkuntza mekanismoa izateko
ere.

METODOLOGIA

Metodologia sozioafektiboa erabiliko da (bizipenak, gogoeta, ekintza...), talde txikitan eta
talde osoan.
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IRAUPENA

90 minutu.

BALIABIDEAK

Testuaren fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia, eta klera edo
errotuladoreak.
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ESKUBIDE ETA BALIO UNIBERTSALAK

Testu osagarria

1. atala. Gizaki guztiak aske dira jaiotzez eta berdinak duintasunean eta eskubidetan, eta denek
arrazoimen eta kontzientzia dutenez gero, anaitasunez jokatu behar dute elkarrekin.

2. atala. Pertsona orok ditu Deklarazio honetan adierazten diren eskubide eta askatasun guztiak,
inolako bereizkuntzarik gabe, ez arrazazkorik, ez koloreari dagokionik, sexuzkorik, hizkuntzazkorik,
erlijiozkorik, politika edo bestelako iritziri dagokionik, ez jatorri nazionalari edo sozialari, ez egoera
ekonomikoari, jaiotzezkoari edo bestelako edozein baldintzari dagokionik. Orobat, ez da inolako
bereizkuntzarik egingo pertsona bere eskumenean duen lurralde edo herrialdearen egoera politiko,
juridiko edo nazioartekoan oinarriturik, nahiz herrialde independentea izan, nahiz administrazio
judizialpean dagoen lurraldea, autonomiarik gabea edota burujabetasunezko beste edozein
mugapean dagoena izan. 

3. atala. Gizabanako orok du bizitzarako, askatasunerako eta bere buruaren segurtasunerako
eskubidea.

4. atala. Ez da inor jarriko esklabotasun egoeran edo morrontzapean; esklabotasuna eta esklabo
trafikoa debekatuta daude, edozein motatakoak direlarik ere.

5. atala. Ez da inor torturapean ezarriko, eta ez zaio inori emango ez zigorrik ez tratu anker, krudel,
gizagabetsu edo desohoragarririk.

6. atala. Gizaki orok du eskubidea edozein lekutan bere nortasun juridikoa ezagut dakion.

7. atala. Denak dira berdinak legearen aurrean, eta, bereizkuntzarik gabe, legeak babes bera zor die.
Denei zor zaie babes bera, Deklarazio hau hausten duen edozein diskriminazioren kontra eta
diskriminazio horretara bultzatzen duen edozein probokazioren kontra.

8. atala. Pertsona orok du eskubidea nazioko auzitegi eskudunen aurrean baliabide eraginkorra
izateko, Konstituzioak edo legeak ezagutzen dizkion oinarrizko eskubideak bortxatzen dituzten
ekintzen kontra babesa izan dezan.

9. atala. Ez dago inor, beste gabe, atxilotzerik, espetxeratzerik edo erbesteratzerik.

10. atala. Pertsona orok du eskubidea, berdintasun osoko baldintzetan, publikoki eta zuzentasunez
entzuna izateko, auzitegi independente eta inpartzial batean, eta auzitegi horrek bere eskubide eta
betebeharrak erabakitzeko edota alor penalean bere kontra dagokeen edozein delitu salaketa
aztertzeko.

11. atala. 1. Delituz salaturiko pertsona orok du eskubidea errugabetasuna ezagutua eta onartua izan
dakion, harik eta, legearen arabera eta auzi publikoan, defentsarako beharrezko dituen berme guztiak
ziurtaturik, errudun dela frogatzen ez den arte. 2. Inor ez da kondenatua izango, egintzak edo
hutsegiteak egin ziren unean nazioko bertako edo nazioarteko legeen arabera zigorgarri ez baziren.
Era berean, ez zaio ezarriko delitua egin zen unean ezar zekiokeen baino zigor larriagorik.

12. atala. Ez dago inoren bizitza pribatuan, familian, bizitokian edo eskutitzetan arbitrarioki sartzerik,
ez eta inoren ohoreari eta izen onari erasotzerik ere. Pertsona orok du legearen babeserako
eskubidea aipatu eraso horien kontra.

13. atala. 1. Pertsona orori zor zaio estatu baten lurralde barruan ibiltzeko eta egoitza aukeratzeko
askatasuna. 2. Pertsona orok du edozein herrialdetatik, baita beretik ere, irteteko eskubidea, eta bere
herrialdera itzultzekoa.
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14. atala. 1. Jazarpena denean, pertsona orok du eskubidea beste herrietan babesa bilatu eta hura
izateko. 2. Eskubide hau ezin eska daiteke, jazarpena egiazki politikoak ez diren ekintzengatik edo
Nazio Batuen printzipio eta helburuen kontrakoak diren ekintzengatik gertatzen bada.

15. atala. 1. Pertsona orok du nazio bateko herritar izateko eskubidea. 2. Ez zaio inori bere
nazionalitatea besterik gabe kenduko, ez bere nazionalitatea aldatzeko eskubidea galaraziko.

16. atala. 1. Gizonezko eta emakumezko orok du eskubidea, adinez nagusituz gero, ezkontzeko eta
familia bat eratzeko, arraza, nazionalitate edo erlijiozko mugarik gabe. Eskubide berberak izango
dituzte ezkontzari dagokionez, bai ezkontzak dirauen bitartean bai ezkontza deseginez gero ere. 2.
Senar-emazte gaien onespen libre eta osoaren bidez baizik ezin gauzatuko da ezkontza. 3. Familia
da gizartearen osagai natural eta oinarrizkoa, eta gizartearen eta Estatuaren babesa zor zaio.

17. atala. 1. Pertsona orok du jabetzarako eskubidea, bakarka zein taldeka. 2. Inori ez zaio jabetza
besterik gabe kenduko.

18. atala. Pertsona orok du pentsamendu, kontzientzia eta erlijio askatasunerako eskubidea.
Eskubide horrek berekin du erlijioz edo sinesmenez aldatzeko askatasuna ere, eta orobat,
irakaskuntzan, predikuetan, gurtzetan eta errituetan adieraztekoa, bakarka zein beste batzuekin
batera eta publikoan zein pribatuan.

19. atala. Gizaki orok du iritzi eta adierazpen askatasunerako eskubidea. Eskubide horrek berekin du
inolako oztoporik gabe iritziak azaltzeko askatasuna, eta orobat edozein bidez eta mugarik gabe
informazioa eta ideiak bilatu, jaso eta zabaltzekoa.

20. atala. 1. Pertsona orok du eskubidea bakean biltzeko eta elkartzeko askatasuna izateko. 2. Ezin
daiteke inor behartu elkarte bateko kide izatera.

21. atala. 1. Pertsona orok du eskubidea, bere herriko gobernuan parte hartzeko, zuzenean edo
libreki hautaturiko ordezkarien bidez. 2. Pertsona orok du eskubidea bere herrialdeko zeregin
publikoetan berdintasun osoz aritzeko. 3. Herriaren borondatea izango da gobernuaren aginpidearen
oinarria. Borondate hori aldizka antolatuko diren hauteskundeen bidez adieraziko da, guztientzat
berdina izango den bozketaz, eta ezkutuko botoz edo boto askatasuna babestuko duen antzeko
beste prozedura batez.

22. atala. Pertsona orok du, gizarteko kide denez, gizarte segurantza izateko eskubidea; eta
eskubidea du, orobat, ahalegin nazionalaren eta nazioarteko lankidetzaren bitartez, estatu
bakoitzaren antolamendua eta bitartekoak kontuan harturik, bere duintasunerako eta bere
nortasunaren hazkunde librerako nahitaezkoak dituen eskubide ekonomiko, sozial eta kulturazkoak
izateko.

23. atala. 1. Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana askatasunez aukeratzekoa, lan baldintza
bidezkoak eta egokiak izatekoa eta langabeziaren kontra babestua izatekoa. 2. Pertsona orok du
eskubidea, inolako diskriminaziorik gabe, lan beragatik ordainsari bera jasotzeko. 3. Lanean
diharduen orok du soldata egokia eta bidezkoa izateko eskubidea, berari eta bere familiari giza
bizimodu duina segurtatuko diena eta, hala beharko balitz, gizarte laguntzaren beste bide batzuez
osatua. 4. Pertsona orok du eskubidea, bere interesak defenditzearren, sindikatuak eratzeko eta
sindikatu bateko kide izateko.

24. atala. Pertsona orok du atsedenerako eta entretenimendurako eskubidea, lanordu mugatuak
izatekoa eta aldizka oporraldi ordainduak izatekoa.

25. atala. 1. Pertsona orok du bere eta bere familiaren osasunerako eta ongizaterako egokia izango
den bizi maila izateko eskubidea, horretan mantenua, jantzia, bizitokia, mediku laguntza eta
beharrezko diren gizarte zerbitzuak barne hartzen direla; eskubide bera du langabe denean, gaixo,
elbarri, edo alargun gelditzen denean, zahartzaroan edota bere borondatez kontrako
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gorabeherengatik bizibidea galtzen duen bestelako kasuetan. 2. Amak eta haurrak ardura eta
laguntza berezietarako eskubidea dute. Haur guztiek, ezkontza barruan nahiz ezkontzatik kanpo
sortuak izan, babes sozial bera izateko eskubidea dute.

26. atala. 1. Pertsona orok du hezkuntzarako eskubidea. Hezkuntzak doan izan behar du, hasierako
eta oinarrizko mailetan bederen. Oinarrizko hezkuntza derrigorrezkoa izango da. Irakaskuntza tekniko
eta profesionala denen eskura egongo da. Denek izango dute goi mailako ikasketetarako sarbidea,
norberaren merezimenduen arabera. 2. Hezkuntzaren helburua giza nortasunaren garapen osoa
lortzea eta giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen errespetua sendotzea izango da. Hezkuntzak
nazio guztien arteko eta talde etniko eta erlijiozko guztien arteko elkar ulertzearen, tolerantziaren eta
adiskidetasunaren alde egingo du, eta Nazio Batuek bakearen alde egiten dituzten ekintzak indartuko
ditu. 3. Gurasoek lehentasunezko eskubidea dute beren seme-alabei eman behar zaien hezkuntza
mota aukeratzeko.

27. atala. 1. Pertsona orok du eskubidea komunitatearen kultur bizitzan askatasunez parte hartzeko,
arteez gozatzeko eta zientzia aurrerapenez eta bertatik datozen onurez baliatzeko. 2. Pertsona orok
du eskubidea berak sortutako zientzia, literatura edo artelanei dagozkien interes moral eta materialak
babes dakizkion.

28. atala. Pertsona orok du eskubidea Deklarazio honetan adierazitako eskubideak eta askatasunak
osoro beteko dituen ordena ezar dadin gizartean eta nazioartean.

29. atala. 1. Pertsona orok ditu komunitatearekiko betebeharrak, hartan baizik ezin baita hazi bere
nortasuna libreki eta osorik. 2. Bere eskubideak eta askatasunak baliatu ahal izateko, inork ez du
beste mugarik izango, legeak jar ditzakeenak baino, besteen eskubideei eta askatasunei zor zaien
errespetua eta ezagutza ziurtatzeko, eta gizarte demokratiko bateko moraltasunerako, ordena
publikorako eta guztien ongizaterako behar direnak betetzeko. 3. Eskubide eta askatasun hauek ez
dira erabili behar, inola ere, Nazio Batuen printzipio eta helburuen kontra.

30. atala. Deklarazio honetatik ezin interpretatuko da inolako estatu, talde edo pertsonak hemen
adierazten diren eskubide edo askatasunak galarazteko edo deuseztatzeko ekintzarik egin
dezakeenik.

(Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala Nazio Batuen Batzar Nagusian onartu eta aldarrikatu zuten
(217 A-III ebazpena), 1948ko abenduaren 10ean.)



63sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

So
zi

ol
og

i e
re

m
ua

B 1.6 AISIALDIA

EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Aisialdia. 

IZENA

Aisialdia kontzeptualizatzen.

HELBURUAK

· “Aisialdia” kontzeptua ezagutzea eta eztabaidatzea.
· Aisialdia etnozentrikoa ez den ikuspuntu batetik aztertzea.
· Jendeak aisialdian zer egiten duen jakitea.

EDUKIAK

· Aisialdia.
· Aisialdia igarotzeko modu ezberdinak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Bospasei pertsonako taldeak egingo dira.
· Aisialdian egiten dituzten jardueren zerrenda bat osatuko du talde bakoitzak.
· Jarraian, jardueren arteko antzekotasunak bilatu beharko dituzte taldeek, eta informazio

hori gainerako taldeei adierazi beharko diete.
· Amaitzeko, parte hartzaile guztiek eztabaidatu egingo dute, “aisialdia” kontzeptua

ezagutzeko. Kontuan izan beharko dute bakoitzaren eguneroko bizitzako adibideek
ikuskera pertsonal eta kultural ezberdinak agertu dituztela.

METODOLOGIA

Edukiak talde txikietan eta talde osoan aztertuko dira.

IRAUPENA

80 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia, eta klera edo errotuladoreak.
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B 1.7 KULTURARTEKOTASUNA ETA AISIALDIA

EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Kulturartekotasuna eta aisialdia. 

IZENA

Aisialdi eredu bat.

HELBURUAK

· Haurren eta gazteen aisialdian eragina zerk duen ezagutzea eta kultura nagusiak zer-
nolako eragina duen ikustea.

· Ohartzea aisialdiko hezkuntza mugimenduek aukera eskaintzen dutela, aisialdiaren
bidez, kultura desberdinak elkar ulertzeko eta elkarbizitza errazteko.

· Etorkinek aisialdiko mugimenduetan parte hartzeko estrategiak sortzea.

EDUKIAK

· Haurren eta gazteen aisialdia.
· Kulturartekotasuna aisialdian.
· Baztertutako taldeak aisialdiko hezkuntzan integratzeko estrategiak.
.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lauko taldeak egingo dira.
· Hainbat euskarriz baliatuta (adibidez, bideoak, komikiak, argazkiak eta Internet),

hausnartu egingo dute taldeek. Euskarri horietan, aisialdiko leku bat ikusten da, eta,
bertan, gure herrialdean dauden haurrak eta gazteak, hainbat jatorritakoak. Hausnarketa
honetan, nahitaezkoa izango da parte hartzaileek errealitatea ezagutzea, zenbait gauza
jakitera iristeko: denbora hori zertan erabiltzen den, denbora horretan aisialdiko
mugimenduek zer aukera dituzten eragina izateko, zenbait talde integratzeko dauden
zailtasunak, taldeak integratzeko dauden estrategiak, estrategiek aisialdian duten
eragina...

· Azkenik, talde txikietako ondorioak talde osoan bateratu eta lan estrategiei buruzko
ondorioak aterako dira. Aisialdiko mugimenduetan parte hartzerakoan aparte gera
litezkeen zenbait talde integratzeko onuragarri izan daitezke ondorio horiek.

METODOLOGIA

Talde txikietan eta talde osoan landuko dira edukiak, parte hartzaileen ezagutzatik eta
errealitatetik abiatuta.
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IRAUPENA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Zenbait gazte eta haur aisialdian erakusten dituzten bideoak, komikiak, argazkiak eta
Interneteko informazioa, orriak, boligrafoak, arbela edo horma irudia, eta klera edo
errotuladoreak.
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EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Herri kultura eta herri tradizioak. 

IZENA

Herriaren kultura eta tradizioak.

HELBURUAK

· “Kultura tradizionala” eta “herri kultura” kontzeptualizatzea.
· Euskadiko herri kultura ezagutzea.
· Tradiziozkotzat jotzen den kultura mota ezagutzea.

EDUKIAK

· Kultura tradizionala eta herri kultura.
· Herri kultura Euskadin.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera hasteko, kontsumitzen edo sortzen dituzten bost kultur elementu pentsatzeko
esango zaie parte hartzaileei: musika, filmak, janariak, ikuskizunak, dantzak...

· Parte hartzaile bakoitzak bere zerrenda egiten duenean, elementuak denen artean
balioetsiko dira, eta eztabaida hasiko da zenbait galdera abiapuntutzat hartuta (ikus B
1.8 a eranskina). Orduan ikusiko da gure kultura beste herri batzuek egindako
ekarpenez osatzen dela eta horrek mestizaje aberasgarria dakarkigula ezinbestean.
Horren adibide dira aniztasuna aldarrikatzeko antolatzen diren festak. Bertan, hainbat
jatorritako pertsonak biltzen dira, pertsonen arteko elkarbizitza ospatzeko.

· Ondoren, interesgarria izango da jakitea zer kultur gertaeratan parte hartzen duten
sortze jarduerak eta zereginak dituzten gazteek. Horrek herriak sortutako kulturaren
bilakaerari buruzko zantzuak emango dizkigu, eta, gainera, hainbat eragin eta interes
pertsonal islatuko ditu. Elementu horiek guztiak kontuan izan behar dituzte jardueraren
arduradunek, behar bezala azter dadin herri kultura zein den –herriak sortua eta
kontsumitua– eta tradizional noiz bihurtzen den –nahiz eta kanpoko jatorria izan
dezakeen–.

· Horrez gain, parte hartzaileek Mendebaldeko kulturak gainerako herrietan duen
eraginari buruz hausnar daiteke. Horretarako, gai honi buruzko egunkari artikulu bat
eskaintzen dizuegu (ikus B 1.8 b eranskina). Eztabaidaren ondorioei esker, “tradiziozko
kultura” eta “herri kultura” kontzeptuak ezagutuko dituzte parte hartzaileek.

METODOLOGIA

Talde osoan landuko dira edukiak, norbanakoaren kultur bizipenetan oinarriturik.
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B 1.8 HERRI KULTURA ETA HERRI TRADIZIOAK
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IRAUPENA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Orriak, boligrafoak, arbela edo horma irudia, eta klera edo errotuladoreak.
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Gida galderak

· Zuen ustez, zer ezaugarri izan behar ditu herri kulturak?

· Nola jaiotzen da herri kultura? Nondik dator? Zuen iritziz, izan al ditzake gainerako kulturetatik
hartutako elementuak, ala elementu puru eta jatorrak bakarrik izan behar ditu?

· Zuen aburuz, kultur mestizajea gertaera naturala da?

· Euskadin dauden migrazio korronteek euskal kulturako elementuak aldatu eta berriak sartzen
dituzte. Horrek jatorrizko kultura aldatzen du, noski, baina etorkinen kultura ere aldatu egiten da.
Zuen ustez, zein kulturatakoak dira pertsona horiek? Eta horien seme-alabak?

· Zer da euskal kultura?

· Noiz esan genezake kultura tradizionala dela?

· Zuen iritziz, kus-kusa Euskadiko sukaldaritzako plater bihur liteke? 

· Pentsa itzazue Euskaditik kanpoko jatorria duten tradiziozko euskal festak.
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HERRI KULTURA ETA HERRI TRADIZIOAK

Testu osagarriak

· Manuel Delgadori eginiko elkarrizketa, 1998ko martxoaren 5ean Avui egunkarian argitaratua.

ANIZTASUNA ETA INTEGRAZIOA (DIVERSITAT E
INTEGRACIÓ”, EMPÙRIES ARGITALETXEA) ARGITARATU
BERRI DU MANUEL DELGADO ANTROPOLOGOAK. TESTU
BILDUMA HORRETAN, KATALUNIAN ELKARBIZITZA HAUTSI
LITEKEELA OHARTARAZI NAHI DU, GURE GIZARTEKO
AHULDADEAK NABARMENTZEN DITU, ETA TALDE
MINORITARIOEN KULTUR ONDAREA ZAINTZEKO EGIN
DAITEKEENARI BURUZ GOGOETA EGITEN DU.

A.C. Zer da katalana izatea?

M.D. Bada definizio kanoniko bat, oso ezaguna, Kataluniako
Indar Politikoen Kontseiluak Trantsizioan emana: ìKatalunian
bizi eta lan egiten duen oro da katalana”. Katalan sentitzen den
oro ere katalana dela gehi genezake. Ezagutzen ditut
Kataluniatik kanpo bizi eta lan egiten duten katalanak, bai eta
Katalunian bizi eta lan egin arren katalan sentitzen ez direnak
ere. Funtsean, katalana izatea beste edozein nortasun izatea
bezalakoxea da, deitura modu bat taxonomi sistema zabalago
baten barnean. Jatorrizko deitura bat da, sailkatzeko balio
duen termino bat.

A.C. Nork bere buruari ezarritako jatorrizko deitura?

M.D. Ez, zoritxarrez ez da nahikoa zeu katalana sentitzea:
gainerakoek ere katalantzat hartu behar zaituzte. Egoera
anbiguoa bizi duten Estatuko gainerako etorkin askori
gertatzen zaie hori. Batzuek ez dituzte Katalunian katalantzat
hartzen, eta aldiz, beraien jatorrietara itzultzean, katalantzat
jotzen dituzte.

A.C. Zer iritzi duzu esaldi honi buruz: “Jatorria galtzen duenak
nortasuna galtzen du”?

M.D. Egia da guztiz. Hain da garrantzitsua nortasuna, non
nortasunik ez badugu, ikaragarrizko ahaleginak egiten
baititugu asmatzeko. Jatorria asmatua izateak ez du esan nahi
gutxietsi egin behar denik, horixe baita, hain zuzen, gizaki
egiten gaituena. Nortasuna ez da naturala; soziala, kulturala
eta historikoa baizik. Beraz, nortasuna asmatu eta eraiki
beharra dago.

A.C. Liburuan azaltzen duzunez, Katalunian jatorriz
Andaluziakoak diren herri festak ospatzeak eztabaida handia
sortu izan du inoiz, baina integraziorako bide bat izan omen
daiteke. Zergatik?

M.D. Kataluniako Parlamentuaren kultur ondareei buruzko
legearen arabera, kultura katalantzat jotzen dira katalanek
egindako ekoizpen guztiak, bai iraganekoak, bai oraingoak.
Hemen bizi den oro katalantzat hartzen badugu, Katalunian
festa andaluzik ez dagoela esan genezake, itxura andaluza
duten irudiak irudikatzen eta gogorarazten dituzten Katalunian
egindako festa katalanak baizik.

A.C. Eta zergatik dira integratzaileak?

M.D. Kanpotik etorritakoek beren jatorriko kultur elementuak
mantentzeak integrazio soziala errazten du; izan ere,
integrazioa beren burua errespetatzen duten pertsonekin
egitea lortzen da, eta ez desorientatuta dauden eta sustrairik
eta nortasunik ez duten pertsonekin. Hori hemen eta antzeko
egoeraren bat dagoen leku guztietan gertatzen da:
italamerikarrak edo Ingalaterrako irlandarrak datozkit gogora.

A.C. Zein dira integrazioa erraz dezaketen gizarte eragileak?

M.D. Integrazioa leku publikoetan gertatzen da. Batik bat
kalean, baina beste esparru batzuetan ere bai; hala nola,
ekonomian, irakaskuntzan, parte hartze politikoan... eta inongo
azalpenik eman beharrik gabe norbait egon daitekeen esparru
guztietan. Baina hori izan behar lukeena da, ez gertatzen
dena. Zoritxarrez, jende askori ukatu egiten zaizkio
integraziorako leku publiko horiek. Batzuei, guztiz –agiririk ez
dutenak dira, eskubiderik gabekoak–, eta beste batzuei
azalpenak eskatzen zaizkie, hainbat galdera eginez: zergatik
dauden hemen, zer egiten duten, zer asmo duten, zergatik
dauden gure espazioan, etab.

A.C. Integraziorako hezkuntza espazio gisa eskola egiten ari
den lanari buruz, zer iritzi duzu?

M.D. Kezkagarriena zera da: integrazioaren eragile izan
beharrean, eskoletan arrazakeriaren aurkakotzat darabiltzaten
estrategiek justu kontrakoa egiten dutela. Itxuraz kulturala den

KULTURA
AVUI. 1998KO MARTXOAREN 5A, OSTEGUNA.

Manuel Delgado
“Denok izan beharko genuke nabarmendu gabe ibiltzeko eskubidea”

ADA CASTELLS
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banaketa justifikatu eta bidezkotzat jotzen dute, baina,
errealitatean, banaketa hori soziala da. Oso modan daude
eskoletan kultur aniztasunari buruzko hitzaldiak. Teorian,
gutxiengo “etniko” deritzen taldeen integrazioa errazten dute,
baina, funtsean, bazterketarako baliabide dira; izan ere,
ohartarazi egiten da ikasgelan pertsona arrotzak, nolabait
justifikatu behar dutenak, daudela.

A.C. Eta zer egin beharko litzateke?

M.D. Ikuspuntu horretatik, pertsona orok nabarmendu gabe
ibiltzeko duen eskubidea aitortu behar lukete, bai eskolek, bai
gainerako esparru publikoek. Integraziorako oinarrizko formula
axolagabetasuna da. Ez jendeari gertatzen zaionarekiko,
jendea denarekiko baizik. Eskolan inor ez litzateke desberdina
izateagatik seinalatu beharko, horrek gainerakoak normalak
diren susmoa sortzeko arriskua baitu. Gure gizartean denok
gara ezberdinak, eta kultur aniztasuna gaizki ulertzen duten
eskolek diote batzuk bakarrik direla ezberdinak.

A.C. Gizarte guztietan daude laidoztatutako pertsonak. Zenbait
sektore baztertzea gizakien izaeraren adierazgarria al da?

M.D. Hainbat gizarte egoeratan –krisi egoeretan, adibidez–
aurreikus daiteke egoera txarraren erantzuletzat talde edo
pertsona bat hartzeko mekanismoen sorrera. Talde horrek
moral, kultur edo fenotipo ezberdintasunak baditu, biktima
bihur daiteke. Horrelako talderik ez badago, berriz, ez dago
arazorik: sortu egiten da. Gainera, ohiko baliabidea da.

A.C. Baina sekula falta ez den elementua da krisia.

M.D. Bai, eta gizarte modernoek krisi kronikoa dute. Izan ere,
gizarteen erregaia da krisia; beraz, mekanismo horien sorrera
aurreikus daiteke. Arazoa ez da horiek auzoan edo ikasgelan
sortzea; Estatuko Administrazioak berak sortzen ditu
laidoztatzeko elementuak, arreta bere erantzukizunetatik
desbideratzeko. Oso kezkagarria da hori, eta arrazakeriaren
kontrako diskurtsoan ere gertatzen da. Administrazio
publikoek arrazakeriaren mamua sortu dute Europa osoan:
arriskutsutzat eta arbuiagarritzat jotako guneak nabarmentzen
dituzte beren erantzukizunak gainetik kentzeko, erantzukizun
nagusia haiena den arren. Arrazakeria legeetan dagoela
onartu beharrean, arrazakeria nazi edo skinhead taldeek
sortutako arazoa dela pentsarazten digute. Arrazakeriaren
aurkako diskurtso trauskil horrek arrazakeriak erabiltzen dituen
mekanismo berak erabiltzen ditu: talde bat laidoztatzen du,
hori deuseztatuz gero arazoa amaituko dela pentsatuta. Oso
paradoxa tristea da, eta arrazakeriaren aurkako diskurtsoa
zeharo eraldatzen du. 

A.C. Gutxiengo jakin bati leporatzen zaio errua, eta
Atzerritartasun Legeari buruzko eztabaida saihesten da, ezta?

M.D. Ez Atzerritartasun Legeari buruzkoa bakarrik, eta
Espainiako Konstituzioari buruzkoa ere bai, eta hori onartezina
da. Arazoa askoz sakonagoa da, eta egiturekin du zerikusia,
bai eta gaur egungo Europako gizarte modernoekin ere.
Espainiako konstituzioa Giza Eskubideen Deklarazio
Unibertsalarekin bateraezina da. Laugarren atalak dio
espainiar guztiak berdinak direla legearen aurrean; eta hori ez
dator bat gizaki guztiak jaiotzez aske eta berdinak direla dioen
aldarrikapenarekin: izan ere, espainiar estatusa ez duenak ez
du eskubiderik. Atzerritarrak ez du eskubiderik, eta hori
herrialde moderno guztietan gertatzen da. Eskubideak
dituztenen eta ez dituztenen arteko zatiketa ikaragarri eta
izugarri hori sakratutzat eta ukaezintzat jotzen da. Errua

kontrolik gabeko talde bati egoztea da komenigarriena, ez
estatuarentzat bakarrik, bai eta iritzi publikoarentzat ere; izan
ere, horien nahia arrazistak egotea eta arrazistak gainerakoak
izatea da.

A.C. Nazionalismoa da liburuan jorratzen duzun beste
kontzeptuetako bat. Kataluniako Eliza katolikoarekiko kritiko
zara, nazioaren aldeko adierazpenak direla eta.

M.D. Jakina, eta are gehiago orain. Pena da Montserrateko
Jesusen Amari egindako eskaintza famatuaren aurretik itxi
izana liburua. Katalanismo karlista berreskuratzen ari direla
diruditen parametrotan ari gara mugitzen: Torras i Bages-ek
egiten zuen gisara, Katalunia Jainkoak egina dela
aldarrikatzen du, edo, Joan Paulo II.aren ikuspuntuari jarraiki,
nazioa gertakari naturala dela aldarrikatzen du, duela gutxi
Duran i Lleidak gogorarazten zuenez. Nire ustez, oso
arriskutsuak dira ikuspuntu horiek, nazio prozesuen eraikitze
historiko eta soziala ukatzen baitute. Nazio ideia faltsutu eta
aldagaitz eta ezeztaezin bihurtzen dute, pertsonez jabetzen
den eta horiek modu jakin batean jokatzera behartzen dituen
funts mistiko baten gisa. Diskurtso horiek justifikazio
teologikoekin datoz beti, batzuetan laiko itxura badute ere.
Jakina, Eliza katolikoa horren erantzule da neurri batean, eta
nazioaren faltsutzean lagundu du. Ez nuke nahi inork
pentsatzea nazionalismo katalana gutxiesten ari naizenik:
nazionalismo katalana gertaera soziala dela da nabarmendu
beharreko gauza bakarra. Nazionalismo karlistaren alternatiba
–oraindik bizi baita–, nazionalismo errepublikanoa litzateke;
nolabait, Ilustrazioan aurkituko lituzke adierazpenak, esate
baterako, Renan teorialarian. Elizari egindako kritika
Erromantizismoaren jarraibideen oinordeko den
nazionalismoari egindako kritika da. Duela bi mendetatik
dabiltza borrokan bi jarrerak: nazionalismo erromantikoa
versus nazionalismo zibila. 

A.C. Eta bat al dator eskuineko eta ezkerreko ideiekin?

M.D. Bai. Bereziki Katalunian, ezkerra katalanista
integratzailea izan baita: aberriaren oinarrizko elementutzat
gizabidea jo du, aberriaren funtsa kultura eta esentzia direla
aldarrikatzen zuen nazionalismoaren aurka.

A.C. Liburuan diozu ez dagoela nazionalismorik,
nazionalismoa erabili egiten dela baizik. Zer esan nahi duzu
horrekin?

M.D. Nazionalismoak ezaugarri identifikagarri eta
gatazkatsuetan sinplifikatu nahi dituzten diskurtsoen aurrean
gaude. Nazionalistak diren diskurtso batzuetan, nazionalistak
patologiatzat jotzen dira: gainerakoak izaten dira beti
nazionalistak. Nazionalismoa hainbat modutan bete daitekeen
forma huts bat besterik ez da, eta hortxe dago gakoa. Ez da
nazionalismorik bere erabileraren aurretik, historiarik ez den
bezalaxe bere erabileraren aurretik –uste dut Lévi-Strauss-en
aipua dela hori–. Nire ustez, modernitatearen osagarri bat da,
erlijio lotura desagertu denean, nazionalismoan aurkitu baita
kohesio modu nagusia. Izan ere, erlijioarekin gertatzen den
gauza bera gertatzen da nazionalismoarekin: Kristoz hitz egin
dezaket herri oso bat sarraskitzeko, baina baita defendatzeko
ere. Ildo horretan, nazionalismoa erabili egiten da.

A.C. Eta zein da nazionalismoaren etorkizuna globalizazio
prozesu honetan? 

M.D. Nazionalismoaz gain kohesio funtzioa beteko duen beste
ezer ez dagoenez, iraun egingo du. Helburua hau da: forma



sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

72

B 1.8 b

huts horrek hartuko dituen edukiak unibertsaltasunarekin eta
kosmopolitismoarekin bateragarriak izatea. Izan ere, hori lor
daiteke. Nire ustez, horren adibide dira Kataluniako hiriak, hori
amets huts bat ez dela erakutsi baitigute. Identitate atxikitze
interesgarria eta baliozkoa gertatu da. Nire ustez, Joan
Maragallen Katalunia hiriaren nahia gogora ekartzen duen
nazionaltasun urbano moduko batez ere hitz egin dezakegu.
Bartzelona biztanle multzo handi bat izatetik herri handi bat
izatera igaro da. Nola lortu da hori? Esentzia komunak
oinarritzat hartu direlako? Guztiena den historia batengatik?
Hizkuntza batengatik? Elkarrekin banatzeko eduki zehatz
batengatik? Ez. Esaera onartzen badidazue, musu truk lortu
da. Hau da, bizi baldintzak objektiboki hobetuta. Antzezteen,
festen, errituen eta espazio publikoko betebehar zibilen bidez,
jendea bartzelonarra sentitu da, eta ez dute justifikatu behar
bartzelonartasun hori zer den edo zergatik sentitzen diren
horrela. Funtsean, kalera guztiak batera irteten direlako, eta
kalean batera egoten direlako. Ez egoera jakinetan bakarrik,
bai eta eguneroko bizitzan ere.

A.C. Diversitat e integració liburuan diozu gehiago biltzen
garela egitasmoen inguruan guztiona den iraganaren inguruan
baino. 

M.D. Jakina, liburuan Blue in the face filmari buruz hitz egiten
dut. Bertan irudikatzen denez, komunitate bateko kide egiten
gaituena eguneroko bizitzako une txikiak eta egitasmo
komunak ditugun sentimendua da. Nazionaltasun esentzialista
iragan loriatsua etengabe gogoratzean oinarritzen da batik
bat, sarri gaixo moduan. Milaka urteko Kataluniaren ideia
horren ordez, Katalunia egunero eraikitzearen aldekoa naiz,
etorkizunak herritarrak bateratuko dituen ereduaren aldekoa.

A.C. Non hautematen duzu nazionalismo esentzialista?

M.D. Horrekin erradikala izan beharra dago: esentzialismo
horren seinalerik agerikoena kultura katalana nozioaren
erabilera da. Ez da erabiltzen benetan zer den azaltzeko
–jalkinez osaturiko delta baita–, herriaren espiritu bat
izendatzeko baizik; eta hori, esentzialismoaren seinale larria
izateaz gainera, arrazakeria sor lezakeen seinale larria ere izan
daiteke. Katalunia kultura besterik ez dela pentsatzea
integrazioa kulturalki egiteko eskatzea da. Horrela, nire
auzokoak eta lagunak aztertu ahal izango nituzke, eta bere
katalantasun maila ikusi, bai eta batzuk baztertu ere. Oso
zuhurra izan beharra dago, Le Pen kultur ideia horixe
erabiltzen ari baita etorkinak Frantziatik bidaltzeko.

A.C. Eta zer diozu nazionalismo espainolari buruz?

M.D. Ez diot hala denik, baina nazionalismo katalana
baztertzailea izan daiteke. Nazionalismo espainolaren arazoa
kontrakoa da, barne hartzailea dela, eta ez dakit horrekin ezer
irabazten dugun; nik uste ezetz. Barnean sartu nahi dutenak
baztertzen dituen nazionalismoa salatzeko modukoa bada, zer
esan genezake barnean sartu nahi ez dutenak ere barne
hartzen dituenari buruz? Eta nazionalismo katalanean larritzat
jotzen ditudan seinaleak salatzeko gai banaiz, argi dago
espainolaren kasuan ez dagoela ezer salatu beharrik, nahikoa
baitugu gertatutakoarekin. Nazionalismo espainolak
oldarkortasun izugarria erakutsi du, eta kezkatu egin beharko
gintuzke hori berriro agertzeak. Tankeak kaleetan zehar ibili
dituen nazionalismoa izan da, eta ez dut uste estatu osoan
indarkeria eta despotismoa mutur horietaraino eramango
lukeen beste nazionalismorik dagoenik. Euskal

nazionalismoaren adierazpen batzuk bortitzak izan dira, eta
guztiz gaitzesgarria den arren, ezin da alderatu garondoko tiroa
milioi bat pertsona hiltzea eragin zuen Gerra Zibilarekin. Hori
nazionalismo espainolak eragindako ondorioetako bat izan zen.

Kultura bakar bat

Delgadok ohartarazten duen arriskuetako bat Katalunian bi
kultura sortzea da. “Nazionalismo katalanak inoiz ez du
adierazi Katalunian ez-katalanak daudenik. Nazionalismo
esentzialista muturrekoenak eta espainolismoak orain adierazi
dute lehenengo aldiz bi errealitate daudela: katalanez mintzo
dena eta gaztelaniaz mintzo dena. Gainera, uste hori hedatzen
ari da”. Delgadok tesi gisa defendatzen du katalana integrazio
sozialerako tresna dela, eta, beraz, sustatu eta mantendu egin
behar dela. Horren ustez, ezin da negoziatu hainbat hezkuntza
bide egotea, Katalunia herri bakartzat duen ideia deusezta
bailezake. Delgadok zehazten duenez, “eskolak katalanaren
erabilera sustatu behar du, baina ez katalantzat hartzen ez
direnen integrazioa errazteko, jendea baldintza hobeetan
komunikatzeko baizik”.

Antropologoarentzat, Kataluniako ezaugarrietako bat
elebitasuna da. Guztiek izan beharko lukete beren hizkuntzan
adierazteko aukera, bai gainerako pertsonekin, baita
Administrazioarekin ere. Eta katalanez mintzo direnei
kostatzen zaie gehien hori lortzea. Katalana indartu behar da
egunen batean Katalunia elebiduna izan dadin.
Administrazioak ahulenari lagundu beharra dauka, eta, kasu
honetan, katalana da ahulena. Frantzia bere hizkuntza
babestera behartuta sentitzen da, eta ez da inondik ere
gutxiengo baten hizkuntza. Beraz, zer ez ote du egin beharko
Kataluniako gobernuak? Parlamentuz kanpoko alderdi politiko
txikiek eta Madrileko prentsak bakarrik errefusatu dute
katalanaren legea. Kataluniako egoera politikoa 98ko beste
gertaera bat balitz bezala bizitzen ari da Madrileko prentsa. Ez
da gehiegikeria bat: komunikabide horiek katalanaren arazoaz
hitz egitean, Filipinetako gaztelaniaren egoerari buruz ari direla
dirudi. Esan beharra dago Kataluniako arazoa ez dela hain
larria. Horretaz hitz egin duten beste batzuk Fórum Babel-
ekoak dira, eta hanka sartzea izango litzateke gaiztakeriaz ari
direla esatea. Bat nator esaten dituzten gauza askorekin:
esaterako, elkarbizitzarako esentzialismoa arriskutsua dela
ziurtatzen dute, baina ez dut ulertzen nola bihur daitekeen hori
katalanismoaren aurkako borroka. Katalanismo aurrerakoia
ados egongo litzateke F–rum Babelen esaten diren hainbat
gauzarekin, baina saiatu beharko lukete eskuin muturreko
arrazoiketekin edo guztiz filoservis diren arrazoiketekin –Vidal-
Quadras-enak, adibidez– ez nahasten. 

Delgado etorkinen semea da, eta, kalterako izan beharrean,
bere egoera horrek antropologi ikasketetako hainbat
ondoriotara irits dadin lagundu omen dute. “Ondo oroitzen naiz
1976ko irailaren 11z. Nire gurasoen etxean, goizeko seietan
ezarri zen senyera, beste inon baino lehen. Katalan askok
egun hartan senyera atera aurretik denbora asko itxaron zuten,
gaur egun inoiz baino katalanistagoak aldarrikatzen diren
arren. Ez dut uste nirea kasu bakana izango denik. Katalunian,
txarnegoek mantendu dute nazionalismoaren garra urte
askotan. Nazionalismo katalanak egunen batean izan lezakeen
helburu nagusia nazionalismoa gazteleraz defendatzea da”.



EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Kultur aniztasuna.

IZENA

Kultura tradizionalaren eta herri kulturaren azoka. 

HELBURUAK

· Gure gizarte inguruneko kultura tradizionalaren eta herri kulturaren aniztasuna
ezagutzea.

· Inguruan dugun gizarte errealitateaz konturatzea eta horrekin harremanetan jartzea.
· Herri kultura herriak sortzen eta kontsumitzen duena dela ulertzea.
· Herrian elkarrekin bizi diren eta herriaren garapenean parte hartzen duten pertsonak

herriaren partaidetzat hartzea, eta prozesu horretan parte hartzeko modu ezberdinak
daudela onartzea.

EDUKIAK

· Gizarte errealitateko kultura tradizionalaren eta herri kulturaren aniztasuna.
· “Herria” kontzeptua.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaileek inguruko gizarte errealitateari buruzko ikerketa egingo dute, talde
txikietan. Errealitate hori nolakoa den ezagutzea eta gainerako taldeei ezagutaraztea da
ikerketaren helburua. Horretarako, azoka bat antolatuko dute hurbilen duten inguruneari
buruz. Parte hartzaileak hainbat eskualde edo herritakoak badira, interesgarria litzateke
talde bakoitzak bere jatorriko errealitatea islatzea; parte hartzaile guztiak leku berekoak
badira, talde bakoitzak herriari buruzko gai ezberdinak azter ditzake, errealitate
hurbilaren aniztasuna sakonki ezagutu ahal izateko. Azoka antolatzeko, kultur eta gizarte
dinamika islatzen duten hainbat teknika erabil daitezke; hala nola, argazkiak,
elkarrizketak, bideoak eta mahai inguruak. Dinamika horrek lurralde jakin bateko
biztanleek gauzak egiteko, pentsatzeko eta harremanak izateko moduak islatu behar
ditu. Hiru zatitan banatzen da azoka:
1. Herri kulturaren eta kultura tradizionalaren aniztasunari buruzko eztabaida teorikoa

egitea eta azoka antolatzea.
2. Kultur aniztasunaren ikerketa praktikoa egitea (4 ordu, gutxi gorabehera).
3. Azoka muntatzea (2 edo 3 ordu).
4. Azokaren eta bere edukien balioztatzea (ordu bat eta 30 minutu), gai hauek

abiapuntutzat hartuta:
· Zer kultura islatzen du azokak?
· Ongi adierazi al dira gizarte errealitatea eta bertako aniztasuna?
· Kultur mestizajerik ageri al da?
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B 1.9 KULTUR ANIZTASUNA
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METODOLOGIA

Hainbat eduki landuko dira talde txikietan, parte hartzaileen gizarte eta kultur errealitateak
eta kulturala oinarritzat harturik.

IRAUPENA

4 saio.

BALIABIDEAK

Azoka muntatzeko erabiltzen den teknikaren arabera, baliabideak desberdinak izango dira.
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B 2. Psikologi eremua 

Askotan, bilera baterako deialdia jasotzen dugunean, testuaren amaieran honelako
esaldiak aurkitzen ditugu: “Zure zain gaude!”. Gonbidatutako pertsona bilerara joatea eta
bertan parte hartzea garrantzitsuak direla adierazi nahi da horrekin. Gure ustez, haurrekin
eta gazteekin gauza bera gertatzen da. Adibidez, Papaliak eta Wendkos-ek defendatzen
dute haurrek eta gazteek, beren giroan ez ezik, mundu osoan ere eragina izaten dutela, bai
berezko ezaugarriengatik, bai hartutakoengatik, bai eta jendearekin harremana dutelako
ere.

Horregatik, hainbat dinamika eta jardueraren bitartez, zenbait helburu lortzeko asmoa
dugu. Helburu horien artean nabarmentzekoak dira gaitasunak eta ezagutza garatzea eta
dinamika psikosozialak behatzeko eta aztertzeko ahalmena garatzea, bai taldearenak, bai
norbanakoarenak. Garapen hori nahitaezkoa da hezkuntza jarduera eta egiturak
programatzeko eta planifikatzeko: horiek integrazio prozesuak hartu behar dituzte kontuan,
eta aniztasuna oinarri eta helburu dituen hezkuntza eredua derrigorrezko elementutzat jo
behar dute aisialdiko hezkuntzan.

Jakiteko, bizitzeko eta ekiteko balio du material honek. Asmo horrekin, jarduera bakoitzaren
amaieran balioespenak egitea proposatzen dugu, testuingurua zehazteko eta horri zentzu
orokorra emateko. Horretarako, gure ingurunean eta munduan justizia gehiago lortzeko nola
esku har dezakegun –bai bakarka, bai gizatalde gisa– hausnartu beharko dugu.
Laburbilduz, haurren eta gazteen aurrean ditugun ekimenak balioetsi beharko ditugu,
gizarte bidezkoagoa lortzeko.
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M 2.1 L'ENTORN SOCIOCULTURAL, ELS ORÍGENS

EREMUA

Psikologikoa.

GAIA

Haurtzaroa eta nerabezaroa.

IZENA

Iker dezagun. 

HELBURUAK

· Euskadiko egungo dauden kultura nagusietako haurren eta nerabeen garapenaren
oinarrizko ezaugarriak ezagutzea.

· Beren jatorriarekiko eta kultur ingurunearekiko neurri batean motibaturik sentitzen diren
haurren eta nerabeen garapen erritmoak ulertzea.

· Ikaskuntza edukiak eta beren jatorriarekiko eta kultur ingurunearekiko neurri batean
motibaturik sentitzen diren haurren eta nerabeen garapen erritmoak onuragarriak direla
ikustea.

· Giza eskubideak, haurren eskubideak, eta horiek babesten eta sustatzen dituzten
legeak ezagutzea. 

· Edukien eta jardueren sorrera sustatzea, haurren eta nerabeen garapena
(norbanakoarena eta komunitatearena) bultzatzeko.

EDUKIAK

· Gaur egun Euskadin dauden kultura nagusietako haurren eta nerabeen garapenaren
oinarrizko ezaugarriak.

· Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala.
· Haurren eskubideei buruzko hitzarmenak finkatzea (Haurren Eskubideei buruzko

Hitzarmena).
· Batzarretan parte hartze aktiboa izatea.
· Bisitaldiak erakundeetara, elkarteetara eta beste hainbat tokitara.
· Ingurunea behatzeko eta ezagutzeko teknikak (ingurunea osotasunean ulertuta):

lurraldearen azterketa egiten da, kanpoan biztanlerik utzi gabe. Horretarako, behaketa,
inkestak, elkarrizketak, alor horretako egunkariak, ikus-entzunezko grabaketak eta abar
erabil daitezke. Hori guztia arrakastatsua izateko eta berdintasunean egiteko, ikerlariek
eta ikertuek prozedura eta helburuak ezagutu beharko dituzte, eta horiekin bat etorri.

· Informazioa biltzeko fitxak egiteko teknikak.
· Espainiako konstituzioa.
· 2003ko azaroan onartutako Atzerritartasun Legea (14/2003 Lege Organikoa, azaroaren

20koa). Lege horren bidez eta abenduaren 22ko 8/2000 Lege Organikoaren bidez,
Espainian dauden atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarteratzeari
buruzko 4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, erreformatu zen.
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B 2.1 HAURTZAROA ETA NERABEZAROA



JARDUERAREN GARAPENA

· Aisialdi zentrotik hurbilen dagoen ingurunea ezagutzeari ekingo diote parte hartzaileek.
Behar izanez gero, Euskadin elkarrekin bizi diren kultura nagusietako haurren eta
nerabeen garapenaren oinarrizko ezaugarriekin zerikusia duen informazio gehiago
lortzearren, horretarako egoki diren beste ingurune batzuetan ere lan egin dezakete.
Begiraleek ezagutza gidoia aho batez egingo dute, eta taldeko buruek edo/eta egoki
jotzen diren beste aholkulari batzuek ikuskatuko dute (etorkinen erakunderen bateko
partaide batek, adibidez).

· Bildutako informazioa aukeratutako lege testuetako informazioarekin egiaztatuko da
(ikus B 2.1 a eranskina), gaur egun Euskadin jatorri eta kultur ingurune ezberdinetako
haur eta nerabeak garatzeko dituzten baldintzei buruzko ondorioak ateratzeko.

· Ondorioak agiri batean idatziko dira, eta giza eskubideen eta etorkinen eskubideen
aldeko erakunde edo elkarteren batek ikuskatu ahal izango du, bai eta ezagutzera eman
ere.

· Agiria oinarritzat harturik, bi zerrenda egingo dira: bata, beharrei buruzkoa, eta bestea
aukerei buruzkoa.

· Bi zerrenda horiekin, aisialdiko hezkuntzan eta kulturarteko eta haurren eta nerabeen
arrazakeriaren aurkako hezkuntzan begiraleek zer helmuga dituzten eta noraino irits
daitezkeen adostuko da, bai haien lantaldeei dagokienez, bai aisialdi zentrotik hurbileko
inguruan eta ingurune orokorrari dagokionez. Baldintzak egokiak badira, parte hartzaile
bakoitzak aisialdi zentroko gainerako begiraleei azalduko die zeregin hori, eta
begiraleentzako ikastaroan egindakoarekin erkatuko dute. Gero, parte hartzaileek
feedbacka egingo dute begiraleentzako ikastaroan.

· Aurreko ataleko helburuak lortzeko, proposamen zerrenda egin beharko da, gero hortik
ideia sorta bat ateratzeko (zenbat eta proposamen gehiago, orduan eta hobeto).

· Proposamen bideragarriak aukeratutakoan, bi edo hiru pertsonako taldeak osatuko dira.
Talde bakoitzak proposamen bat aukeratuko du, eta, hori gauzatzeko, beharrezko
informazioa duen fitxa egingo du. 

· Parte hartzaile bakoitzak fitxa eredu bat egingo du bere proposamenerako, eta
gainerako taldekideei azalduko die. Talde osoak adostuko du fitxa eredu egokiena.

· Parte hartzaileak aisialdi zentroan azalduko ditu ikastaroan sortutako proposamenak.
Horien bideragarritasuna talde bakoitzaren beharren eta interesen araberakoak izango
da, baina, egokiena garapenak komunitatean egitea litzateke egokiena.

OHARRA: Ikastaroko parte hartzaileek ikastaroan sortutako proposamenak eraman ditzake
aisialdi zentrora. Proposamen horiek bideragarriak izango dira, talde bakoitzaren
beharren eta interesen arabera –dena dela, onena komunitatean garatzea da–. Beraz,
begiraleek beren aisialdi zentroetan proposamenak gauzatzen dituztenean, ahal den
neurrian, ebaluazio lanak egin beharko dituzte.

METODOLOGIA

Metodologia sozioafektiboa erabiliko da (bizipenak, gogoeta, ekintza...), banaka, talde
txikietan eta talde osoan.

IRAUPENA

15 ordu.
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BALIABIDEAK

Denbora baliabideak:
· Behaketa teknikak: 3-5 ordu.
· Informazioa egiaztatzea: 90-120 minutu.
· Agiria egitea: 90-120 minutu.
· Beharren eta aukeren zerrendak egitea: 45-75 minutu.
· Jardueraren helburuak: 90-120 minutu.
· Jarduerarako proposamenak: 90-120 minutu.
· Fitxa egitea: 90-120 minutu.
· Aisialdi zentroan jarduera egiteko proposamena: 45-75 minutu.

Espazio baliabideak:
· Zenbait jardueratarako gelak.
· Hitzaldietarako eta bileretarako aretoak.
· Kaleko espazioa, inkestak edo galdeketak egiteko.
· Erakunde, elkarte, zentro eta abarren egoitza instituzional eta sozialak, baldin eta lortzen

bada haietako batek agiria ikuskatzea. Toki horiek informazioa lortzeko, jarduerak
egiteko eta egitasmoetan elkarlanean aritzeko bisitatuko dira.

Baliabide materialak:
· Suntsikorra ez den materiala: arbela, gardenki proiektagailua, irudi opakuen

proiektagailua, diapositiba proiektagailua, horma irudia, telebista, bideoa, bideo
kamera, kasetea, grabatzeko zintak, liburuak, aldizkariak, egunkariak eta baliagarri
gerta litekeen material gehiago (lege testuen fotokopiak).

· Material suntsikorra: paketeak egiteko papera, orriak, kartoi meheak, errotuladoreak,
arkatzak, koloretako arkatzak, zinta itsasgarria, blu-tack, guraizeak...
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HAURTZAROA ETA NERABEZAROA

Testu osagarriak

· Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren atalak.

“1. Gizaki guztiak aske dira jaiotzez eta berdinak duintasunean eta eskubidetan, eta denek
arrazoimen eta kontzientzia dutenez gero, anaitasunez jokatu behar dute elkarrekin.”

“13.1. Pertsona orori zor zaio estatu baten lurralde barruan ibiltzeko eta egoitza aukeratzeko
askatasuna. 

13.2. Pertsona orok du edozein herrialdetatik, baita beretik ere, irteteko eskubidea, eta bere
herrialdera itzultzekoa.”

“26.1. Pertsona orok du hezkuntzarako eskubidea. Hezkuntzak doan izan behar du, hasierako eta
oinarrizko mailetan bederen. Oinarrizko hezkuntza derrigorrezkoa izango da. Irakaskuntza tekniko eta
profesionala denen eskura egongo da. Denek izango dute goi mailako ikasketetarako sarbidea,
norberaren merezimenduen arabera.

26.2. Hezkuntzaren helburua giza nortasunaren garapen osoa lortzea eta giza eskubideen eta
oinarrizko askatasunen errespetua sendotzea izango da. Hezkuntzak nazio guztien arteko eta talde
etniko eta erlijiozko guztien arteko elkar ulertzearen, tolerantziaren eta adiskidetasunaren alde egingo
du, eta Nazio Batuek bakearen alde egiten dituzten ekintzak indartuko ditu.

26.3. Gurasoek lehentasunezko eskubidea dute beren seme-alabei eman behar zaien hezkuntza
mota aukeratzeko.”

· Haurren eskubideei buruzko hitzarmenaren atalak

17. Estatu kideek funtzio garrantzitsua aitortzen diete komunikabideei arlo honetan ere. Hortaz
zainduko dute haurrak estatuko eta nazioarteko informazio eta materiala jasotzeko duen eskubidea,
batez ere informazio eta material horien helburua bada harraren ongizate sozial, izpiritual eta morala,
eta osasun fisiko eta mentala sustatzea.

[...] d) Komunikabideak bultzatuko dituzte bereziki kontuan har ditzaten talde minoritarioetako haurren
eta haur indigenen hizkuntza beharrak.

18.2. Hitzarmen honetan jasotako eskubideak bermatu eta sustatzeko, estatu kideek laguntza egokia
emango diete gurasoei eta legezko ordezkariei, haurra hazteko betebeharrean behar bezala goza
dezaten; halaber, haurrak zaintzeko erakunde, instalazio eta zerbitzuen sorrera bultzatuko dute.

28.1 Estatu kideek haurrak hezkuntzarako duen eskubidea onartzen dute, eta eskubide hori
pixkanaka eta baldintza berdinetan lor dezan honako hau egingo dute:

[...] d) Haur guztiek hezkuntza eta lan mailan informazio eta orientabideak izan ditzatela bultzatu.

29.1 Estatu kideek haurraren hezkuntza honetarako bideratu behar delakoan daude:

[...] c) Bere gurasoenganako, bere kultur nortasunarenganako, bere hizkuntza eta balioenganako, bizi
den estatuko balioenganako, jatorrizkoa duen estatuko balioenganako eta bere zibilizazioarenganako
errespetua irakasteko haurrari.
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d) Haurra, gizarte aske batean, elkar ulertzeko espirituarekin, bakearekin, tolerantziarekin, sexu
berdintasunarekin, eta herri, talde etniko, nazional, erlijioso eta indigena jatorria duten guztiekin
adiskidetasunez eta zentzuz bizitzen prestatzeko.

30. Gutxiengo etnikoak, erlijiosoak edo linguistikoak, eta indigena jatorria duten pertsonak dauden
estatuetan, gutxiengo horietako batekoa den haurrari edo bere taldeko edozeini ez zaio ukatuko bere
bizitza kulturala izateko, bere erlijioa izan eta praktikatzeko edo bere hizkuntza erabiltzeko eskubidea.

31.1 Haurrak atseden eta denborapasako, jolas eta bere adineko aisialdi ekintzetarako eskubidea du,
eta, horrekin batera, bizitza kulturalean eta artetan parte hartzekoa ere bai. Estatu kideek eskubide
hori onartzen dute.

31.2 Estatu kideek errespetatu eta bultzatu egingo dute, haurrak bizitza kulturalean eta artistikoan
parte hartzeko duen eskubidea, eta horretarako aukera egokiak eskainiko dizkiote berdintasunaren
baldintzapean.

· Espainiako konstituzioaren atalak.

“1. titulua; lehen kapitulua, espainiarrei eta atzerritarrei buruz. 
13. artikulua. Atzerritarrek Espainian zera gozatuko dute, hots, orain Titulu honek garantizatzen dituen
libertate publikoak, tratatuek eta legeak ezartzen dituzten eran.”

“1. titulua; bigarren kapitulua, eskubide eta askatasunak.
14. artikulua. Espainolak legearen arabera berdinak dira eta ezin da onartu diskriminapenik, jaiotze,
sexu, erlijio edo beste baldintza edo egoera pertsonal edo sozialagatik.”

“1. titulua; bigarren kapitulua, eskubide eta askatasunak.
17. artikulua, 2. puntua. Epai aurreko atxilotzea, egintzak argitzeko hertsiki behar den denboratik gora
ez da luzatuko eta hirurogei eta hamabi ordu barruan, atxilotua askatua izango da edo auzitegi
agintarien pentsutan jarria.”

“1. titulua; bigarren kapitulua, eskubide eta askatasunak.
27. artikulua, 2. puntua. Hezkuntzak, helburu bezala, giza nortasunaren aurreramendu osoa, bizikide-
tasun printzipio demokratikoak errespetatuz eta baita behin behineko eskubide eta askatasunak ere.”

· 2003ko azaroan onartutako Atzerritartasun Legea (14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa).
Lege horren bidez eta abenduaren 22ko 8/2000 Lege Organikoaren bidez, Espainian dauden
atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarte integrazioari buruzko 4/2000 Lege
Organikoa, urtarrilaren 11koa, erreformatu zen.

Zioen azalpena

2000ko abenduaren 23an Estatuko Aldizkari Ofizialean 8/2000 Lege Organikoa, abenduaren 22koa,
argitaratu zen. Lege horren bidez urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa, Espainian dauden
atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarte integrazioari buruzkoa erreformatu zen,
eta, horrenbestez, immigrazioak sortutako beharrei erantzun nahi die, immigrazioa Espainiarako
migrazio fluxuen helmuga izatea eragin duten egiturazko gertaera dela kontuan hartuta.

[…] 

8/2000 Lege Organikoa, 4/2000 Lege Organikoa erreformatu duena, indarrean egon den bitartean,
hainbat gertaera jazo dira, eta, gertaera horiek osotasunean hartuta, legea migrazioaren fenomenoak
eragindako aldaketa etengabeetara egokitzeko premia sortu da. Horrenbestez, azken urteotan
Espainian bizi diren atzerritarren kopurua dezente handitzeaz gain, gure herrialdera iristen den
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migrazioaren formak ere aldatu egin dira, eta horrek guztiak migrazioaren fenomenoa hobeto
ezagutzea ekarri du. Horren ondorioz, migrazio fluxuen antolaketa errazteko eta hobetzeko, baliabide
arauemaile gehiago jarriko ditugu: batetik, legezko bideak errespetatzen dituen immigrazioa
garatzeko baliabideak eskurago jarriko ditugu; eta, bestetik, gero eta hobeto antolatua eta helburuak
betetzeko gero eta baliabide gehiago dituen legez kanpoko immigrazioaren aurkako mekanismoak
indartuko ditugu. 

Faktore horiekin guztiekin bi gauza hauek daude lotuta: batetik, gai hauen gaineko arauak azken bi
urteetan Europar Batasunak hartutako erabakietara egokitzea, eta, bestetik, Auzitegi Gorenak
egindako zehaztapen teknikoak legean sartzea, atzerritartasun eta immigrazio gaietarako indarrean
dagoen legislazioaren zenbait atal berrikustea aholkatu baitzuen.

9. artikulua. Hezkuntzarako eskubidea. (8/2000 Lege Organikoaren arabera idatzia)

Hemezortzi urtez azpiko atzerritar guztiek hezkuntzarako eskubidea eta betebeharra dute,
espainiarren baldintza beretan, eta eskubide horren baitan oinarrizko, doako eta derrigorrezko
hezkuntza sartzen da, bai eta horiei dagokien titulu akademikoa eta beketarako eta
dirulaguntzetarako sistema publikoan onartua izateko eskubidea ere. 2. Haur Hezkuntzan,
borondatezkoa denez, Administrazio publikoek nahikoa toki daudela bermatu behar dute, ziklo
horretan sartzeko eskaera egiten duten biztanle guztiek eskolatzea ziurtatze aldera. 3. Atzerritar
egoiliarrek borondatezkoa ez den hezkuntzarako eskubidea ere izango dute, espainiarren baldintza
beretan. Zehazki, aurreko atalean aipatu gabeko hezkuntza eta ikaskuntza mailetara sartzeko
eskubidea eta maila horiei dagozkien titulu akademikoak lortzeko eskubidea dute, bai eta beketarako
eta dirulaguntzetarako sistema publikoan sartzekoa ere. 4. Botere publikoek hezkuntza jasotzeko
beharra duten atzerritar egoiliarrek hezkuntza jasotzea sustatu behar dute, hobeto gizartera daitezen;
betiere, haien kultur nortasuna aitortuz eta errespetatuz.

61. artikulua. Kautelazko neurriak. (8/2000 eta 11/2003 Lege Organikoen arabera idatziak)

1.d) Kautelazko atxiloketa, gobernuko agintaritzak edo haren ordezkariek egina, gehienez 72
ordukoa, internamendu zentrorako eskaera egin aurretik.

Atxiloketa kasu guztietan, atxilotua epailearen aurrera 72 ordu igaro aurretik eramango da.

62. artikulua. Internamendu zentroetan sartzea. (4/2000 Lege Organikoaren arabera idatzia, kontuan
hartuta lege hori 8/2000 Lege Organikoak eta 11/2003 Lege Organikoak erreformatu zutela)

54. artikuluko 1. ataleko a eta b paragrafoetan dauden arrazoiengatik espedienteari hasiera emanda
–horien arabera, Espainiako lurraldetik kanporatzeko zehapena proposa daiteke–, instrukzio egileak
instrukzio epaileari eska diezaioke atzerritarra internamendu zentro batean sartzeko; betiere, zehapen
espedientearen izapidea egin bitartean, eta kanporatze ebazpenik eman gabe.

2. Internamenduak espedientearen helburuak betetzeko behar den denboran iraungo du, baina inola
ere ezingo du 40 egunetik gora iraun, eta ezingo da espediente berean aurreikusitako beste arrazoi
batzuengatik beste internamendu bat agindu. [...]

3. Internamendurako aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten adin txikikoak adin txikikoen
eskuduntza duten zerbitzuen esku geratuko dira. [...]

4. Espedienteari hasiera ematea, kautelazko atxiloketak eta internamenduak eta atzerrira
kanporatzeko espedientearen azken ebazpenak Kanpo Arazoetarako Ministerioari edo kanporatuko
den pertsonaren jatorrizko herrialdearen enbaxadari edo kontsulatuari jakinarazi behar zaizkio.
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Informazio osagarria

· Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Zerbitzuen web gunetik ateratako elkarteen, erakundeen eta
instituzioen zerrenda. web
http://www.gizartegaiak.ej-gv.net/GizarteGaiakContenidos/pdf/Organizaciones.pdf

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES 
AFROAMERICANOS 
Mendizabala, 120 
01007 Gasteiz 
ARABA

CENTRO DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES
INMIGRANTES 
(CITE) CC.OO. 
Portal de Castilla, 50 
01007 Gasteiz 
ARABA

ARABAKO SOS ARRAZAKERIA 
Zapatería, 59 behea 
01002 Gasteiz 
ARABA

CEAR EUSKADI - COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL
REFUGIADO 
Cristo 9B-5 
48007 Bilbo 
BIZKAIA

CRUZ ROJA - ALAVA 
Portal de Castilla 52 
01007 Gasteiz 
ARABA

CENTRO GUÍA DE 
INMIGRANTES (U.G.T.) 
San Antonio, 45 behea 
01005 Gasteiz 
ARABA

ASOCIACION 
SALHAKETA 
Florida 37, 2.A 
01005 Gasteiz 
ARABA

CRUZ ROJA - BIZKAIA - DPTO. 
EXTRANJEROS 
Jose M™ Olabarri, 6-1. 
48001 Bilbo 
BIZKAIA

ETORKINEKIN BAT 
Conde Mirasol, 11 lonja 1. esk. 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

HEGOA - INSTITUTO ESTUDIOS
SOBRE DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN 
Lehendakari Agirre, 85 
48015 Bilbo 
BIZKAIA

MEDICOS DEL MUNDO - 
MUNDUKO MEDIKUAK 
Bailen, 1 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

BIZKAIKO SOS ARRAZAKERIA -
SOS RACISMO 
Zumarraga, 3 behea esk. 
48004 Bilbo 
BIZKAIA

UGT-CENTRO GUÍA 
Colón de Larreategi, 46 bis 
48011 Bilbo 
BIZKAIA

HARRESIAK APURTUZ 
C/ Bailen, 11 behea 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

AFRIKA ETXEA "CALAMOCARRO" 
Campo Volantín, 
24-4. 3. Dptua. 
48007 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN DE CHINOS DE EUSKADI 
Pablo Picasso, 7 behea 
48012 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES 
GUINEANOS EN EL PAÍS VASCO 
"DJEMBEREM GUINEA-
BISSAU" 
Belosticalle, 25-2. 
48005 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL 
MUNDO - MUNDUKO 
EMAKUMEAK BABEL CENTRO CIVICO SAN FRANCISCO 
Plaza Corazón de María 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN DE SENEGALESES 
San Francisco, 57 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCOLVAS -ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS
Y COLOMBIANAS 
Ramón y Cajal, 12-3.C 
48014 Deustua 
BIZKAIA
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BILBO ETXEZABAL 
Príncipe de Viana, 1 
48007 Bilbo 
BIZKAIA

CARITAS DIOCESANA DE BILBAO - BILBOKO 
ELIZARRUTIKOA 
Ribera, 8 
48005 Bilbo 
BIZKAIA

AZRAF - ASOCIACION DE INMIGRANTES MARROQUIES 
EN EUSKADI 
Centro Cívico San Francisco  
Corazón de María, z/g 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN 
EUSKADI-CONGO
C/. Madariga, 37-2. 
48980 Santurtzi 
BIZKAIA

ASOCIACION DE MALIES DE 
BIZKAIA "BENKADI" 
Plaza San Martín, 2-8. B 
48004 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACION 
"N‘ PINTCHA" 
C/. Conde Marisol, 3 (Corazón de María plazatik barrena) 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

CIRCULO SOLIDARIO DE EUSKADI 
C. Ramón y Cajal, 43 lonja 
48014 Bilbo 
BIZKAIA

IDEASUR 
C/. P·rroco Vicente Zabala, 16-4. G 
48013 Bilbo 
BIZKAIA

MISIONES DIOCESANAS 
Bailén, 1 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

ZUTALUR - SOLIDARIDAD Y COOPERACION 
INTERNACIONAL 
C/. García Salazar, 16-1. ezk. 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

SANGAMAR - ASOCIACIÓN DE SENEGALESES 
Iturribarri, 1 behea 
48700 Ondarroa 
BIZKAIA

CENTRO VASCO ARABE LIBIO DE CULTURA ALRABETH 
88 posta kutxatila
48990 Algorta 
BIZKAIA

COMUNIDAD SOCIOCULTURAL 
MARROQUI "ALMANAR" 
San Francisco, 47 behea 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

ASOC. DE INMIGRANTES 
FILIPINOS EN EL PAÍS VASCO - 
PAGKAKAISA 
C/ García Salazar, 16-1. ezk.
48003 Bilbo 
BIZKAIA

GERNIKA GOGORATUZ 
Artekalea, 1-1. 
48300 Gernika-Lumo 
BIZKAIA

CÁRITAS DIOCESANA 
DONOSTIA - CENTRO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE 
Intxaurrondo, 30 
20013 Donostia 
GIPUZKOA

ADSIS 
Edificio Txara-I paseo Zarategi, 100 
20015 Donostia 
GIPUZKOA

CRUZ ROJA OFICINA 
PROVINCIAL GIPUZKOA 
Ategorrieta, 10 
20013 Donostia 
GIPUZKOA

FUNDACIÓN SOCIAL EMAUS 
Camino de Uba, 37 
20014 Donostia 
GIPUZKOA

GIPUZKOAKO SOS 
ARRAZAKERIA 
Paseo Zarategi, 100 sotoa 
(Txara 1 eraikina) 
20015 Donostia 
GIPUZKOA

ASOCIACIÓN MULTICULTURAL ADISKIDETUAK 
Colón pasealekua, 56-2. A 
20301 Irun 
GIPUZKOA

LA MADRASA 
Kale Nagusia, 3-1. 3 
20003 Donostia 
GIPUZKOA

ASOCIACIÓN GUINEA ECUATORIAL 
Bustinzulu, 59 esk. 
20015 Donostia 
GIPUZKOA

ASOCIACION ERROAK-SARTU DONOSTI 
Bizkaia p. 15-16 behea 
20010 Donostia 
GIPUZKOA
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AMIGOS DE AFRICA DE GUINEA ECUATORIAL "BATA" 
1885 posta kutxatila
Donostia GIPUZKOA

ASOCIACIÓN MEZQUITA AL HIJRA DE ZUMARRAGA - 
CENTRO DEL MUNDO ÁRABE E ISLÁMICO IBNJALD⁄N
ELKARTEA 
Euskal Herria z/g 
20700 Zumarraga 
GIPUZKOA

ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES LATINOAMERICANOS 
"ESPERANZA LATINA" 
LEGAZPI, 1-3. ezk. 
20004 Donostia 
GIPUZKOA

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN TOTAL DE LOS
INMIGRANTES AFRICANOS A.I.T.I.A. 
Río barrundia, 4-5.B 
01010 Gasteiz 
ARABA

EMPRENDE SIN FRONTERAS 
PASEO DE LA FLORIDA, 3-1. 8. dptua 
01005 Gasteiz 
ARABA

ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES 
LATINOAMERICANOS ABYA-YALA 
Panam·, z/g 
01012 Gasteiz 
ARABA

ELKAR AMETS - ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES 
SENEGALESES GIPUZKOA 
Juan Arana, 12-1. A 
20300 Irun 
GIPUZKOA

IGUALDAD SIN DISTINCIONES - 
BERDINTASUNA BEREIZKETARIK GABE 
Barastegui, 1-5. 
48001 Bilbo 
BIZKAIA

FUNDACIÓN ETORKINTZA 
Pl. Zabalburu 2 BIS 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

CENTRO CULTURAL CHILENO "PABLO NERUDA" 
Tutulo, 1 behea ezk. 
48007 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN SOCIACULTURAL ARABE 
Pintorería, 33 behea 
Gasteiz 
ARABA

ASOCIACIÓN SUNNA 
Barrancal, 10 behea 
Gasteiz 
ARABA

ASOLATINA 
VITORIA, 16-2. A 
01013 Gasteiz 
ARABA

COLECTIVO INTERCULTURAL ZUNZUN 
Roncesvalles, 2-1.B 
01010 Gasteiz 
ARABA

ASOCIACIÓN CULTURAL
LATINOAMERICANA DE 
INMIGRANTES (ACLAI) 
Urazurrutia, 40-5. 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

INICIATIVA MARROQUÍ
EN EUSKADI "ETORKINAK" 
Cuchillería, 3-2. E 
01001 Gasteiz 
ARABA

ARBOL-BI 
(ASOCIACIÓN DE RESIDENTES BOLIVIANOS 
EN BIZKAIA) 
Ávila, 8-7. ezk.
48012 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACION "WISSAL" 
C. Portal de Villarreal, 18-5.B 
01002 Gasteiz 
ARABA

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI 
Autonomia, 44 behea 
48010 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN MUSICOS SIN FRONTERAS 
Pedro Egaña, 2-2. ezk. 
Gasteiz 
ARABA

ASOCIACIÓN PSICOLOGOS SIN FRONTERAS 
"PSSF" DEL PAIS VASCO 
Facultad de Psicología 
Tolosa hir., 70 
20018 Donostia 
GIPUZKOA

ASOCIACIÓN GIZARTERAKO 
Cuchillería, 94  lonja 
01001 Gasteiz 
ARABA

SARTU-ALAVA 
Pio XII, 2 behea esk. 
01004 Gasteiz 
ARABA

ZABALTZEN-SARTU DURANGO
Murueta Torre, 8 behea F-G 
48200 Durango 
BIZKAIA
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GAZTAROA-SARTU BILBAO 
Bailén, 5 sotoa ezk. 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

ERROAK-SARTU DONOSTI 
Bizkaia pasealekua
15-16 behea 
20010 Donostia 
GIPUZKOA

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Martín Fernández Villarán, z/g 
48920 Portugalete 
BIZKAIA

AOSLA-GIZALAN 
Errekalde, 64 solairuartea 
4-b eta 5 dptuak
48010 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN PERU HERRIA 
Segundo Izpizua, 2-3 
48370 Bilbo 
BIZKAIA

ALMANAR 
Concepción, 17-5C 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES SAHARAUIS
EN EUSKADI DE VITORIA EU-SAH 
El Calero, 6 behea 
01230 Nanclares de la Oca 
ARABA

ASOCIACIÓN 
AFROAMERICANA 
Mendizabala, 120 
01007 Gasteiz 
ALAVA

ASOCIACIÓN CLARA CAMPOAMOR 
Ercilla, 13-4. ezk. 
48009 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACION CULTURAL 
ASISTENCIA HUMANITARIA 
AMIGOS DE AFRICA DE GUINEA ECUATORIAL "BATA" 
Guinea plaza, 145 Mons 
Donostia 
GIPUZKOA

ASOCIACIÓN DE RESIDENTES 
BOLIVIANOS EN BIZKAIA 
ARBOL-BI 
Ávila, 8-7. ezk. 
48012 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN EGINTZA 
Sakona plaza, 5-3A 
48902 Barakaldo 
BIZKAIA

CÁRITAS DIOCESANA DE VITORIA - CENTRO DE
ATENCIÓN AL INMIGRANTE 
Babesgabetuen Andre Mariaren plaza, 1-1
01004 Gasteiz 
ARABA

CC.OO. DE EUSKADI - CITE 
Uribitarte, 4 
48001 Bilbo 
BIZKAIA

EHNE - EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASUNA 
Simón Bolivar plaza, 14 behea 
01003 Gasteiz 
ARABA

FEDERACIÓN SARTU 
Bailén, 5 sotoa ezk. 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

FUNDACIÓN GIZAKIA 
Madariaga hir., 63 
48014 Bilbo 
BIZKAIA

GARAIPEN 
Colón pas., 56-2A 
20301 Irun 
GIPUZKOA

LAB SINDIKATUA 
Egaña, 8 
48010 Bilbo 
BIZKAIA

STEE-EILAS 
Ahate Iturri plazatxoa, 2-3C 
01001 Gasteiz 
ARABA

ASOCIACIÓN AFROVASCA 
Mariaren Bihotzaren plaza, z/g 
48003 Bilbo 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN INTERCULTURAL PORTURAÍCES 
Poeta Díez de Gariño, 2-4. 
Portugalete 
BIZKAIA

ASOCIACIÓN CULTURAL
LATINOAMERICANA "INTI FLACTA" 
Blas de Otero, 6-4. 
48014 Bilbo 
BIZKAIA

B 2.1 b
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OHARRA: jarduera hau egiteko ezinbestekoa da La clase dividida dokumentala.

EREMUA

Psikologikoa.

GAIA

Aniztasunaren trataera.

IZENA

Giza arrazak?

HELBURUAK

· “Ezberdintasuna” eta “aniztasuna” hitzen esanahiaz ados jartzea.
· “Arrazakeria” definitzea.
· Enpatiarako gaitasuna garatzea.
· Kritika konstruktiborako espiritua garatzea.
· Partaidetzarako konpromisoa garatzea, zuzentasunez jokatzeko.
· Ingurune hurbila eta orokorra eraldatzeko estrategiak garatzea.
· “Diskriminazioa”, “aurreiritzia” eta “estereotipoa” kontzeptuak ezagutzea eta bizitzea.

EDUKIAK

· Ezberdintasuna, aniztasuna eta arrazakeria.
· Gaur egun Euskadin dauden hainbat kulturatako haurren eta nerabeen aisialdia.
· Eskubide desberdintasunak: gizarte eta kultur injustizia.
· Jokaera eta jarrera bidezkoenak.
· Diskriminazioa, aurreiritziak eta estereotipoak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jardueran bizipenek pisu handiagoa izan dezaten, La clase dividida dokumentalaren
egileak proposatutako metodologia erabiliko da. Hezkuntza eskola bakoitzak eta
hezitzaile talde bakoitzak egokien eta mesedegarrien iruditzen zaion moldaketa egingo
du, hitzaldia norentzat den kontuan hartuta.

· 1. eta 2. puntuetako jarduerak lantzeko, lehen aipatutako metodologia erabiliko da.
1. Parte hartzaileek galdera hauei buruzko ahalik eta erantzun gehien jasoko dituzte

(bideo kamerarekin, kasetearekin edo idatziz) galdera hauei buruz:
· Zer egiten duzu eskolatik irtendakoan?
· Zer egiten duzu institututik irtendakoan?
· Zer egiten duzu asteburuetan?
· Zer egiten duzu udako, Gabonetako eta Aste Santuko oporretan?

Galdeketaren protokoloa egin behar da, eta, bertan, inkestan parte hartzen duten
pertsonek galderei erantzutea onartzen dutela adieraziko da. Adingabekoak badira,
haien arduradunaren baimena dutela zehaztuko da. Hala nahi izanez gero, haien
intimitatea babestuko dela ere adierazi beharko da. Horrekin batera, galdeketaren
helburua eta beharrezkoa den informazio guztia ere sartu beharko dira protokoloan.
Lortutako erantzunak bateratu, eta ondorioak aterako dira.

2. Gai horretan adituak direnek bideratutako hitzaldi, mahai inguru, solasaldi edo parte
hartzeko beste jarduera bat antolatuko dute gai horri buruz hitz egiteko: gaur egungo
haur eta nerabeen aisialdiaren erabilera eta gehiegizko erabilera. Jarduera horretan,
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eztabaidagai hauek ateratzen saiatu behar da: aisialdiko jardueretara sartzeko
erraztasuna, jarduera horien eskaintza zenbateraino ezagutzen den, aisialdiaren
esanahia, aisialdiaren aldaketak lurralde eta garai desberdinen arabera...

· Jarraian, La clase dividida dokumentalaren metodologia erabili gabe, parte hartzaile
bakoitzak hausnarketa egingo du aurreko bi jardueretan sentitu, bizi edo pentsatu
duenari buruz, eta horri buruzko aurkezpena egingo du. Gogoeta horiek horma irudi
handi batean idatziko dira.

· Azkenik, parte hartzaileek taldearen ustez garrantzitsuenak diren kontzeptuak definituko
dituzte aho batez; hiru edo lau kontzeptu izango dira, eta “ezberdintasuna-aniztasuna”
eta “arrazakeria” jadanik aukeratuta ez badaude, gehitu egin beharko dira. Gero,
aurreko jardueren garapenean bizitako ekintzez, jokaerez eta jarrerez baliatuta,
kontzeptu horien adibideak emango dira. Identifikatutako egoera horiek abiapuntutzat
hartuta, elkarbizitzari mesede egingo dion edo elkarbizitza bultzatuko duen jarduera edo
esku hartzea asmatu beharko dute parte hartzaileek, edo, bestela, jokaera edo irtenbide
bat proposatu.

METODOLOGIA

Edukiak bakarka, talde txikietan eta talde osoan landuko dira.

IRAUPENA

9 ordu.

BALIABIDEAK

Denbora baliabideak:
· Galdeketa grabatzea eta bat etortzea: 3 ordu.
· Hitzaldia: 60-90 minutu.
· Horma irudia edo bizi izandakoari buruzko beste gogoeta jardueraren bat: ordu bat.
· Kontzeptualizazioak eta jarduera proposamenak: 120-150 minutu.

Espazio baliabideak:
· Gelak, zenbait jarduera egiteko.
· Aretoak, hitzaldiak eta bilerak egiteko.
· Kaleko espazioa, inkestak edo galdeketak egiteko.
· Erakunde, elkarte, zentro eta abarren egoitza instituzional eta sozialak. Horiek bisitatzea

komeni da, besteak beste, informazioa lortzeko, jarduerak egiteko eta egitasmoetan
elkarlanean aritzeko.

Baliabide materialak:
· Suntsikorra ez den materiala: arbela, gardenki proiektagailua, irudi opakuen

proiektagailua, diapositiba proiektagailua, horma irudia, telebista, bideoa, bideo
kamera, kasetea, grabatzeko zintak, liburuak, aldizkariak, egunkariak eta baliagarri izan
daitekeen material gehiago.

· Material suntsikorra: paketeak egiteko papera, orriak, kartoi meheak, errotuladoreak,
arkatzak, koloretako arkatzak, zinta itsasgarria, blu-tack, guraizeak...
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EREMUA

Psikologikoa.

GAIA

Haur eta nerabeen taldea.

IZENA

Munduko jatetxea.

HELBURUAK

· Haurrek eta nerabeek jarduera honetan garatzen dituzten banakako eta taldeko
dinamikak hautematea eta ezagutzea.

· Haurren eta nerabeen bidegabekeriekiko kontzientziazio maila ezagutzea (kasu
honetan, gosearekikoa).

· Mundutik gosea erauzteko ahaleginean ditugun erantzukizunez sentsibilizatzea.
· Esku hartzeko kontzientzia hartzea eta esku hartze hori komunitatearen garapenerako

lortzeko talde estrategien bidez gauzatzea.

EDUKIAK

Haur eta nerabeen banakako eta taldeko dinamikak, bidegabekeriazko egoeretan.
Herritar kontziente, konprometitu eta aktiboak.
Munduko gosea eta elikagaien banaketa desorekatua.

JARDUERAREN GARAPENA

· Egun batean, ustekabean, hainbat taldetako haurrak bazkaltzeko edo askaltzeko
prestatutako areto edo gela batera sartzera gonbidatuko dituzte jardueraren
arduradunek. Aretoan lau mahai bakarrik egongo dira otordua egiteko prestatuta. Lau
mahaiek Lurreko lau geografia espazio nagusiak ordezkatuko dituzte. Mahaien ondoan,
lau koloretan margotutako mapamundi bat egongo da zintzilik: kolore batez margotua,
Afrika; beste kolore batez, Asia; beste batez, Europa, eta beste batez Iparramerika.
Haurrei kolore horietako txartelak eman behar zaizkie, parte hartzaile bakoitzak
munduko zein tokitakoa den jakin dezan.

· 25 parte hartzaile baditugu, honela banatuko ditugu haurrak:
· A mahaia (Asia): 14 pertsona izan behar ditu, eta oso-oso txikia da! Aulkiak ere falta

ditu! Mahai gainean ez da egongo ez aho zapirik, ez inolako apaindurarik.
Mahaiaren erdian ur epelez betetako pitxar bat egongo da, jatunek ura zuzenean
har dezaten.

· B mahaia (Afrika): 2 pertsonak baino ez dute eseri behar bertan, eta nahiko handia
da. Begien bistakoa denez, behar baino toki gehiago dute. Gainerako gauzetan, A
mahaiaren antzera dago.

· C mahaia (Europa) eta D mahaia (Iparramerika): guztira 9 lagun eseriko dira bi
mahai horietan. Nahiko aulki izango ditu, oso erosoak, luxuzko apaindurak eta
guzti. Eseri bezain pronto, zerbitzariek edariak eta aperitiboak eskainiko dizkiete,
janaria ekarri aurretik.

· Jateko unea iristean, sukaldaria eta zerbitzariak agertuko dira. Janaria zerbitzatuko dute
lau mahaietan, baina ez dute berdintasunez banatuko. Esate baterako, Iparraldeko
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biztanleek, D mahaiko kideek, hasieratik, hiru plater handi izango dituzte; A mahaikoek,
Asiakoek, plater erdia: C mahaikoek, Europakoek, bi plater; eta B mahaikoek,
Afrikakoek, plater erdia. Jaten duten bitartean, zerbitzariek Iparraldeko eta Europako
biztanleei gehiago jan nahi duten galdetuko diete. Postreak zerbitzatzeko garaian,
pastel edo izozki bat areto osoan ibiliko dute eta azkenean D eta E mahaikoei emango
dizkiete: bina D mahaikoei eta bana C mahaikoei.

· Jardueraren arduradunek puntu hauek nabarmendu behar dituzte:
· Janaria ez da behar bezala banatu, bidegabekeria galanta da. Batzuek jan

dezaketena baino gehiago dute, eta beste batzuek ez dute janari nahikorik. Inork
ezin du jaioterria aukeratu; alegia, janari gehien dutenek ez dute merezimendurik
egin halako saririk izateko.

· Garrantzitsua da parte hartzaileei jakinaraztea janaria desberdintasunez banatzen
bada guztiontzat egongo dela janaria.

· Otorduaren amaieran, gosearen bidegabekeriari buruzko ebaluazioari eta hausnarketari
ekingo diote. Horretarako, jardueraren arduradunek faktore hauek hartu behar dituzte
kontuan:
· Taldeetan garatu beharreko banakako eta taldekako dinamikak, kontzientziazio eta

enpatia prozesuak abian jartzeko, informazio hori estrapolatzeko eta jarduera
honetako helburuak edo antzekoak dituzten jolasak eta dinamikak sortzeko.

· Sentimendu hauen adierazpenak: amorrua, elkartasuna, frustrazioa, enpatia,
agresibitatea, asertibitatea, pasibitatea, poza, gorrotoa, beldurra, nazka, arbuioa...

· Horrez gain, talde bakoitzak bizi izandako egoera mahaiek ordezkatzen dituzten
kontinenteetakoa dela nabarmendu behar da. Horrenbestez, hainbat xehetasun
aztertuko dira: aulki kopurua, aho zapiak, jatunen kopurua, bakoitzak izandako
janaria, zerbitzarien tratua... Horrekin guztiarekin, munduko gosearen arazoari
buruzko ondorioak ateratzen saiatu behar da, konponbideei buruz hausnartuz.

· Ebaluazio sozioafektiboa galdera hauek oinarritzat hartuta egin daiteke:
· Zer-nolako sentimenduak izan dituzu mundu toki jakin bateko herritar izan

zarenean?
· Zer-nolako sentimenduak piztu dizkizu jarduerak?
· Zergatik?
· Nahiago izango zenuke munduko beste toki batean bizitzea egokitu izan balitzaizu?

Zergatik?
· …

· Amaitzeko, garrantzitsua da faktore hauek kontuan hartzea:
· Herrialde pobreak ordezkatzen dituzten mahaietan eseritako pertsonak deseroso

senti daitezke, nahi adina jan ez dutelako edo ohiz kanpoko zerbait jan dutelako.
Dena dela, ezinezkoa da pertsona horiek miseria gorrian bizi eta hurrengo egunean
jatekorik izango duten ez dakiten pertsonen “antsietatea” sentitzea.

· Simulazio jolasean gertatu bezala, pobrezia gorrian bizi den jendeak badaki,
hedabideen bidez, beren herrialdeetan edo munduko hainbat tokitan luxuan eta
oparotasunean “bizi” diren pertsonak daudela, eta horrek frustrazio eta samintasun
sentimendua areagotu besterik ez du egiten.
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METODOLOGIA

Jarduera hau talde osoan eta talde txikietan egingo da. Jatorduan, parte hartzaileak talde
txikietan banatuko dira (mahai bakoitzeko jankideak), eta eztabaida talde osoan egingo da.
Hala ere, moldaketa berezi bat egin daiteke txikienen behar eta interesen arabera, eta
bisitaldia eta eztabaida aparte egin daitezke.

IRAUPENA

2 ordu.

BALIABIDEAK

Denbora baliabideak:
· Jatordua: 45-60 minutu.
· Eztabaida eta hausnarketa: 45-60 minutu.
.
Espazio baliabideak:
· Jatordua egiteko aretoa.
· Eztabaida, batzarra, hitzaldia eta erakusketa –azken bi horiek, aukerakoak– egiteko

aretoa (jatordua egiteko erabilitako areto bera izan daiteke).

Baliabide materialak:
· Jardueraren azalpenetan definitutako elikagaiak, tresnak, altzariak eta beharrezkotzat

jotzen diren gauza guztiak.
· Erakusketa eta hitzaldirako beharrezko materiala (suntsikorra eta ez suntsikorra).



EREMUA

Psikologikoa.

GAIA

Haur eta nerabeen taldea.

IZENA

Premiazko komunikatua.

HELBURUAK

· Elkarrekiko mendekotasuna gogoratzea.
· Arazoak konpontzeko lankidetza garrantzitsua dela jakitea.
· Elkarbanatzeko eta elkarren artean trukatzeko gauzak gaizki banatuta dauden

egoeretan lankidetza garrantzitsua dela jakitea.
· Besteen aldean gutxi edukitzea zer den esperimentatzea.
· Jarrera malgutzea eta amore ematea garrantzitsua dela jakitea.
· Enpatia bultzatzea.
· Taldean egin beharreko lanaren garrantzia esperimentatzea.
· “Besteen” gatazkez sentsibilizatzen ikastea.

EDUKIAK

· Munduko baliabideen banaketa desorekatua.
· Biziraupena versus aberasteko grina.
· Berekoikeria versus elkartasuna.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaileak hiru taldetan banatuko dira. Talde bakoitzak munduko mapa bat
aurkeztu behar du, eta bertan 5 kontinenteak (kolorez bereiziak) eta munduko bost edo
sei mendirik altuenak nabarmendu behar dituzte. Gainera, moztuta aurkeztu beharko
dute, kontinente bakoitzaren eremu geografikoaren arabera. Talde bakoitzak ikasgelaren
toki batean lan egin behar du, baina beste taldeetako kideekin hitz egiteko eta batetik
bestera joateko aukera izango dute. Lanak egiteko emandako denbora igaro ondoren,
lanen aurkezpena egingo dute.

· Ikasgelako parte hartzaileak hiru taldetan banatuko dira, talde bakoitzeko behatzaile bat
aukeratuko da, eta materiala honela banatuko da:

· 1. TALDEA:
· Atlas bat, kontinenteetako erliebe mapekin.
· Margoak.
· Errotuladoreak.
· Guraizeak.
· Arkatza.
· Borragoma.
· Kartoi mehe zuri bat.
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· 2. TALDEA:
· Margoak
· Guraizeak.
· Kartoi mehe zuri bat.

· 3. TALDEA:
· Kartoi mehe zuri bat.

· Materiala banatu ondoren, arbelean hiru mapak jarri eta behatzaile bakoitzak hainbat
gauza azaldu beharko ditu: taldea nola ikusi duen, eskura zituen baliabideekin eta
materialekin nola moldatu den, negoziatu duen, gauzak elkarbanatu dituen...

· Hausnarketa egingo da guztien artean. Bertan, halako egoeratan lankidetzak duen
garrantzia azalduko du jardueraren arduradunak:

· 1. kasua: “Lankidetzan jardun (materiala elkarbanatu) ez bazenu, ezin izango nuen
lana bukatu”.

· 2. kasua: “Lankidetzan jardun bazenu, lana arrakastaz edo porrotez bukatu ahal
izango zenuen”

· Gero, egoera hori estrapolatu eta bi herrialderen arteko benetako egoera batekin
erkatuko da: herrialde batek baliabide ugari ditu, baina ekonomiari dagokionez herrialde
azpigaratua da; besteak, berriz, baliabide gutxi ditu, baina ekonomia garatua du, beste
herrialdea ustiatzen duelako.

· Egoera hori honela aurkeztuko zaie parte hartzaileei: munduan oso indartsua den
erakunde bateko kideak izango dira, eta premiazko komunikatu bat jasoko dute. Bertan,
bi herrialdeak egoera larrian daudela azaltzen da. Taldeka, egoera horri konponbidea
aurkitzen saiatu beharko dute. Talde bakoitzak konponbide egokiena zein den erabaki
beharko du, eta idatzi bat bidaliko die afrikarrei, haiek baitira gatazka pairatzen dutenak.

· Talde bakoitzak bere idatzia bukatutakoan, konponbideak guztien aurrean azaldu eta
eztabaida/hausnarketa egingo da guztien artean, taldeek aukeratutako konponbideei
buruz eta lankidetzak duen garrantziari buruz.

· Ebaluazioa talde handian egingo da. Bertan, talde bakoitzak nola sentitu den adierazi
beharko du (nahiko baliabiderik eduki ez eta besteei eskean joan denean, besteen
aurrean amore ematean...). 

IRAUPENA

3 ordu.

BALIABIDEAK

Denbora baliabideak:
· Mapak egitea: 30 minutu.
· Taldeen aurkezpena: 20 minutu.
· Hausnarketa: 30-45 minutu.
· Premiazko komunikatuko arazoa konpontzea eta konponbidearen berri ematea: ordu bat.

Espazio baliabideak:
· Gela.

Baliabide materialak:
· Hiru kartoi mehe zuri.
· Atlas bat, mundu osoko erliebea duten mapekin.
· Koloretako margoak.
· Errotuladoreak.
· Arkatzak.
· Borragomak.
· Guraizeak.
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EREMUA

Psikologikoa.

GAIA

Haurren eta nerabeen taldea.

IZENA

Etorkinen jolasa.

HELBURUAK

· Haurrek eta gazteek jarduera honetan garatzen dituzten banakako eta taldekako
dinamikak hautematea eta ezagutzea.

· Immigrazio klandestinoaren fenomenoa hautematea, eta, horren ondorioz, giza
eskubideak ez direla betetzen ikustea, eta parte hartzaileak sentsibilizatzea.

· Zerbait egiteko kontzientzia hartzea eta komunitatearen garapenera bideratutako
taldeko estrategien bidez egitea.

· Diskriminazio nork bere larruan esperimentatzea.

EDUKIAK

· Migrazioa: “emigrazioa”, “immigrazioa”, “etorkina” eta “emigratzailea” kontzeptuak.
· Giza eskubideak eta haurren eskubideak.
· Immigrazio klandestinoa Estatu Espainiarrean.
· Beldurra –eta, beraz, arrazakeria– eta elkartasuna –eta, beraz, justizia–.

JARDUERAREN GARAPENA

1. oharra.– Jarduera hau Kontinenteen jolas handia eta garapenerako beste hezkuntza
jarduera batzuk liburutik aterata dago.

2. oharra.– Jolasaren bidez, Europan klandestinitatean sartzen diren legez kanpoko
etorkinen egoera irudikatu nahi da. Jolasaren dinamika oso erraza da, baina, simulazio jolas
guztiek bezala, parte hartzaileen sormen gaitasunak aberastu egingo du.

Jolasaren egitura: lehenbizi, jolasa egiteko lekua mugatuko da. Interesgarria litzateke
udaleku etxe batean egitea, egitura horrekin jokalarien sarrerak eta irteerak hobeto
kontrolatzen baitira. Etxe barruan dauden guztiek pastel zatitxo bat jateko aukera izango
dute; eta, etxe barruan egoteaz gain, dirua badute, zati handiago bat erosteko erabili ahal
izango dute. Ezin da jan jolasaren amaiera arte. Etorkinek familiaka egingo dituzte taldeak,
eta talde bakoitzari familiako agiria emango zaio.

Jokalari taldeak: etorkinak, kontsulatuak, polizia, Gobernu Zibila, Langai, mafiosoak...
Jokalariak honela banatuko dira: %33 etorkinak izango dira, %33 poliziak, eta gainerakoak
bestelako pertsonaiak izango dira. Begiraleak “kontrol” taldeetan banatzea komeni da,
behar denean esku hartzeko.
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Jokalari bakoitzaren funtzioa:
· Etorkinak: etxetik kanpora daude. Etorkinen helburua barrura sartzea eta janaria banatu

arte han gelditzea da. Horretarako, egoerak legezkoa izan behar du, jakina; bestela,
poliziak kanpora botako ditu. Barruan gelditzeko, egoitza baimena lortu behar dute.

· Kontsulatuak: etxetik kanpora daude. Kontsulatuek etxe barrura sartu nahi duten familiei
bisatuak ematen dizkiete. Bisatu gutxi daude, eta, beraz, ezin dira ezker-eskuin banatu.
Printzipioz, ezinbestekoa da txertoen agiria izatea (dokumentu hori kontsulatuak berak
egin dezake, baina hori lortzeko zenbait proba igarotzea eska diezaiekete jokalariei).
Bisatuak ematea nahierara uka dezakete kontsulatuek. Bisatuetan, zer ordutan eman
diren adierazi behar da, eta 20 minutuko iraupena izango dute gehienez (une horretatik
aurrera, iraungi egiten dira).

· Poliziak: etxe barruan nahiz kanpoan egiten dute lan. Bisatua eskatu behar diete
mugatik igarotzen diren guztiei. Etxe barruan, edozeini eska diezaiokete dokumentazioa,
edozein araka dezakete, edozeini egin diezaiokete itaunketa, eta etxean legez kanpo
daudenak (agiririk ez dutenak edo iraungita dutenak) kanpora bota ditzakete. Etxera
sartu nahi dutenak poliziak eros ditzakete, diru kopuru handiak eskaintzen dizkietenean,
behinik behin.

· Gobernu Zibila: etxe barruan dago, eta funtzio hori begiraleren batek betetzea komeni
da. Gobernu Zibilaren betebeharra dokumentu hauetakoren bat dutenei herritartasun
agiria ematea da: iraungi gabeko aldi baterako bisatua, Langaiko lan agiria, familiako
agiria edo eskabide ofizial baten bidez lortutako agiria (Etorkinentzako Informazio
Bulegoan lor daiteke).

· Enplegu Kontrataziorako Informazio Bulegoa: etxe barruan dagoen begirale batek bete
behar du funtzio hori ere. Betebehar hauek ditu: herritartasun agiriak eskatzeko eskaera
orriak banatzea eta Langaiko lan eskaera aurkezten duten guztiei lana bilatzea. “Lana
bilatzeko”, hamar papertxo dituen kutxa batetik papertxo bat ateratzeko esango die
begiraleak: horietako zortzitan, “ez” egongo da idatzita, eta bitan, “bai”. “Bai” idatzita
duen papertxo bat ateratzen badute, lana aurkitu dutela esan nahiko du, eta Langaira
joateko aukera izango dute enplegu agiria jasotzera. Papertxoak “ez” badio, begiraleak
eskaera orria kenduko die, eta berriro Langaira jo beharko dute beste bat betetzeko.

· Langai: etxe barruan dagoen begiraleren batek bete beharko du funtzio hori ere. Lan
eskaerak betetzeko eskatuko die begirale horrek jokalariei. Jokalariek eskaera ongi
betetzen badute, Enplegu Kontrataziorako Arreta Bulegora joan daitezke lan bila. Lana
lortzen badute, dagokien agiria emango zaie; lortzen ez badute, eskaera berriro egin
beharko dute.

· Mafiosoak: bisaturik gabeko pertsonei muga igarotzen uzten diete (atzeko leiho batetik),
diru kopuru baten truke. Poliziak eros ditzakete, jarduera horiek onar ditzaten; hala ere,
kontuan izan behar dute tarteka sarekadak egiten dituztela poliziek. Polizia zuzenean ere
eros dezakete kanpokoak atetik sar daitezen, baina, orduan, askoz gehiago eskatuko
die poliziak. Etxera modu klandestinoan sartutako etorkinek, mafiosoei esker, merkatu
beltzean lor ditzakete paperak.

Dokumentuak: jokoak arrakasta izateko, nahitaezkoa da burokrazi nahaspila egotea, eta
etorkinak jazarpenagatik larrituta ibiltzea. Hori dela eta, kontuan hartu behar da parte
hartzaileek bete behar duten funtzioa eta kasu bakoitzean behar duten dokumentazioa.
Etorkinek hainbat dokumentu eskuratu behar dituzte, ordena honetan:

· Familiako agiria: jolasaren hasieran eman behar zaie. 
· Txertoen karneta: kontsulatuak ematen du, proba bat gaindituta.
· Bisatua: kontsulatuak ematen du, nahierara. 20 minutuko iraupena du.
· Lana eskatzeko eskaria: LANGAIk ematen du, eskaera orri bat beteta.
· Okupazio agiria: Enplegu Kontrataziorako Informazio Bulegoak ematen du nahierara.
· Herritartasuna eskatzeko eskaria: Enplegu Kontrataziorako Informazio Bulegoak ematen

du.
· Herritartasun ziurtagiria: Gobernu Zibilak ematen du.
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Jolasaren amaiera: jolasa behar bezala egiten bada, etxera sartu eta irten ibiliko da jendea
denbora guztian, eta jolasa zentzuzko denbora bat igarotzean amaituko da. Amaitzen
denean, zer sentitu duen, zer pentsatu duen, nola jokatu duen... adieraziko dute parte
hartzaileek. Hortik aurrera, parte hartzaile guztiek batera hausnartuko dute migrazioari
buruz. Horren helburua kontzeptuak definitzea eta ateratako ondorioei buruz hitz egitea
izango da. Jarraian, parte hartzaileek ideia batzuk aurkeztuko dituzte, bidegabekeria horri
aurre egiteko taldean egin daitezkeen jarduerak erabakitzeko: aukerei, beharrei eta
taldearen interesei buruz hausnartu beharko dute eta proposamen zehatz bat (edo bat
baino gehiago) aurkeztu. Aukeratutako jarduera programatu eta burutu ondoren amaituko
da jolasa.

METODOLOGIA

“Jokalari taldeak” atalean deskribatu da.

IRAUPENA

5 ordu.

BALIABIDEAK

Denbora baliabideak:
· Jolasa: 90-180 minutu.
· Ados jartzea, ideia sorta, eta jarduera programatzea: 1-2 ordu.

Espazio baliabideak:
· Jarduera udaleku etxe batean edo nahikoa lursail duen oinetxe batean egitea

gomendatzen da.

Baliabide materialak:
· Identifikazio txartelak eta burokrazi dokumentuak egiteko material suntsikorra.
· Mozorroak egiteko materiala (aukerakoa).

97sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill



99sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

B 3. Aisialdiaren pedagogia esparrua

Aisialdiko hezkuntzaren esparrutik, nola landu dezakegu kulturartekotasuna? Eta nola egin
diezaiokegu aurre arrazakeriari? Begirale askok egiten dituzte galdera horiek beren
eguneroko lanean. Aisialdi zentroetako errealitatea gero eta anitzagoa denez, erakunde
guztiek adierazi dute esparru koherente eta begirunetsu batean eskubide berdintasunen
alde lan egiteko nahia. Dena dela, lan hori behar bezala garatzeko tresna pedagogikoak
falta izaten dira askotan. 

Hauek dira, hain zuzen, atal honetan bete nahi ditugun helburuak:

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza zer den ezagutzea.
· Aisialdi zentrotik kulturarteko hezkuntza esparru bat eraikitzeko trebetasunak eskuratzea

(hezkuntza proiektua, eskura dauden baliabideak eta aukerak, plangintza...).
· Aniztasuna giza fenomeno aberasgarri gisa bizitzea eta horrela erabiltzea, eta aisialdiko

hezkuntzak hori aprobetxatzea eta ezagutzea.

Modu naturalean pentsatzeko eta bizitzeko eta kulturarteko esparru begirunetsua
eraikitzeko prozesua lagungarria izango zaigu geure buruak ezagutzeko, bizi garen
gizartea aztertzeko eta inguratzen gaituzten aurreiritziak hautemateko, eta, are
garrantzitsuagoa dena: aisialdiko hezkuntzak gure gizartea eraikitzeko duen potentzial
handiaz eta ezinbesteko funtzioaz kontzientzia hartzen lagunduko digu. 
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EREMUA

Aisialdiaren pedagogia.

GAIA

Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza.

IZENA

Esanahia ematen diogu.

HELBURUAK

· “Kulturarteko hezkuntza”, “arrazakeriaren aurkako hezkuntza”, “kultur aniztasunean
oinarritutako hezkuntza” eta “ikaskuntza esanguratsua” kontzeptuak ezagutzea. 

· “Kulturarteko hezkuntza”, “arrazakeriaren aurkako hezkuntza” eta “kultur aniztasunean
oinarritutako hezkuntza” kontzeptuei buruz gogoeta egitea.

EDUKIAK

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jardueraren arduradunak lauko taldeetan banatuko ditu parte hartzaileak.
· Testu batean oinarrituta (ikus B 3.1 a eranskina), gai hauetaz gogoeta egingo dute

taldeek; hala nola, hezkuntza mota ezberdinez, aisialdiko mugimenduan izan behar
duten parte hartzeaz, jatorri eta bizipen desberdinak dituzten pertsonentzat ikaskuntza
horiek esanguratsuak izateko moduez. Horretarako, testuetan aipatutako hezkuntza
motak kontzeptualizatuko ditu talde bakoitzak, eta ikaskuntza esanguratsuaren oinarriak
biltzen saiatuko dira.

· Jarraian, ondorioak talde osoan adostu, eta eztabaida egingo dute, kontzeptu horiek
aisialdiko mugimenduen hezkuntzan erabiltzeko moduari buruz.

METODOLOGIA

Ondorioak talde txikietan eta talde osoan landuko dira.

IRAUPENA

Ordu bat eta hogeita hamar minutu.
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B 3.1 ARRAZAKERIAREN AURKAKO ETA KULTURARTEKO HEZKUNTZA



BALIABIDEAK

Testuen fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia, eta klarionak edo
errotuladoreak.
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B 3.1 a

ARRAZAKERIAREN AURKAKO ETA KULTURARTEKO HIZKUNTZA

· SOS Racisme-ren dokumentua. 

Arrazakeriaren aurkako hezkuntzarantz

SOS RACISME CATALUNYAk, azken urteotako jardueraren bidez, ageriko errealitatea zein den
egiaztatu du: arrazakeriaren aurkako hezkuntzan kulturarteko ikuspunturik ez egotea.

Nerabeen eta gazteen artean nabaritzen da gehien gabezia hori. Izan ere, faktore pertsonal eta sozial
batzuen ondorioz, jarrera arrazistak garatzen dituzte, eta, herritarren eskubideez hitz egitean kultur
desberdintasunerako duten eskubidea bakarrik indartzen denez, zaila da horiek hezkuntza lanaren
bidez indargabetzea.

Wieviorkak (1992) deskribatutako terminologiaren arabera, talde hori azpiarrazismotik zatikatutako
arrazismora doa. Baina ez da norabidea aldatu duen adin talde edo hezkuntza komunitate bakarra.
Adibidez, araututako hezkuntzari dagokionez, Haur Hezkuntzako urteetan aurreiritzirik eta
estereotiporik sor ez dadin, hezkuntzan izaera prebentiboko esku hartzea egin behar dela
nabarmentzen dute zenbait ikasketa eta programa berrik. Izan ere, jokaera diskriminatzaileak
hauteman dira Lehen Hezkuntzako haurren artean. Irakasleak –oinarrizkoak eskola prozesu
guztietan– itxaropentsu agertu ziren, hasieran, Europar Batasunaz kanpoko herrialdeetako haurrak
geletan sartzean; baina, orain, presiopean sentitzen dira, gero eta ikasle etorkin gehiago baitaude eta
jatorri gehiagotakoak baitira. Gainera, sistemak laguntzarik eskaini ez dietenez, etsita eta babesik
gabe daude. Familiek ere eredu negatibo baterantz jo dute: beren seme-alabak beste jatorri
batzuetako haurrekin eskolara joatea kalitate faltatzat eta oztopotzat jotzen dute. Horrek ikastetxeetan
beste kultur jatorri bat duten ikasleen kontzentrazioa eragin du, eta, horren ondorioz, segregazioa ere
bai.

Arautu gabeko hezkuntzan ere hautematen dira horrelako gertaerak. Aisialdiko hezkuntza
mugimenduetan etorkinen seme-alaba gutxik parte hartzen dutenez, ez da garatzen arrazakeria
aztertzeko eta salatzeko hezkuntza programa orokorrik. Etorkinei bideraturiko helduen hezkuntzak
izaera oinarrizkoa eta berdintzailea du, eta, nahi gabe, talde horrekiko pertzepzio bat sustatzen da:
talde horretako gizabanakoek egiturazko gabezia dute gainerako biztanleen aldean.

Ez da erraza arazo horiek guztiak barne hartuko dituen proposamen oso bat eratzea. Arrazoiak
aztertzen saiatzean, hau izan daiteke lehendabiziko hipotesia: ziur aski, kultur aniztasunaren
aberastasunari buruzko diskurtso pedagogikoak (eta hori babestekoak) eragin negatiboak izango
ditu, eta horrek ustekabeko ondorioak sortuko ditu. Beraz, estrategia berriak eratzean, zuhurtasunez
jokatu beharra dago.

Gaur egungo egoeraren arabera, badirudi denak ados daudela oinarri hauek ezartzearekin,
ikuspuntu kulturalistatik harago:

- Kontuan izanik arrazakeria gizarte gertaera dela eta hezkuntza sistema gizarteko osagarri bat
dela, arrazakeria adierazpenen berri eman behar da hezkuntzako maila guztietan eta bitarteko
eragile guztien artean.

- Argi eta garbi aurkeztu behar da arrazakeria hezkuntza sistema osoan landu beharreko edukia
dela; bere ezaugarriengatik, sistema hori arrazakeriaren aurkako borrokarako tresna eraginkorra
eta beharrezkoa dela ulertu behar da.

- Arrazakeria ikuspegi politikosozialetik eta ekonomikotik landuko da hezkuntza eremuan, ez kultur
ikuspuntutik, horrek arrazakeriaren ikuspegia murrizten eta sinplifikatzen baitu.

- Pertsonak heztean, kontzientziatzeaz gain, arrazakeriaren aurkako balioak pertsona horiei
helarazten lagundu behar du hezkuntza sistemak; baina, horrez gain, kontzientzia eta konpromiso
hori herritar guztien askatasunen, eskubideen eta aukeren aldeko jarrera borrokalari eta
defendatzaile aktibo bihurtu behar da, herritarren etnia edo kultur jatorria edozein izanik ere.

- Arrazakeriaren aurkako jardueran, hezkuntza eta gizarte eremu guztiak barne hartu behar ditu
hezkuntzak; besteak beste, ikastetxea, helduen hezkuntza, unibertsitatea eta aisialdiko hezkuntza
mugimenduak.

Horregatik hitz egin behar dugu hezkuntzan esku hartzeko eredu berri batez, arrazakeriaren aurkako
hezkuntzaz, hain zuzen. 



EREMUA

Aisialdiaren pedagogia.

GAIA

Aniztasuna hezkuntza eremuetan.

IZENA

Disko gogorra galdu dugu!

HELBURUAK

· Pertsona bakoitzak bizi izandako esperientziak beste inork ez dituela bizi izan balioestea. 
· Pertsonak hezteko dauden eremuak ezagutzea, bai eta horien ezaugarriak eta funtzioak ere.
· Hezkuntza eremuak ezagutzeko eta horiekin harremanetan jartzeko beharra sentitzea.
· Pertsona bakoitzaren gizarte ingurunearen eta jatorriaren arabera hezkuntza eremuak

desberdinak izan daitezkeela konturatzea. 

EDUKIAK

· Hezkuntza eremuen aniztasuna.
· Gizarte eta kultur mestizajea.
· Ikaskuntza esanguratsua.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera hau pista joko bat da, eta parte hartzaileak begiraleak izango dira. Jardueraren
arduradunek parte hartzaileei adieraziko diete asteburu horretan aisialdi zentroko neska-
mutilekin txango bat egitera joan direla, eta hiruhilabete horretako animazio ardatza
informatika dela. Bat-batean, bazkalostean, neska-mutilak erortzen hasi dira, bata
bestearen ondoren. Begiraleak, zeharo beldurtuta, horiek suspertzen saiatu dira. Bost
minutura, neska-mutilak esnatu egin dira, eta ez dira gertatutako ezertaz gogoratzen.
Egoera horretan, zer egin ez dakitela gelditu dira begiraleak. Une horretantxe, Dollar
Gates-ek izenpetutako eskutitz bat aurkitu dute (ikus B 3.2 a eranskina): neska-mutil
guztien disko gogorrak hartu eta inguruko hainbat lekutan banatu dituela dio (horregatik
ez dute oroimenik). Jarraian, Dollar Gates-ek dio, diskoak berreskuratzeko, begiraleek
hainbat proba gainditu beharko dituzte. Proba bakoitzaren amaieran hurrengo probari
ekiteko pistak emango zaizkie.

· Parte hartzaileak lauko, bosteko eta seiko taldeetan banatuko dira, eta talde bakoitzak
nerabe baten disko gogorra bilatuko du. Disko gogorrean pertsonaren ezaugarri guztiak
daude, hainbat eremutan izandako bizipenek osatuta (ikus B 3.2 b eranskina). Noski,
nerabe guztiek ez dituzte bizipen berak izan, eta horiek dira, hain zuzen, besteengandik
bereizten dituztenak. 

· Jokoaren amaieran, dagozkien tokietara itzuliko dira disko gogor guztiak. Une horretan,
parte hartzaileek eztabaida txiki bat egin dezakete zenbait galderatan oinarrituta (ikus B
3.2 c eranskina), haur bakoitzak abiapuntutzat bizipen jakin batzuk dituela ikusteko.
Orduan, parte hartzaileak honako gauza hauetaz ohartu beharko dute: hezkuntza
norbanakoaren eta taldearen ezaugarri jakinetara egokitu behar da, hezkuntzak
suspergarria izan behar du, eta balioen, arauen eta prozesuen ikaskuntza erraztuko
dituen osagai ugari izan behar ditu, bai eta ikaskuntza bera erraztuko dutenak ere.

105sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

Ai
si

al
di

ar
en

 p
ed

ag
og

ia

B 3.2 ANIZTASUNA HEZKUNTZA EREMUETAN



.

METODOLOGIA

Metodologia sozioafektiboa erabiliko da, talde txikitan eta talde osoan: bizipenak, gogoeta,
ekintza...

IRAUPENA

90 minutu.

BALIABIDEAK

Eskutitzaren fotokopia eta pisten jokorako materiala.
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ANIZTASUNA HEZKUNTZA EREMUETAN

Testu osagarria

· Dollar Gates-en eskutitza, asmatua.

Begirale maiteak,

Ikus dezakezuenez, zuen zentroko neska-mutilak ez dira ezertaz oroitzen, beren disko gogorrekin
esperimentu bat egiten ari bainaiz. Barruan zer dagoen jakiteko eta atsegin ez zaizkidan gauzak
aldatzeko hartu dizkiet disko gogorrak. Nire esperimentuaren helburua pertsona bakoitzaren
hezkuntza eremuen aniztasuna aztertzea da, etorkizunean manipulatu eta etekin ekonomikoak atera
ahal izateko.

Izenpetua,

Dollar Gates

Informazio osagarria

· Probak eta pistak jardueren testuingurura egokitu behar dira (udalekua, hiria, herria, basoa...).

· Begiraleek disko gogorrak egin beharko dituzte. Laguntza emate aldera, hainbat aisialdi
zentrotara joaten diren haur eta nerabe batzuen eremuak agertuko ditugu, adibide gisa.
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B 3.2 a

B 3.2 b

1. adibidea:
guraso bakarreko familia,
ikastetxe pribatua,
lagunak itsasertzeko
urbanizazio batean,
house musika jartzen
duten diskotekak, komiki
eskola eta mutil/neska
laguna.

2. adibidea:
familia nuklearra
(gurasoak eskaut izanak
dira), ikastetxe publikoa,
dantza eskola, parrokiako
zentroa, musika duten
tabernak, aisialdi zentroko
lagunak eta mutil/neska
laguna.

3. adibidea:
familia nuklearra,
ikastetxe publikoa,
saskibaloi taldea, meskita,
musika duten tabernak
eta ikastetxeko lagunak.

4. adibidea:
Familia nuklearra,
ikastetxe pribatua, rol
taldea, diskotekak, eta rol
taldeko eta aisialdi
zentroko lagunak.

5. adibidea: 6. adibidea:
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B 3.2 c

Gida galderak

· Zuen ustez, zer elementuk osatzen dute pertsona bakoitzaren nortasuna?

· Ba al dago mestizajerik hezkuntza eremuen arteko ukipenetan?

· Zuen iritziz, ona al da haurren eta nerabeen familiako ingurunea eta gizarte ingurunea ezagutzea?
Zergatik?

· Zer egin daiteke haurren eta nerabeen ikaskuntzak ahalik eta esanguratsuenak izan daitezen?

· Nola egokitu dezakegu hezkuntza lana ingurunearen eta haurren eta nerabeen aniztasunera?

· Zuen ustez, zer baliabide (baliabide materialak, giza baliabideak, hezigarriak, egitasmoak...) izan
behar dituzue begiraleek?



EREMUA

Aisialdiaren pedagogia.

GAIA

Aisialdiko hezkuntzaren oinarriak eta aukerak kulturarteko esparruan.

IZENA

Sailburuari eskutitza.

HELBURUAK

· Aisialdiko hezkuntzaren oinarriak eta aukerak ezagutzea kulturarteko esparruan.
· Kulturarteko eta arrazakeriaren aurkako esparruaren garapenean aisialdiko

hezkuntzaren aukerek duten garrantzia ezagutzea.
· Inguruneko errealitatea integratzen duen hezkuntza lortzeko estrategiak zehaztea.

EDUKIAK

· Aisialdiko hezkuntzaren oinarriak eta aukerak esparru kulturanitzean.
· Aisialdian hezkuntza integratzailea lortzeko estrategiak.
.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera honetan, eskutitz bat idatzi behar da. Hasieran, parte hartzaileei egunkariko
artikulu bat bat-batean iritsiko zaie (ikus B 3.3 a eranskina). Artikuluan, gobernuko
sailburu batek aisialdiko hezkuntza mugimenduari buruzko zalantzak adierazten ditu,
bai eta mugimendu horiek herrialdeko errealitate kulturanitza integratzeko duten
ahalmena ere. Mugimendu horiek zaharkituta daudela adierazi du, eta, horrez gain,
sailburuak dioenez, ez daude prest errealitateari aurre egiteko eta gizarteko zenbait
sektoretara iristeko. Horren ondorioz, gizarteko zenbait sektore alde batera uzten dira
nahigabe.

· Hortik aurrera, parte hartzaileek lauko taldeak egingo dituzte, eta “zuzendariari” eskutitz
bat idatziko diote. Bertan, aisialdiko hezkuntzaren oinarriak deskribatuko dituzte, eta
gaur egungo oinarrien gaurkotasunari edo iraungipenari buruz duten iritzia emango
dute. Gainera, etorkinak eta gizartearen dinamikaren ondorioz baztertutako beste talde
batzuk integratzeko aisialdiko hezkuntzak dituen aukerei eta estrategiei buruz
pentsatzen dutena ere adierazi beharko dute parte hartzaileek.

· Azkenik, talde osoan azalduko dituzte beren gogoetak, eta guztien artean eskutitz bat
idatziko dute.

METODOLOGIA

Taldekako bizipenetan oinarrituta, eztabaida landuko da talde txikietan eta talde osoan.
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B 3.3 AISIALDIKO HEZKUNTZAREN OINARRIAK ETA
AUKERAK KULTURARTEKO ESPARRUAN



IRAUPENA

Ordu bat eta 30 minutu.

BALIABIDEAK

Sailburuaren artikuluaren fotokopiak, orriak eta bolalumak.
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B 3.3 a

AISIALDIKO HEZKUNTZAREN OINARRIAK ETA AUKERAK
KULTURARTEKO ESPARRUAN

Testu osagarria

· Esparru kulturanitzean aisialdiko hezkuntzaren oinarriei eta aukerei buruz sailburu batek idatzitako
artikulua. 

Gaur egun, Euskal Herriko aisialdiko hezkuntzaren errealitatea gai korapilatsuek osatzen dute, eta,
horregatik, hezkuntza mota horren oinarriak eta aukerak zalantzan jar ditzakegu.

Kultur aniztasuna nagusi den errealitate batean gaudenez, galdera ugari sortzen zaizkigu jatorri
ezberdinetako biztanleen integrazioa errazteko egokienak diren lanerako estrategiei eta mekanismoei
buruz, bai eta hezteko moduari buruz ere. Hala ere, sarri ikusten dugu aisialdiko hezkuntza zentro
asko ez direla gai gizarte errealitateko hainbat elementu integratzeko, eta badirudi urruntzen ari direla
aurkezten zaizkien arazoetatik eta ingurunetik.

Bestalde, komunitatearekin, haurrekin eta nerabeekin, elkarteekin eta, orokorrean, gizarte zibilarekin
egindako lana aisialdi zentroen ezaugarri nagusia izan da beti; baina, dirudienez, lan modu horrek ez
du jarraibiderik gaur egun. Atzerritik etorritako biztanleentzat oso garrantzitsua da lan horretan
jarraitzea, besteak beste, komunikazioa, elkar ezagutza, harremanak, lankidetza eta elkartasuna utzi
baititu. Lan hori egingo ez balitz, aisialdiko hainbat zentroren aukerak mugatu egingo lirateke.

Beraz, proposatutako hezkuntza oinarriak garatzeko, beharrezkoa da aisialdiko hezkuntzako
mugimenduetan estrategia horiek aplikatzea. Bestalde, estrategia horiek berdintasunean,
elkartasunean, besteekiko errespetuan eta besteenganako balioespenean oinarrituko dira. Aurkezten
zaizkigun erronken aurrean, kultur aniztasuna aukera bikaina da gizarte hoberantz, irekiagorantz eta
aberatsagorantz aurrerapausoak emateko. Nire ustez, aisialdiko mugimenduek ez dute atzean gelditu
behar, eta egindako bideari jarraitu behar diote; gure herrialdera iristen diren pertsonei irekita egon
behar dute, integrazioa eta aberastasuna ekarriko duten hezkuntza errealitateak eskaintzeko. 

Laburbilduz, baztertze modu guztiak saihestu behar dira, eta aplikatu behar liratekeen esku-hartze
eta estrategi eredu berriei buruz gogoeta egin behar da. XXI. mendeari begira, hori da aisialdiko
hezkuntza mugimenduen erronketako bat.

Izenpetua:

X sailburu ohoretsua



EREMUA

Aisialdiaren pedagogia.

GAIA

Aisialdiko hezkuntzaren aukerak, kulturarteko ikuspuntutik.

IZENA

Kulturartekotasunerako aukerak.

HELBURUAK

· Aisialdiko hezkuntzaren aukerei buruz gogoeta egitea. 
· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzan aukera horiek duten aplikazioari

buruz gogoeta egitea.

EDUKIAK

· Aisialdiko hezkuntzaren aukerak, arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko ikuspuntutik. 

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera hasteko, kasu praktiko bat aurkeztuko da (ikus B 3.4 a eranskina).
· Kasu horretan oinarrituta, parte hartzaileek aisialdiko hezkuntzaren hainbat alderdiri

buruz gogoeta egingo dute (aukerak, gaurkotasuna, nola aplikatu daitezkeen
kulturarteko eta arrazakeriaren aurkako hezkuntzan...). Horretarako, jardueraren
arduradunak gogoeta horiek banaka bideratuko ditu, eta galderak egingo ditu gogoeta
horien hainbat alderdi ager daitezen (ikus B 3.4 b eranskina).

· Amaitzeko, banakako gogoetak talde osoan adieraziko dira.

METODOLOGIA

Banakako eta talde osoko bizipenak landuko dira, desadostasun kognitiboetan oinarrituta.

IRAUPENA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Kasu praktikoaren fotokopiak, orriak eta bolalumak.
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B 3.4 AISIALDIKO HEZKUNTZAREN AUKERAK,
KULTURARTEKO IKUSPUNTUTIK



AISIALDIKO HEZKUNTZAREN AUKERAK, KULTURARTEKO
IKUSPUNTUTIK

Kasu praktikoa

Mikelek eta Leirek 21 urte dituzte, eta aisialdiko hezkuntzako bi mugimenduetako begiraleak dira.
Mugimendu bat laikoa da; bestea, konfesionala. Zentro horrek parte hartu duten topagune batean
ezagutu dute elkar.

Goizean, jarduera bat elkarrekin egiten ari zirela, eztabaidan hasi dira beren mugimenduek dituzten
hezkuntza aukerei buruz eta kulturarteko eta arrazakeriaren aurkako hezkuntzan aukera horiek
gauzatzeari buruz. Eztabaida dela-eta, Mikelek eta Leirek zalantzan jarri dute aukera batzuen
baliagarritasuna, eta hezkuntza integratzaile eta ireki baten esparruan horiek nola aplika daitezkeen
pentsatzen hasi dira.

Gida galderak

· Zein dira zuen mugimenduko hezkuntza aukerak? Nola aplikatuko zenuke kulturartekotasuna? Eta
arrazakeriari aurre egitea?

· Zure ustez, ba al da zuen mugimenduan zalantzan jarri edo, behintzat, zehaztu behar litzatekeen
hezkuntza aukerarik?

· Zure iritziz, desberdinak al dira zuen mugimenduko aukerak eta gainerako mugimenduetakoak?
Atera al ditzakezu zuen zentrorako baliagarri eta aberasgarri diren elementuak? 

· Zer estrategia erabiliko zenituzke edo erabiltzen dituzu zure aisialdi zentroan arrazakeriaren
aurkako eta kulturarteko ikuspuntutik aukera desberdinak lantzeko? 
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B 3.4 a

B 3.4 b



EREMUA

Aisialdiaren pedagogia.

GAIA

Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza proiektua.

IZENA

Proiekta gaitezen!

HELBURUAK

· Hezkuntza proiektuaren egitura, aurkezpena eta edukiak ezagutzea.
· Aisialdiko hezkuntzaren helburuak ezagutzea eta gauzatzea.
· Hezkuntza baliabideak ezagutzea eta gauzatzea.
· “Gertaerak”, “kontzeptuak”, “oinarriak”, “prozedurak”, “balioak”, “arauak” eta “jarrerak”

hitzak ezagutzea eta lantzea, kontzeptu zehatzak eratzeko.

EDUKIAK

· Hezkuntza proiektua eta proiektua osatzen duten atalak.
· Helburuak, hezkuntza baliabideak, gertaerak, kontzeptuak, oinarriak, prozedurak,

balioak, arauak eta jarrerak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jardueraren abiapuntua istorio hau da: herriko udalak deialdia egin du aisialdi
pedagogiako sari baterako. Helburua arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza
sustatzea da, haurren eta gazteen aisialdiko mugimenduetan hainbat jatorritako
biztanleen integrazioa errazteko (ikus B 3.5 a eranskina). Sari horren helburua zentroko
hezkuntza proiektuak jarduerak antolatzeko, garatzeko eta ebaluatzeko oinarrizkoak
diren irizpide eta kontzeptu pedagogikoak kontuan hartzea da.

· Jardueraren arduradunek udaleko ordezkarien funtzioa egingo dute (alkate, idazkari),
eta kanpoko bi edo hiru aholkulari pedagogikok ere parte hartuko dute. Parte hartzaileek
lehiaketaren oinarriekin bat datorren hezkuntza proiektu bat osatuko dute, euskarri gisa
material kontzeptuala erabiliz (ikus informazio osagarria). Parte hartzaile kopuruaren
arabera, hainbat talde egin daitezke, baina bosteko taldeak egitea da
gomendagarriena. Aholkulari pedagogikoek proiektua egitean sortutako zalantzak
argituko dituzte.

· Proiektuak bukatu ondoren, alkateak parte hartzaileei adieraziko die udalak sariak
emateko harrera ekitaldi bat antolatu duela gauean, egindako lanen ondorioak
aurkezteko. Gaueko ekitaldi horretan, garrantzitsua izango da talde bakoitzak jarduera
horretan landu nahi izan dituen puntu nagusiak nabarmentzea, bai eta parte hartzaileek
beren lanaren alderdi jakin batzuk balioesten direla konturatzea ere.
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B 3.5 ARRAZAKERIAREN AURKAKO ETA KULTURARTEKO
HEZKUNTZA PROIEKTUA



METODOLOGIA

Edukiak role-playing delakoan oinarrituta landuko dira (dinamika bera), talde txikietan.
Gaueko bizipenak eta udalaren harrera talde txikietan eta talde osoan egingo dira.

IRAUPENA

3-4 ordu.

BALIABIDEAK

Sariaren deialdiaren oinarrien eta euskarri gisa erabiltzeko material kontzeptualaren
fotokopiak, gau ekitaldia egiteko materiala (apaingarriak, sariak, musika...), orriak eta
bolalumak.
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B 3.5 a

B 3.5 b

ARRAZAKERIAREN AURKAKO ETA KULTURARTEKO HEZKUNTZA
PROIEKTUA 

Testu osagarria

· Udalak egindako deialdiaren oinarrien jakinarazpena, asmatua.

Udalak atsegin handiz dei egiten die herriko aisialdi zentroei, arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko
ikuspuntutik aisialdiko pedagogia lehiaketan parte har dezaten. Gure helburua herritarren arteko
harremanetan berdintasuna eta elkartasuna oinarrizko baliotzat hartzea da. Horregatik, elementu
hauek kontuan izango dituzten hezkuntza proiektuak sortzea sustatu behar dela deritzogu:

1. Proiektu bakoitza bosteko taldeetan egin behar da.

2. Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzak izan behar du proiektuaren ardatza.

3. Hauek izango dira hezkuntza proiektuaren edukiak: ideiak, asmoak, lurraldearen beharrak,
helburuak, hezkuntza baliabideak, metodologiak eta ebaluaketa.

4. Alkateak, idazkariak eta aholkulari pedagogikoek osatutako epaia arduratuko da proiektuak
balioztatzeaz.

Oharra.– Lehiaketaren oinarriak aldatu egin daitezke, talde bakoitzeko parte hartzaileen ezaugarri
zehatzen arabera.

Informazio osagarria

· Ikus Printzipio Teorikoetako “Kontzeptu nagusiak” atala. 



EREMUA

Aisialdiaren pedagogia.

GAIA

Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza baliabideak.

IZENA

Hezkuntza baliabideak sistematizatzen.

HELBURUAK

· “Hezkuntza baliabidea” kontzeptua ezagutzea.
· Hezkuntza baliabideen sinergiaren potentzialitatea aplikatzea arrazakeriaren aurkako

eta kulturarteko hezkuntzan.
· Gaur egungo aisialdi zentroetako hezkuntza jarduerak eta hainbat hezkuntza baliabide

erabiltzeko eredua alderatzea.
· Aisialdi zentro bakoitzerako estrategia egokiak bilatzea hainbat hezkuntza baliabidez

baliatzeko.

EDUKIAK

· Hezkuntza baliabideak eta horiek erabiltzeko eredua.
· Hainbat hezkuntza baliabide erabiltzeko estrategiak.

JARDUERAREN GARAPENA

Jarduera hau hiru unetan garatuko da:
1. Jardueraren arduradunak azalpen txiki bat emango du “hezkuntza baliabidea” zer den

adierazteko. Jarraian, beren aisialdi zentroko hainbat hezkuntza baliabideri buruz ideia
sorta bat adierazteko eskatuko zaie parte hartzaileei (adibidez, begiraleak, taldea,
eguneroko ingurunea, eremua...). Ondoren, bosteko edo seiko taldeetan banatuko dira
parte hartzaileak, eta gogoeta egingo dute arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko
hezkuntza aplikatzeko baliabide horiek dituzten aukerei buruz. Hausnarketa horretan
oinarriturik, zerrenda bat egingo dute hezkuntza mota horretan baliabideek dituzten
aplikazio zehatzekin (adibidez, gizarte ingurunean bada etorkinen elkarte bat nerabeak
hainbat gairi buruz kontzientziatuko dituena; besteak beste, beren errealitateari,
bazterketari, kultur ezagutzari eta integrazioari buruz). Jardueraren helburua hau
erakustea izango da: zenbat eta baliabide gehiago erabili orduan eta hezkuntza ondorio
gehiago egongo direla erakustea.

2. Bigarrenik, deskribatu dugun hezkuntza baliabideak erabiltzeko eredua eta gaur
egungo hezkuntza errealitatea alderatuko dira. Arreta handia jarriko diegu agertutako
inkoherentziei. Kontua ez da lana gaizki egin dela esatea, baizik eta arrazakeriaren
aurkako eta kulturarteko ikuspuntu batetik, hezkuntza baliabideen aplikazioan dauden
zailtasunak, abantailak (zentroz kanpoko elementuak), ahuleziak eta aukerak (zentro
barneko elementuak) hautematea. Horretarako, aurreko taldeetan oinarriturik, ZAAA
sistema (Zailtasunak, Abantailak, Ahuleziak eta Aukerak) erabiliko dugu gure
errealitatean. Horretarako, zerrenda bat egin behar da, hezkuntza baliabide bakoitzean
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B 3.6 ARRAZAKERIAREN AURKAKO ETA KULTURARTEKO
HEZKUNTZA BALIABIDEAK



lau alderdi horiek balioetsiz. Talde bakoitzean egindako zerrendak talde osoan aztertuko
dituzte.

3. Azkenik, aisialdiko hezitzaileen taldeak estrategiak asmatu beharko dituzte hezkuntza
baliabideen zailtasunak eta ahuleziak kentzeko eta horien aukerak baliatzeko, aisialdiko
hezkuntzan kulturarteko eta arrazakeriaren aurkako ikuspuntua sartze aldera. Ondoren,
eztabaida egin daiteke estrategia horien aplikazioari buruz, eta, amaitzeko, hezkuntza
errealitaterako erabilgarriak diren ondorioak atera daitezke.

METODOLOGIA

Edukiak talde txikietan eta talde osoan landuko dira, parte hartzaileen eguneroko
errealitatearen abstrakzioa oinarritzat hartuta.

IRAUPENA

60-90 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia, eta klarionak edo errotuladoreak.
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EREMUA

Aisialdiaren pedagogia.

GAIA

Begiralea eta kultur aniztasuna.

IZENA

Hezkuntza erreferenteak gara.

HELBURUAK

· Begiralearen funtzioak ezagutzea.
· Begiraleak haurren eta nerabeen eredu eta erreferente gisa duen funtzio garrantzitsua

ezagutzea.
· Haurren eta nerabeen taldean kultur aniztasuna dagoenean zenbait begiralek dituzten

jarrerak aztertzea.
· “Integrazioa” eta “kultur erlatibotasuna” kontzeptuak ezagutzea.
· Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala eta Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena

onartzea, hezkuntza lana garatzen hasteko esparru gisa.

EDUKIAK

· Begiralearen funtzioak.
· Haur eta nerabeen taldean kultur aniztasuna dagoenean zenbait begiralek dituzten

jarrerak.
· Integrazioa eta kultur erlatibotasuna.
· Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala eta Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena,

hezkuntzako lana garatzen hasteko esparru gisara.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera hasteko, hainbat kultur jatorritako jendea dagoen aisialdi zentro bateko kasu
praktiko bat aurkeztuko da (ikus B 3.7 a eranskina). Begiraleek hainbat jarrera izango
dituzte errealitate bakar baten aurrean.

· Lauko edo bosteko taldeetan banatuta, jarrera horiek aztertuko dituzte parte hartzaileek,
kasu horrekin zerikusia duten galderez baliatuta (ikus B 3.7 b eranskina). Galdera horien
helburua gaia aurreikusitako helburuetara bideratzea da. Eztabaida aberasteko,
nazioarteko zenbait deklarazioren eta hitzarmenen atalak proposatuko ditugu (ikus B 3.7
c eranskina).

· Azkenik, aurkeztutako galderetatik sortutako ondorioak talde osoan bateratuko dituzte
parte hartzaileek.

METODOLOGIA

Dilema morala aztertuko da talde txikitan eta talde osoan.
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B 3.7 BEGIRALEA ETA KULTUR ANIZTASUNA



IRAUPENA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Lege testuen eta kasu praktikoaren fotokopiak, orriak eta bolalumak.
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BEGIRALEA ETA KULTUR ANIZTASUNA

Kasu praktikoa

Aisialdi zentro batean gaude. Bertan, lau begiraleko talde bat (bi mutil eta bi neska) eta zortzi eta
hamaika urte bitarteko hogeita bat neska-mutil daude. Ikasturtea hasterakoan, Magrebetik etorritako
guraso batzuek beren semearen izena eman dute. Bederatzi urte ditu, eta Euskadin jaioa da.

Begirale talde horrek inoiz ez du eduki taldean atzerritik etorritako gurasoen haurrik, eta taldeak haur
horri harrera egiteko jarduera batzuk egitea pentsatu dute. Hasteko, haur horren etorrera aipatu nahi
dute ikasturte hasieran gurasoekin egiten duten bileran. Aurreko ikasturtean zentrora joaten ziren
neska-mutilek nolako harrera egingo dioten ere aztertu dute. Bestalde, hiruhileko horretako
jardueretan, arreta Magrebeko kulturan jartzeko eta haur horren integrazioaren segimendu berezia
egiteko asmoa dute.

Begirale taldeak zentroko gainerako begiraleei jarduera hori egiteko asmoa aurkeztean, begirale
askok egitasmo hori zalantzan jarri dutela ohartu dira. Batetik, ekintza horiek haurraren eta bere
gurasoen jatorriko kulturaren estigmatizazioa sor dezaketela diote; bestetik, integrazioa erraztu
beharrean, egitasmo horrek berez ez dagoen bereizketa susta dezakeela uste dute. Izan ere,
Euskadin jaioa da haurra, eta, bestalde, gainerako haurren artean ere desberdintasun ugari daude. 

Gida galderak

· Zuen ustez, zer egin beharko lukete begiraleek kasu horretan?

· Zuen iritziz, begiraleen jarrerak haurraren integrazioa erraztu ala kaltetu egingo du?

· Nola erantzungo dute gurasoek eta gainerako haurrek begirale taldeak deitu nahi duen bileran?

· Nola jokatu beharko lukete begiraleek haurraren eta bere familiaren kultur ezaugarrien aurrean?

Testu osagarriak

· Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren atalak.

“1. Gizaki guztiak aske dira jaiotzez eta berdinak duintasunean eta eskubidetan, eta denek
arrazoimen eta kontzientzia dutenez gero, anaitasunez jokatu behar dute elkarrekin.”

“13.1. Pertsona orori zor zaio estatu baten lurralde barruan ibiltzeko eta egoitza aukeratzeko
askatasuna. 
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13.2. Pertsona orok du edozein herrialdetatik, baita beretik ere, irteteko eskubidea, eta bere
herrialdera itzultzekoa.”

“26.1. Pertsona orok du hezkuntzarako eskubidea. Hezkuntzak doan izan behar du, hasierako eta
oinarrizko mailetan bederen. Oinarrizko hezkuntza derrigorrezkoa izango da. Irakaskuntza tekniko eta
profesionala denen eskura egongo da. Denek izango dute goi mailako ikasketetarako sarbidea,
norberaren merezimenduen arabera.

26.2. Hezkuntzaren helburua giza nortasunaren garapen osoa lortzea eta giza eskubideen eta
oinarrizko askatasunen errespetua sendotzea izango da. Hezkuntzak nazio guztien arteko eta talde
etniko eta erlijiozko guztien arteko elkar ulertzearen, tolerantziaren eta adiskidetasunaren alde egingo
du, eta Nazio Batuek bakearen alde egiten dituzten ekintzak indartuko ditu. 

26.3. Gurasoek lehentasunezko eskubidea dute beren seme-alabei eman behar zaien hezkuntza
mota aukeratzeko.”

· Haurren eskubideei buruzko hitzarmenaren atalak

17. Estatu kideek funtzio garrantzitsua aitortzen diete komunikabideei arlo honetan ere. Hortaz
zainduko dute haurrak estatuko eta nazioarteko informazio eta materiala jasotzeko duen eskubidea,
batez ere informazio eta material horien helburua bada harraren ongizate sozial, izpiritual eta morala,
eta osasun fisiko eta mentala sustatzea.

[...] d) Komunikabideak bultzatuko dituzte bereziki kontuan har ditzaten talde minoritarioetako haurren
eta haur indigenen hizkuntza beharrak.

18.2. Hitzarmen honetan jasotako eskubideak bermatu eta sustatzeko, estatu kideek laguntza egokia
emango diete gurasoei eta legezko ordezkariei, haurra hazteko betebeharrean behar bezala goza
dezaten; halaber, haurrak zaintzeko erakunde, instalazio eta zerbitzuen sorrera bultzatuko dute.

28.1 Estatu kideek haurrak hezkuntzarako duen eskubidea onartzen dute, eta eskubide hori
pixkanaka eta baldintza berdinetan lor dezan honako hau egingo dute:

[...] d) Haur guztiek hezkuntza eta lan mailan informazio eta orientabideak izan ditzatela bultzatu.

“2929.1 Estatu kideek haurraren hezkuntza honetarako bideratu behar delakoan daude:

[...] c) Bere gurasoenganako, bere kultur nortasunarenganako, bere hizkuntza eta balioenganako, bizi
den estatuko balioenganako, jatorrizkoa duen estatuko balioenganako eta bere zibilizazioarenganako
errespetua irakasteko haurrari.

d) Haurra, gizarte aske batean, elkar ulertzeko espirituarekin, bakearekin, tolerantziarekin, sexu
berdintasunarekin, eta herri, talde etniko, nazional, erlijioso eta indigena jatorria duten guztiekin
adiskidetasunez eta zentzuz bizitzen prestatzeko.

30. Gutxiengo etnikoak, erlijiosoak edo linguistikoak, eta indigena jatorria duten pertsonak dauden
estatuetan, gutxiengo horietako batekoa den haurrari edo bere taldeko edozeini ez zaio ukatuko bere
bizitza kulturala izateko, bere erlijioa izan eta praktikatzeko edo bere hizkuntza erabiltzeko eskubidea.

31.1 Haurrak atseden eta denborapasako, jolas eta bere adineko aisialdi ekintzetarako eskubidea du,
eta, horrekin batera, bizitza kulturalean eta artetan parte hartzekoa ere bai. Estatu kideek eskubide
hori onartzen dute.

31.2 Estatu kideek errespetatu eta bultzatu egingo dute, haurrak bizitza kulturalean eta artistikoan
parte hartzeko duen eskubidea, eta horretarako aukera egokiak eskainiko dizkiote berdintasunaren
baldintzapean.



EREMUA

Aisialdiaren pedagogia.

GAIA

Egunerokotasunean integratzea.

IZENA

Kazetariak gara.

HELBURUAK

· Gaur egun gure gizarte ingurunean sartzen ari diren kultur elementuak aisialdi
zentroaren egunerokotasunean barneratzea.

· Gure aisialdi zentroan edo auzoan dauden hainbat jatorritako pertsonen kultur eta
gizarte ekarpenak modu aberasgarrian eta normalizatuan bizitzea.

· Aisialdi zentroko edo auzoko pertsonen kultur erreferente ezberdinak ezagutzea.

EDUKIAK

· Integrazioa eta horren estrategiak.
· Aniztasuna eta kultur mestizajea, aberasten gaituen faktore gisara.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaileek erreportaje bat egingo dute beren taldekideen famili eta gizarte
inguruneari buruz. Erreportaje hori hainbat modutan egin daiteke; hala nola, bideo bat
eginez edo egunkari edo irrati baterako erreportaje bat eginez. Kazetari lanari ekin
aurretik, kulturarteko hezkuntza integratzaile baterako esanguratsuak izan daitezkeen
eta interesgarritzat jotzen dituzten edukiak zein diren adostuko dituzte jardueraren
arduradunek eta parte hartzaileek; besteak beste, kaleetako pintadek helarazten
dituzten mezuak, auzoan edo herrian dauden elkarteak, aisialdi zentroko edo auzoko
pertsonen bizipenak, festak eta usadioak, edo inguruneko errealitatea (kultura, erlijioa
eta eskola).

· Edukiak adostu ondoren, parte hartzaileak lauko taldeetan banatuko dira. Talde
bakoitzak eduki jakin batzuetan jarriko du arreta, eta horiek antolatu beharko ditu.

· Talde bakoitzak bere erreportajea egindakoan, parte hartzaileek batera lan egin beharko
dute beste erreportaje bat egiteko. Erreportaje horrek baldintza hauek bete behar ditu:
auzoaren edo herriaren bizitzan garrantzitsua den oro laburbildu behar du, hezkuntza
integratzailea lortzeko erabilgarriak diren elementuak adierazi behar ditu (etnozentrismo
zantzu oro baztertuz), eta parte hartzaileak aisialdi zentroko egunerokotasunean
balioetsita sentiarazteko garrantzitsuak izan daitezkeen elementuak erakutsi behar ditu. 

· Jarraian, hainbat galderatan oinarrituta, eztabaida bat antolatuko dute parte hartzaileek
(ikus B 3.8 a eranskina), kultur elementu horiek aisialdi zentroko eguneroko dinamikan
nola integra daitezkeen jakiteko.

· Jarduera hau lau saiotan egingo da:
1. Erreportajea egiteko enkargua aurkeztea, talde bakoitzak landuko dituen edukiak

erabakitzea, eta egitura eta beharrezko materiala antolatzea.
2. Erreportajea gizarte ingurunean egitea.
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B 3.8 EGUNEROKOTASUNEAN INTEGRATZEA



3. Erreportaje guztiak bateratzea eta erreportaje bateratua egitea (bideo erreportajea,
aurkezpena...).

4. Bizipen horri buruzko eztabaida egitea (zer ikasi duten parte hartzaileek, nola gertura
daitezkeen errealitatera begirale gisa, nola integra daitezkeen errealitatean...).

METODOLOGIA

Talde lanean, talde horren bizipenetan eta ikerketa ekintzan oinarrituta landuko dira
edukiak.

IRAUPENA

Bi orduko lau saio.

BALIABIDEAK

Kazetaritza ikerketarako eta erreportajea muntatzeko beharrezko materiala (materiala
erabili nahi diren tekniken araberakoa izango da).
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B 3.8 a

EGUNEROKOTASUNEAN INTEGRATZEA

Gida galderak

· Une honetan, inguruko errealitatea lehen bezala ikusten al duzue? Zer ikasi duzue horri buruz?
Ezagutzen al duzue inguruneko beste elementurik?

· Zuen ustez, zuen aisialdi zentroa inguruko errealitatean integratuta al dago? Ala “elitista” edo
“marjinala” dela uste duzue?

· Zer egin dezakezue aisialdi zentrotik integrazioa errazteko eta gizarteko sektore guztientzat irekia
egoteko?

· Nola balioesten dituzue hainbat jatorritako pertsonek gizarte ingurunean eta aisialdi zentroan
egindako gizarte eta kultur ekarpenak?

· Zer estrategia erabil ditzakegu inguruko kultur aniztasuna aisialdi zentroko eguneroko bizitzan
integratzeko (familiekin, haurrekin, ikastetxeekin, herri festekin, gainerako elkarteekin,
parrokiarekin, meskitarekin...)? 



EREMUA

Aisialdiaren pedagogia.

GAIA

Hezkuntza plangintza arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko ikuspuntutik.

IZENA

Behar bezala egin dezagun.

HELBURUAK

· Hezkuntza jarduerak antolatzen jakitea (zentro interesgarriak, lantegiak, irteerak,
jarduerak...) arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko ikuspuntutik.

EDUKIAK

· Jarduerak antolatzea.
· Arrazakeriari aurka egitea eta kulturartekotasuna.
· Aurreiritziak eta estereotipoak.
· Kultur aniztasuna, mestizajea eta integrazioa.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lauko taldeak egingo dira.
· Arrazakeriaren aurkako eta kulturartekotasunaren aldeko jarrera kontuan izanik, talde

bakoitzak jarduera mota baten plangintza egingo du –esaterako, zentro interesgarri bat,
lantegi bat, jarduera bat edo irteera bat–, eta prozesu osoa diseinatuko du
(prestakuntza, garapena eta ebaluaketa). Horretarako, kulturartekotasunaren aldeko eta
arrazakeriaren aurkako gida teoriko bat erabili ahal izango dute taldeek (ikus B 3.9 a
eranskina).

· Talde guztiek jardueren plangintzak egiten dituztenean, talde osoan plangintza
bateratua egingo dute.

· Azkenik, eztabaida bat egingo dute beren lana bideratzeko erabilitako arrazakeriaren
aurkako eta kulturarteko oinarriei buruz.

METODOLOGIA

Edukiak talde txikietan eta talde osoan landuko dira.

IRAUPENA

2 ordu.

BALIABIDEAK

Gida teorikoaren fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia, eta klarionak edo
errotuladoreak.
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B 3.9 HEZKUNTZA PLANGINTZA, ARRAZAKERIAREN
AURKAKO ETA KULTURARTEKO IKUSPUNTUTIK
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HEZKUNTZA PLANGINTZA ARRAZAKERIAREN AURKAKO ETA
KULTURARTEKO IKUSPUNTUTIK

Testu osagarria

· Francesc Carbonellen artikulua, Cuadernos de Pedagogían argitaratua, 290. zk., 2000ko apirila.

IRITZIA. TRIBUNA

Kulturarteko hezkuntzarako dekalogoa
Egilearen proposamena arrazakeriaren aurkako, gizalegezko eta kulturarteko hezkuntza egituratzea da, eta, horretarako,
ikasle guztien artean pertsonenganako errespetua, erantzukizunezko identitateen eraikuntza eta ikaskuntza esanguratsuak
sustatzeko hamar arau ematen ditu. Eskolak laguntza handia eman dezake El Ejidoko eta antzeko gertaerak berriro ez
gertatzeko. “Cuadernos de pedagogía” aldizkariak dekalogo horri buruz eztabaidatzeko foroa ireki du interneten, htpp:
//www.praxis.es/educacion.hmtl web orrian. Eztabaidan parte hartzeko, erabili “Punto de encuentro” esteka.

Francesc Carbonell i París

LOGSE indarrean jarri eta bederatzigarren
urteko bigarren hileko hirugarren egunean
izan zuen amets berezi hura...

Benetan, bene-benetan, diotsuet
nahasmen handiko garaia zela.
Ikasgeletan era askotako pertsonak eta
arrazak zeuden, eta hizkuntza guztiak
entzuten ziren. Batzuek zerutik etorritako
bedeinkazioa zela zioten; beste batzuek,
berriz, ikaragarrizko zorigaitza zela. Toki
batzuetan, aberastasun hori ikastetxe
guztietan banatzeko agintzen zen; beste
toki batzuetan, berriz, debekatuta zegoen
hori egitea. Horrenbestez, halakok
(publikoak) hirurogeita hamar aldiz zazpi
zituen, eta beste halakok (pribatuak)
dozena bat ere ez.

Sindikoek, sailburuek eta zinegotziek ados
ez zeudela adierazi eta aholkurako
sanedrinak, kontzilioak eta batzordeak
antolatzen zituzten, txostenak idatz
zitzaten. Egon bazeuden arauak, baina,
itxuraz, ezer gutxirako balio zuten, edo
oker interpretatzen ziren, edo garai bateko
legeak ahazten ziren: “Ez zurrupatu, ez
zapaldu etorkinak” (Irteera, 22, 20); “Gizon-
emakume guztiak aske jaiotzen dira,
duintasun eta eskubide berberak dituztela”
(Giza eskubideen deklarazio unibertsala,
1.art.); “Botere publikoei dagokie
gizabanakoen askatasuna eta
berdintasuna benetakoa eta eraginkorra
izateko baldintzak sustatzea” (Espainiako
Konstituzioa, 9.2 artikulua), eta abar.

Agian, horregatik guztiagatik, nahasmen
eta astrapalada (ikus hitzaren esanahi

etimologikoa) handi horren ondorioz,
LOGSE indarrean jarri eta bederatzigarren
urteko bigarren hileko hirugarren egunean
izan zuen amets berezi hura.

Kolore askotako eta bereizmen
handiko ametsa

Eta ametsean ez zegoen ez trumoirik, ez
tximistarik, eta Sinai mendiaren gainean ez
zegoen laino trinkorik, ez eta tronpeta
soinurik ere. Sutan zegoen sastraka batek
ere ez zion hitz egin. Ametsean –hori bai,
kolore askotako eta bereizmen handiko
ametsean–, ordenagailua eta kanpo
modema piztu eta mezu hau jaso zuen
posta elektronikoan:

I. Hezi gizakiak berdintasun senez
eta bazterketa mota guztien aurka.

Has gaitezen hasieratik. Arrazakeria eta
bazterketa soziala direla eta, hezkuntzan
sortutako arazoaren konponbidea ez da
kultur aniztasunaren aurrean tolerantzia
handitzea (ez baita hori ez arazo bakarra,
ez eta arazo handiena ere), baizik eta
aniztasun hori bazterketa sozialerako (eta
bazterketa legitimatzeko) aitzakiatzat
hartzen ez jarraitzea. Beraz, kulturarteko
hezkuntzaren helburu utziezina eta
garrantzitsuena ez da aniztasuna
errespetatzea edo tolerantzia gurtzea,
baizik eta denok berdinetik desberdinetik
baino gehiago daukagula konbentzitzea,
printzipio horrek dituen ondorio guztiekin.
Eta hori hezkuntza erronka handia da:
aniztasuna begien bistakoa denez, nahikoa
dugu jakin-minaz eta errespetuz hurbiltzea

hartaz jabetzeko; aldiz, berdintasuna ez da
hain agerikoa, konbentzimendu moralaren
ondorioa baita; eta konbentzimendu
horretan eta horrekin lotutako balioetan eta
jarreretan oinarrituta heztea askoz zailagoa
da.

Bestalde, zeregin hori ikasgela barruan
betetzeko, ikasgelatik kanpo hasi behar
da. Horren ondorioz:

Egia da arrazakeriako eta bizikidetza
sozialeko arazoak konpontzea
hezkuntzaren ardura dela, baina ez da
hezkuntzaren ardura bakarrik, eta are
gutxiago eskolarena bakarrik. Nagusiki,
botere ekonomikoa eta politikoa dutenek,
nahi izateaz gain, lortu egin behar dute
herritar libre, duin, kritiko eta solidarioak
heztea. Gainera, hori egiteko gogoa beren
jardueretan eta aurrekontuetan islatu behar
da, eta ez bakarrik haien diskurtsoetan.
Gogorik eta baliabiderik jartzen ez bada,
ez da bidezkoa bizikidetza sozialeko
arazoen errua ikastetxeei leporatzea.

Horrez gain, premiazkoa da hedabide
handietan kanpaina deigarriak egitea,
nagusi diren gizalege eskaseko jarrerak
aldatzeko. Honetaz konbentzitu behar
dugu denok: herritartasunaren funtsa ahal
den guztietan komunitatearen interesak
interes pertsonalen gainetik jartzean datza,
eta herritartasuna gauzatzea ezinbestekoa
da, baldin eta bake sozialari eta ongi
izateari eutsi nahi badiogu. Okerrik ez
sortzeko moduan eta irmotasunez azaldu
behar da diskriminazio positiboak
beharrezkoak direla (diskriminazio
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negatiboak dauden bitartean, negatiboak
baitira deuseztatu beharrekoak),
berdintasunerako benetako aukera ematen
duen bidezko gizartea lortze aldera.

II. Errespetatu pertsona guztiak,
baina ez ezinbestean haien ohitura
edo jarrera guztiak.

Kulturarteko hezkuntzarako proposamen
guztiek definitu behar dute integrazioa zen
den, zehaztasun osoz eta modu bakar
batean ulertzeko moduan. Batzuetan, oker
ulertuta eta zatia osotasuna dela
pentsatuta, integrazioak kultur alderdiak
bakarrik kontuan hartzen dituela uste da,
eta ez da aintzat hartzen kulturako,
politikako, ekonomiako eta gizarteko
eremuen arteko elkarreragina.

EBtik kanpoko etorkinen eta talde
minoritarioen integrazioa nahastu egiten da
haiek egokitzeko duten premiarekin. Baina
egokitzea ez da talde horien ardura
bakarrik: denok egokitu behar dugu
egoera berrira, eta egokitzea bultzatzeko
baldintzak sortzeko beharra dugu,
gehiengoa osatzen dugunok baitugu
boterea.

Egokitzea beharrezkoa da, baina horrek ez
du ekarri behar ahulenen baldintzarik
gabeko sumisioa. Integrazioa eta sumisioa
nahastea oso zabalduta dago, eta ideia
horrek eragin handia du eskoletan
transmititzen den ideologiaren eraikuntzan,
bai eta jarreretan eta balioetan ere. Ez da
egongo integrazio sozialik elkarrekiko
errespeturik gabe.

Integrazioa egunez egun lortu behar da,
denok elkartasuna eta negoziatzeko gogoa
jarriz eta bazterketa mota ororen aurka eta
benetako aukera berdintasunaren eta
eskubide zibilen eta politikoen alde
borrokatuz. Horixe da denok, kanporatuak
eta kanporatzaileak, bere baitan hartzen
dituen indarreko kanporatze
mekanismoetatik taldean askatzeko modu
bat, esakune honek agerian uzten duenez:
“Esklabo bakar bat dagoen artean, inork
ezin du libre sentitu”.

Helburua denon artean espazio sozial berri
bat osatzea da –orain ez dago
horrelakorik–, elkarren arteko negoziaziotik
eta sormenetik sortutako arau berrietan
oinarrituta. Arrazakeriaren aurkako eta
kulturarteko hezkuntza gizalegezkoaren
funts nagusiak bizikidetza horren eta
negoziazio eta sormen horren irakaskuntza
eta ikaskuntza izan behar du.

III. Ez nahastu kulturartekotasuna
eta folklorismoa.

Pertsonenganako errespetua eta
arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko
hezkuntza ez dira bateraezinak izan behar
kultur adierazpenekin, ohiturekin edo
tradizioekin –ez bertakoenekin (batez ere
horiekin), ez kanpokoenekin– kritiko den
hezkuntzarekin. Ez zaie kultur ekoizpenei
ekoizleei baino garrantzi handiagoa eman
behar. Eta egia bada erakutsi egin behar
dela pertsona eta bere askatasuna, bere
ohitura eta uste asko onartzen eta
errespetatzen ditugula, egia da hori
erakusteko berdinak ditugun elementuetan
jarri behar dugula indarra, eta ez
desberdinak diren elementuetan. Behin eta
berriro adierazi beharko genuke
konbentzimendu hori, eta elkarrizketarako
jarrera irekiaren muga bakarra pertsonen
aurkako erasoak eta bizikidetzarako
oinarrizko arauen aurkako erasoak izan
behar dute. Arau horiek beste ezeren
gainetik jarri eta denok betetzeko ahalegina
egin behar da, arau berririk ez dagoen
bitartean; izan ere, kulturarteko
konpromisoak, benetakoa bada, arauak
testuinguru kulturanitzaren arabera
berrikusteko eta, behar izanez gero,
negoziatzeko prest egotera behartzen gaitu.

Segur aski, ez du helburu hori izango,
baina distiraz, musikatxoz, exotismoz eta
kus-kusez osatutako kulturarteko
pedagogiak gehiengoaren eta talde
minoritarioetako kideen arteko
mendekotasun, sumisio, botere eta
bazterketa harreman gatazkatsuak
ezkutatzen –itxuraldatzen– laguntzen du.

Honenbestez, gatazka horiek ez dira
kudeatzen; kulturarteko harremanen

simulazio batez ordezkatzen baitira.
Kasurik onenean, testuingururik gabeko,
momifikatutako, erreferentziarik eta
zentzurik gabeko elementuen trukea
besterik ez da izaten, eta hori eginda ez da
integrazio soziala lortzen; are gehiago,
batzuetan, horixe izaten da integraziorako
oztoporik handiena.

Dena dela, aurreko puntuetatik ez da
ondorioztatu behar jatorrizko hizkuntzak
eta kulturak ez direla irakatsi behar.
Arabierari eskolako curriculumetan
tratamendu normalizatua ematea,
adibidez, premia handiko kontua da.
Ezinbestekoa da ikastetxeetan arabiera
irakastea, ez bakarrik eskola kanpoko
orduetan –batzuetan hala egiten baita,
lotsagarria den arren–, baizik eta eskolako
orduetan, ohiko curriculumaren barruan,
lehenengo edo bigarren hizkuntza gisara
eta Bigarren Hezkuntzarako kreditu
aldagarri espezifikoekin. Hartara, hizkuntza
menderatzen duten ikasleei erraztasunak
emango zaizkie, hizkuntza eskola
ofizialetan behar duten titulazioa
eskuratzeko.

Nola jarrai dezakegu halako kultur
ondasuna baztertzen eta gure
curriculumetako ezaugarriak ikasle horien
onerako aldatzeko aukera ezin hobea alde
batera uzten? Eta, legearen aldetik ikusiz
gero ere, nola jarrai dezakegu oraindik
ikasle etorkinei jatorrizko hizkuntzak
irakastera behartzen gaituzten nazioarteko
hitzarmenak bete gabe?

IV. Bultzatu identitatearen
eraikuntza librea eta arduratsua.

Nahiz eta oraindik zenbait pertsonak
pentsatu katalan ona izateko modu bakarra
dagoela eta hezkuntza sistemaren
helburua hori lortzea dela, esentzialismo
horiek gero eta zaharkituagoak dira. Albo
batera utzi beharko genituzke, katalan ona
izateko, ez-katalanetatik desberdin dituen
kultur edukietan bikaintasunera iristea
lehenesten duten ikuspegiak. Izatekotan,
gainerako gizakiekin berdin dituen kulturez
haragoko balioetan bikaintasunera iristen
den pertsona izan beharko litzateke



132 sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

B 3.9 a

katalan ona. Hortaz, katalan onena beren
buruak etnikoki katalantzat dituztenen
artean gizalegez jokatzen duena,
solidarioena, bidezkoena, eskuzabalena
eta abar izango da. Gaur eta hemen,
katalan ona izatea bateragarria izan
beharko litzateke musulman ona
izatearekin, Argentinan jaio izanarekin,
nazionalista ez izatearekin edota (hori
sakrilegioa!) katalanera ez hitz egitearekin.
Helburua integrazio soziala lortzea bada,
katalan horiek ez lirateke bigarren mailako
herritartzat hartu beharko ezaugarri
horiengatik. 

Azken batean, jatorrizko hizkuntzen eta
kulturen irakaspena modu batean egiten
bada, arrazakeria diferentzialista indartu
besterik ez dugu egingo, nahigabe bada
ere. Baina, azken batean, arrisku hori ez da
irakasten denaren araberakoa, baizik eta
irakasteko moduaren eta irakasteko
arrazoien araberakoa. Gure ustez, ama
hizkuntzen eta kulturen irakaskuntzaren
helburua ikasleen autoestimua eta
motibazioa hobetzea eta eskolaratzea
esanguratsua izaten laguntzea da,
unibertsoaren eta familiako eta eskolako
kulturaren arteko lotura puntuak bilatzeko...
Eta ez erredentorea izateko edota
identitate esentzialismoa handitzeko.
Hizkuntzek eta kulturek beti egon behar
dute pertsonen premien mende, eta ez
alderantziz.

Beraz, kulturarteko hezkuntzaren
helburuetako batek hau izan behar du:
ikasleei baliabide egokienak eskura jartzea
eta identitatearen eraikuntza kritikoa, librea
eta arduratsua lortzeko ezinbesteko
laguntza pertsonalizatua ematea, bizi
osoan iraungo duena.

V. Hartu ikaskuntza hezkuntzari
dagozkion helburuak lortzeko
baliabidetzat.

Askotan, ahaztu egiten zaigu derrigorrezko
eskolatze aldiko helburu utziezina
herritarrak heztea dela. Derrigorrezko
hezkuntza zikloak ez du guztiontzako
gutxieneko maila bat eskatu behar, ikasle
bakoitzaren gaitasun aniztasunak ez baitu

horretarako aukerarik ematen.
Komenigarria da ahalik eta mailarik onena
lortzea, baina beti banakako gaitasunak
oinarritzat hartuta.

Ikasleen gaitasunak berdinak eta maila
berekoak ez badira, ez da ahaztu behar
etorkizunean  guztiek izan behar dutela
herritarrak eta berdinak, eta guztiek jaso
behar dute berdintasun hori lortzeko
moduko hezkuntza, berdintasuna mugarik
gabe gauzatzeko; eta horren barne egon
behar du, jakina, gainerakoekin
harremanak izateko eta komunikatzeko
oinarrizko baliabideak menderatzea.

Horregatik guztiagatik, derrigorrezko
hezkuntzak nagusiki herritartasun eskola
izan behar duela kontuan hartuta, esaten
dugu irakaskuntza eta ikaskuntza jarduerak
eta prozesuak ez direla helburuak
derrigorrezko hezkuntza publikoan,
hezkuntzarako eta gizarteratzeko
helburuak lortzeko baliabideak baizik.
Baina iraultza kopernikar hori egin ahal
izateko, ezinbestekoa da hori derrigorrezko
hezkuntzaren maila guztietan egitea; batez
ere, derrigorrezko hezkuntzaren osteko
sarrera proban.

VI. Ahalegindu jarduera guztiak
ikasle guztientzat esanguratsuak
izan daitezen; batez ere, talde
minoritarioetako kideentzat.

Hezkuntzaren erreformarekin ohitu egin
gara, teorian behintzat, hainbat alderdiz
arduratzera: ulergarritasunaz, gure
ikasleen hurbileko garapen eremuaz eta
eskolatzea eta ikaskuntzak esanguratsuak
izateaz. Baina, hezkuntza nola erabiltzen
den ikusita, badirudi kontzeptu horiek
bertako ikasleei bakarrik aplikatzen
zaizkiela. Galdetzen ote diogu geure
buruari gure ikastetxera iritsi berri den
Nadorreko gazte marokoar baten hurbileko
garapen eremuari buruz? Esanguratsua al
da Gizarte Zientzietarako gure curriculuma
ikasle ijito batentzat?

Jakin badakigu ikaskuntzak oso eskasak
direla, edo batzuetan ikasi ere ez dela
egiten, ikaskuntza giroak horretara

bultzatzen ez badu; ikasleak ez badu bere
burua eta bere aniztasuna onartua ikusten;
etnia, kultura eta erlijio bateko kide izateak
lotsa ematen badio; eskolako arrakastari
dagokionez irakasleek itxaropen
kaltegarriak dituztela antzematen badu;
ikasitakoa eta aintzat hartzen dutela
sentitzeko lotura sozioafektiboa egitea
lortzen ez badu; eta abar.

Adibidez, zenbateraino da interesgarria
edo esanguratsua ikasle marokoar
batentzat katalanera ikastea, katalana
ikasteko ikaskide katalanetatik bereizi eta
eskola ordu guztietan ikasle marokoarrekin
eta bere hizkuntza ulertzen ez duen
irakasle batekin badago, bitartean bere
kabuz eta paraleloki eguneroko bizitzan
gaztelaniaz moldatzeko gaitasun
komunikatiboa kalean lantzen ari bada? Ez
al litzateke hobea izango ikasgelan
katalanerako hiztunekin ahalik eta denbora
gehien pasatzea, ikasitakoa pixka bat
esanguratsuagoa (eta premiazkoagoa)
izateko?

VII. Ez jauzi ikasleak talde
homogeneotan biltzeko tentaldian.

Zenbait ikastetxetan, Bigarren Hezkuntzan
Lehen Hezkuntzan baino gehiago, talde
paraleloetako ikasleak homogeneizatze
irizpideen arabera (eskolako
errendimendua, portaera...) banatzen dira.
Hori egiteko arrazoien oinarrian azalpen
hau dago: modu horretan irakasleek
erosoago eman dezakete eskola, ikasle
managaitzenen eta motelenen
interferentziarik gabe, ikasle onenen
ezagutza maila ahalik eta gehien
hobetzeko. Batzuetan, selektibitateak
hurrengo ikasketetan duen presioa izaten
da halakoak egiteko aitzakia. 

Batzuetan, literatura pedagogikoko
esperientzia ugarik azaltzen dutenez, talde
homogeneoek zailtasun handienak edo
gaitasun gutxien dituzten ikasleek okerrera
egitea eragiten dute, eta, horren ondorioz,
agresibitatea eta gatazka handitzen da
ikastetxeetan. Hori dela eta, indar
handiagoz zigortu beharko lirateke aukera
berdintasunaren aurka egiten duten
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azturak, eta, horrez gain, eskura jarri
beharko lirateke horretara ez iristeko
ezinbesteko baliabideak eta estrategiak.

Saihestu beharreko beste taldekatze modu
bat “kontzentrazio artifizialak” izenekoa da;
hau da, ikastetxe batean kultur talde
minoritarioak biltzea matrikulazio eremu
edo auzo horrek dituen biztanleengatik
dagokion baino ehuneko handiagoan.
Fenomeno hori eskola jakin batzuetan
gertatzen da, ia beti inguru horretan bizi
diren bertako familietako seme-alabak
itundutako ikastetxe pribatuetara joan
direlako. Ghettoetan sartzeko prozesua da,
eta udal batzuk arazoa konpontzen saiatu
dira, talde minoritarioetako haurrak hiriko
eskoletan sakabanatuz.

Gure ustez, talde minoritarioetako haurrak
sakabanatzean gaixotasuna eta sintoma
nahastu dira berriro ere. Arazoa ez da haur
jakin batzuen kontzentrazioa. Hori beste
arazo batzuen isla besterik ez da. Hobeto
banatu beharrekoak baliabideak dira. Eta
talde minoritarioetako ikasleak sakabanatu
aurretik, dagokien tokian jarri behar dira
lekuz kanpo dauden gehiengoaren taldeko
ikasleak. Gurasoek seme-alaben
ikastetxea aukeratzeko duten ustezko
eskubidea gezur hutsa da, eta ez du
legezko oinarririk. Gurasoek eduki badute
eskola publikoak eskaintzen duen
hezkuntza ereduaz kanpoko beste eredu
bat aukeratzeko eskubidea; ez, ordea, diru
publikoz finantzatutako ikastetxeen artean
aukeratzekoa.

VIII. Ez bultzatu zerbitzu etnikoak
sortzea, ez eta sendotzea ere.

Duela zenbait urtetatik hona, gehiago
administrazioak bultzatuta interesdunek
bultzatuta baino –den-dena esan behar
baita–, kultur bitartekariaren lanpostua
sortu da, soziohezkuntzaren lan arloan.

Komenigarria da zerbitzu horiek bultzatzen
eta kontratatzen dituzten administrazioen
diskurtsoak berekin dakarren integrazio
(edo sumisio) kontzeptua; eta oinarritzat
errespetua, berdintasuna eta bazterketa
mota ororen arbuioa duen integrazioa

sustatzeko baliagarria eta egokia den
balioestea. Galdera hau egin behar diogu
geure buruari: Zergatik eta zertarako behar
dira bitartekari horiek? Benetan, nori
ematen diote laguntza? Nork behar ditu?
Nola hautatzen dira? Nork egiten du
hautaketa eta zer irizpideren arabera? Epe
ertainean, erraztu edo zaildu egiten dute
zerbitzuaren eta erabiltzailearen arteko
harreman zuzena? Zer-nolako eragina du
talde minoritarioaren barneko
harremanetan eta botere orekan?...

Kultur bitartekariaz gain badago beste
aukerarik; izan ere, kultur bitartekariak
azken baliabidea izan beharko luke, bat-
bateko beste konponbiderik ez dagoenean
aukeratu beharrekoa (familia, lagunak,
itzultzaile izateko beren buruak aurkezten
dituzten bizilagun boluntarioak, talde
minoritarioetako elkarteetako buruak...).
Gainera, interesdunek beraiek ere nahiago
izaten dituzte konponbide horiek, beren
intimitatea errespetatzeko. Ez da
errazkeriaz jokatu eta bitartekariaren
irtenbidea aukeratu behar, ez eta zerbitzu
etnikoak sortu ere. Denok berdinak bagara,
denok izan behar dugu zerbitzu publikoak
bitartekaririk gabe erabiltzeko aukera. 

Beren kolektiboetako eta elkarteetako buru
demokratikoak onartzeaz gain, komunitate
minoritarioetako kideek gizarte arloko lan
taldeetan eta eskolako klaustroetan parte
hartzea bultzatu behar da, bai baliabideen
bidez, bai arauen bidez. Agian, hasieran,
hezitzaile laguntzailearen lanpostua sortu
behar da, baina aurrerapausoak eman
behar dira talde minoritarioetako kideen
prestakuntzan eta profesionalizazioan,
beste herrialde batzuetan egindako
ikasketak baliozkotzea bultzatuz.

Soziolinguistikaren arabera, murgiltze
linguistikoan ikasteko egokia den
testuingurua sortzeko, ezinbestekoa da
irakasleak ikasleen ama hizkuntza jakitea.
Hala ez bada, ikasteko testuingurua
azpiratze linguistikoari dagokio, eta horrek
oso ondorio soziolinguistiko txarrak ditu.
Txikitatik hasita eta derrigorrezko
hezkuntza maila guztietan hori eginez gero,
oso lorpen garrantzitsua izango genuke:

haurrek beren talde etniko eta kulturaletako
pertsona helduak, jokabideak eta
irakasleak ikustea eskoletan eta
ikasgeletan. Beren autoestimuaren
eraikuntzan eta sozializazioan onuragarria
izateaz gain, gaur egungo arazoak eta
gabeziak konpontzea erraztuko luke, orain
arte bitartekarien bidez konpontzen
saiatzen baikara.

IX. Ez eman ikasleen familiei
buruzko funtsik gabeko iritzirik.

Oso zaila da maisu/maistra edo gizarte
hezitzaile batentzat ia ezer ez dakigun
talde minoritario bateko kideekin lanean
jarduteak sortzen duen estutasuna jasatea.
Zurrumurruetan eta orokortzeetan
oinarrituta, edo talde horietako kideen
jokamolde jakin batzuez ateratako okerreko
ondorioetan eta interpretazioetan
oinarrituta (presakakoak, partzialak eta
etnozentrikoak izateagatik okerrak baitira,
talde horiei buruzko estereotipo sozialetan
oinarrituta daudelako), maisu/maistrak edo
hezitzaile sozialak ezezagun horiekin
lotutako hainbat gauzari buruzko
erantzunak asmatzen dituzte: nolakoak
diren, zer pentsatzen duten eta ohiz
kanpoko portaeren arrazoiak zein diren.

Gainera, kulturarteko komunikazioko
teorialariek hipotesi faltsu horiek
ikaragarrizko indarra dutela jakinarazten
digute; izan ere, hipotesi horiek gure
sistema kognitiboetan eta baloratiboetan
txertatu eta bertan gelditzen dira mugiezin,
eta ez da zalantzan jartzen baliagarriak
direnik, nahiz eta errealitateak a posteriori
hipotesi horrekin bat egiten ez duten
kasuak aurkeztu etengabe. Kasu horiek
araua berresten duten salbuespentzat
balioesten eta hautematen dira behin eta
berriro. 

Kulturarteko hezitzailearentzat hobe izaten
da beti ez dakiela onartzea –nahiz eta
deserosoagoa izan–. Errazagoa da ikastea
aurretik ikasitakoa ezabatu eta berriro
ikastea baino. Oso komenigarria da
hezitzaileak informatzea, adibidez, beste
kultura batzuetan espazioaz edo denboraz
duten kontzeptuaz, ohorearen kontzeptuaz
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eta beste hainbat gauzaz. Zalantzarik
gabe, horren guztiaren berri izateak
ikasleen familiek izandako portaerak
–ordura arte ulertu gabe edo oker
interpretatzen zirenak– ulertzen lagunduko
digu. Are erabilgarriagoa izango da
hezitzaileentzat liburuetan ikasitakoa
errealitatearekin egiaztatzea, marfilezko
dorre pedagogikotik jaitsi eta ikasleak bizi
diren auzoetako kaleetan ibiltzea, haien
gurasoak kafea hartzeko aukeratzen
dituzten tabernetan kafea hartzea, haiekin
solasean aritzea, haien etxera bisitan
joateko gonbidapena onartzea... Eta,
horren guztiaren gainetik, ez da inoiz
ahaztu behar talde barruko aniztasuna
taldeen arteko aniztasuna baino handiagoa
eta esanguratsuagoa izan daitekeela.

X. Onartu zure ezjakintasuna,
aurreiritziak eta estereotipoak, bai
eta etengabeko prestakuntza
espezifikoaren premia ere.

Aurreko puntuan esandako guztiagatik,
gure ustez ezinbestekoa da gizalegezko
eta arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko
hezkuntzarako proiektuari ekin aurretik
(edo aldi berean), klaustroko kide gehienek
(ahal bada taldean) kulturarteko hezkuntza
gauzatzeko behar diren ezinbesteko lau
baldintzez hausnartzea:

Lehenik eta behin, kolektibo jakin
batzuetako kideei buruzko funtsik gabeko
jarrera baztertzaile eta diskriminatzaileak

gure baitan ere badaudela onartzea, eta
jarrera horietaz konturatzea.

Bigarrenik, jarrera baztertzaile eta
sakabanatzaile horiek mailakatze sozialean
oinarritutako egungo egitura bidegabeak
sortzeko, iraunarazteko eta ugaltzeko
duten garrantziaz konturatzea.

Hirugarrenik, kultur aniztasunaren izenean
jarrera baztertzaileak eta desoreka sozialak
azaltzeko, justifikatzeko eta legitimatzeko
erabiltzen diren suposizioak, mekanismoak
eta prozesuak identifikatzea; horien bidez
baztertuak hartzen baititugu bazterketaren
erantzuletzat. Izan ere, ideia horren
arabera, haiek dira, burugogorkeria
harrigarriz eta ulertezinez, egokitu gabeko,
testuingururik gabeko eta
aurredemokratikoak diren kulturetako kide
izaten jarraitu nahi izatearen arduradunak.

Eta, azkenik, banakako konpromiso eta
inplikazio jarrerak hartzea bazterketa
prozesuak sortzen (edo bultzatzen)
dituzten jarreren ordez,
egunerokotasunean onartuz gizaki guztiok
legez eta izatez berdinak, gurekin bizi diren
herritar gehienek jaio aurretik ere miseriara
kondenatuta egotea eragiten duten
mailakatze sozial bidegabeak hausteko eta
lortzeko batere erraza ez den helburu bat
lortzeko: gure konbikzioen eta gure jarreren
arteko koherentzia hobetzea egunez egun.

Etengabeko prestakuntza horren baitan,
talde minoritario horietako kultur ezaugarriei,
estrategia didaktikoei eta hezkuntzako
baliabideei buruzko informazioa eman behar
da. Baina gizalegezkoa eta arrazakeriaren
aurkakoa eta kulturartekoa den hezkuntza
gauzatu ahal izateko, ezinbestekoa da
hezitzaile asko prest egotea prestakuntza
eta, agian, eraldatze pertsonaleko prozesu
batean sartzeko, aniztasunaren alde eta
arrazakeria mota ororen, sakabanaketaren
edo bidegabekeriak legitimatzearen aurka
borrokan dabiltzan pertsonak gehiago
izateko (batzuetan bakar-bakarrik ari dira,
baliabiderik gabe edo onarpenik gabe).

Eta esnatu egin zen

Esnatu egin zen, une hartantxe eta izuikara
handi samar batekin. Ametsak bene-
benetakoa ematen zuenez, ez zirudien
ametsa zenik, eta, horren ondorioz, ez zuen
iratzargailua entzun. Institutura berandu
iristeko arriskuagatik, ziztu bizian dutxatu,
jantzi eta eguneroko makillajeari eta kafeari
uko egin zien. Ikasle marokoarrentzat aurreko
gauean prestatutako katalanerako fitxak
korrika batean biltzen ari zenean, konturatu
zen han, inprimagailuaren irteera erretiluan,
orri batzuk zeudela izenburu honekin:
Gizalegean oinarritutako kulturarteko
hezkuntza emantzipatzailerako dekalogoa. 

Francesc Carbonell i París
Maisu eta pedagogoa

Cuadernos de Pedagogía



EREMUA

Aisialdiaren pedagogia.

GAIA

Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza esparrua.

IZENA

Kulturarteko mundua.

HELBURUAK

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza esparruaren eraikuntza bizitzea.
· Hainbat jatorritako pertsonen ekarpenak balioesteko aukera ematen duten eremu irekiak

eta integratzaileak sortzea garrantzitsua dela konturatzea.
· Hezkuntza esparru mota hori eraikitzeko prozesuak izan behar dituen ezaugarriei buruz

hausnartzea.

EDUKIAK

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza esparrua.
· Hezkuntza esparru mota hori eraikitzeko prozesua.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera honetan, arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza esparrua sortu
behar da. Erdi Aroan egiten zen bezala egingo da; hau da, sinestunak elizetako
hormetan margotutako mezuak ulertzen saiatzen zirenean bezala.

· Lehenengo, aisialdi zentroko hormetan margotzeko marrazki egoki bat pentsatu behar
dute parte hartzaileek. Prozesu horretan, oso garrantzitsua da giro ireki eta integratzailea
sortzea, arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza esparrua eraikitzeko
ideiarekin bat datorrena. Hots, gogoeta, diseinu eta margotze prozesuan, jardueraren
arduradunek kontuan izan behar dituzte ekarpen guztiak, iritzi eta iradokizun guztiak
onuragarri izan daitezkeela onartuta. Bestalde, garrantzitsua da parte hartzailea giro
aberasgarri batean barneratzea, elkarlanean eta harreman giroan. 

· Jarduera hiru saiotan egituratuko da:
1. Margolanen edukiei buruzko eztabaida, talde osoan (2 ordu).
2. Margolanaren diseinua.
3. Margotzea.

(Azken bi saioen iraupena zehaztu gabe dago, iraupena hormaren neurriaren eta
margolanaren zailtasunaren araberakoa izango baita). 

METODOLOGIA

Metodologia sozioafektiboa erabiliko da, talde osoan: bizipenak, gogoeta, ekintza...

IRAUPENA

3 saio (lehenengoa, 2 ordukoa; bigarrena eta hirugarrena, iraupen zehatzik gabekoak).
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B 3.10 ARRAZAKERIAREN AURKAKO ETA
KULTURARTEKO HEZKUNTZA ESPARRUA



BALIABIDEAK

Margolana egiteko materiala (orriak, bolalumak, margoak, pintzelak...).
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B 4. Adierazpen eremua

Adierazteko eta komunikatzeko premia pertsonei eta giza taldeei lotuta dago. Horren
ondorioz, behar horrek zuzenean eragiten du gure gizarte kulturanitza ulertzeko moduan,
bai eta gizarte horretan jokatzeko moduan ere, jakina denez. Testuinguru horrek, beraz,
adierazpen eremua kontuan hartzera behartzen gaitu, gure lan profesionalean
kulturartekotasuna lantzeko. 

Zehazki, eremu horretan, informazioa jaso, transmititu, balioetsi eta manipulatu aurretik,
aldez aurretiko ezagutza izatea garrantzitsua dela nabarmenduko dugu, eta oso kontuan
izango dugu honako hau: adierazpena jarrera, baloreak eta kultura transmititzeko bitartekoa
da.

Zehaztapen horren arabera, planteatzen diren jardueren helburua gure jarrerez ohartzea
eta sentsibilizatzea izango da. Oinarri horretatik abiatuta, gure gizarteko jokamoldeak eta
jarrerak aldatzeko proposamenak eratzeko lan egingo dugu.
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EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Hizkuntz adierazpena.

IZENA

Ahoz aho doan informazioa.

HELBURUAK

· Komunikazioaren zailtasunak agertzea.
· Informazioaren objektibotasunarekin lotutako erlatibismoaz ohartzea.
· Informazioak jarrerak sortzeko duen boterea aztertzea.
· Entzuteko prest egoteak duen garrantzia agertzea.

EDUKIAK

· Kulturarteko eta arrazakeriaren aurkako hezkuntza.
· Ikaskuntza esanguratsua.

JARDUERAREN GARAPENA

· Taldeko bost lagun aukeratuko dira gelatik irteteko, eta gainerako parte hartzaileek
behatzaile lana egingo dute. Aukeratutako bost lagunak kanpoan dauden bitartean,
arduradunek jardueraren dinamika azalduko diote taldeari (ikus B 4.1.1 a eranskina).

· Kanpoan daudenetako bat gelara sartuko da, eta istorio bat entzungo du, galderarik
egin gabe. Pertsona horrek kanpoko beste bati azalduko dio istorio bera, gelara sartzen
denean. Prozesu hori behin eta berriro egingo da, kanpoan dagoen azkenak istorioa
talde osoari kontatu arte.

· Bost istorioen kontaketa amaitu ostean, behatzaile moduan aritu direnei hiruko taldeetan
jartzeko eskatuko zaie, jatorrizko istorioarekiko aldaketak aztertzeko (ezabaketak,
luzapenak, nahasketak...). Garrantzitsua da parte hartzaileek kontaketan
garrantzitsuenak iruditzen zaizkien puntuak nabarmentzea, bai kontaketa batekoak, bai
kontaketa guztietakoak.

· Taldeka aztertu ostean, parte hartzaileek galderak idatziko dituzte, erantzunen bidez
informazioa ahalik eta modurik objektiboenean transmititu ahal izateko.

· Azkenik, iritziak bateratu, eta bi taldeen lanei buruz eztabaidatuko dute.
· Dinamikaren ondorioak ateratzeko, parte hartzaileek honako puntuak balioetsi beharko

dituzte:
· Galderak, informazioa eta balizko zalantzak eta aurkakotasunak argitzeko baliabideak

baitira.
· Eduki emozionalak hurbileko informazioetan duen garrantzia, landutako informazioaren

antzekoa den informazioari buruzko aldez aurretiko ezagutza, inplikazio maila eta abar,
horiek guztiek informazioaren objektibotasuna murrizten baitute.

· Jasotako informazioak aztertzeak duen garrantzia, bereziki ikuspegi kritikoa eskainiko
duen aurre ezagutzarik ez dagoenean, eta beste kolektibo eta kultura batzuei buruzko
informazioa denean.
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B 4.1.1 HIZKUNTZ ADIERAZPENA



METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde bakoitzean.

IRAUPENA

30 minutu.

BALIABIDEAK

Jardueraren dinamika azaltzen duen testuaren fotokopia, orriak eta bolalumak. Gela.
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B 4.1.1 a

HIZKUNTZ ADIERAZPENA

Testu osagarria 

· Liburu honetatik ateratako ipuina: Cuentos palestinos de tradición oral. ¿A dormir o a contar?
Montserrat Rabadán Carrascosa, Cantarabia argitaletxea, 2002.

Nabluseko emakume batek kontatua.

–Aldarrikatu Jainkoaren batasuna!

–Ez dago Ala ez den beste jainkorik!

Errege honek oso emazte ederra zuen,
Hashish izenekoa, ederra eta akatsik
gabea zelako ezaguna zena.

Bi anai judutar zeuden, batak Rihan izena
zuen eta besteak Yabrud. Biak pozoinak
egiten zituzten, eta erregearen antzeko
jauregia zuten. Rihan zaharra zen, baina
Yabrud gaztea zen, sasoirik onenean
zegoen.

Egun batean, Rihanek hau esan zion anaia
Yabrudi:

–Ba al dakizu norentzat izango den jauregi
hori?

–Norentzat? –galdetu zuen Yabrudek–.

Eta Rihanek erantzun zion:

–Hashishentzat, arabiarren alabarentzat.

Yabrudek alde egin eta Hashish, arabiarren
alaba, bilatzen hasi zen, tokiz toki biztanle
guztiei non bizi zen galdetuz. Halako
batean, Hashishen senarra zen printzearen
etxean hartu zuen ostatu, eta bertan lo
egitera gelditu zen.

Goizean, printzea ehizatzera joan zen, eta
Yabrud lotan geratu zen. Printzeak
apopiloaz arduratzeko esan zion
emazteari, eta hau esan zion:

–Ohoratu apopiloa, eta esnatutakoan etor
dadila nirekin ehizara.

Printzea abian jarri bezain pronto, Yabrud
esnatu egin zen eta haren atzetik joan zen
ehizara, printzea zegoen tokirantz.
Hartutako zaldia herrena zen, eta,
printzeak zaldiak ateratzen zuen hautsa
ikusi zuenenean, apopiloa atzetik
zihoakiola jakin zuen. Orduan, Yabruden
zaldia herrenka zihoala konturatu eta hau
esan zion:

–Itzuli etxera zaldia aldatzera eta hartu
beste zaldi ederrago eta indartsu bat.

Apopiloa itzuli egin zen zaldi herrena
aldatzera. Hashishek apopiloa ikusi
zuenean, hau esan zion:

–Seguru senarrak itzultzeko eta emazte
ederra eramateko esan dizula.

Yabrud asko poztu zen Hashishen hitza
entzutean, eta hau esan zion:

–Bai, horixe esan dit printzeak.

Hashish zaldi baten gainera igo eta Yabrud
judutarrarekin joan zen. Abian jarri eta
neskak bidea ikusi zuenean, hura ez zela
senarrak hartutako bide bera konturatu
zen. Orduan, Yabrudi hau galdetu zion:

–Nora goaz? Hau ez da printzearen bidea.

Eta judutarrak erantzun zion:

–Nire jauregira eramango zaitut. Zuk esan
zenidan senarrak esan zuela emazte
ederra eramateko. Jainkoak ekarri zaitu
niregana, beraz, nirea zara eta nire
jauregira eramango zaitut!

Hashish jauregira sartu zen, eta Yabrud
judutarrak harekin ezkontzeko eskatu zion.
Eta Hashishek erantzun zion:

–Nahiago dut hamaika aldiz zure ohorea
eta ahalmena senarraren maltzurkeria
baino! Baina gure artean, musulmanon
artean, emakumea ezin da ezkondu
itxaronaldia1 amaitu aurretik. Horren
ondoren, badaukagu ezkontzea.

Yabrudi ondo iruditu zitzaion itxarotea. Bien
bitartean, neska jauregian ibiltzen hasi zen,
eta gizonezko zahar bat lanean zebilen
biltegi handi batera iritsi zen. Gizon
zaharrak hau esan zion:

–Kaixo, Hashish, arabiarren alaba, ongietorri.

Eta Hashishek galdetu zion:

–Nor zara zu?

Eta hark erantzun zion:

–Ni Rihan naiz, Yabruden anaia. 

Eta neskak esan zion:

–Rihan, Rihan, bihotzean dut usain gozoa.

Nire etorkizuna belztu egiten bada,
pazientzia izango dut kalte egiten
didatenekin. Itxi egingo dut atea, giltzak
beste bati emateko. Iritsiko dira garai
hobeak eta haiekin batera giltzak itzuliko
dira.

Zertan aritzen zara, Rihan?

Ene,  maitea! Pozoiak egitea da nire lana.

Eta erakusten eta azalpenak ematen hasi
zen: “Pozoi honen efektuak urte bete
irauten du, beste honenak hilabete, pozoi
honenak ordu bete eta beste honek lotan
uzten zaitu ordu betez.” Orduan,
Hashishek ordu beteko efektua zuen
pozoina botila batera bota eta bere arropen
artean gorde egin zuen. Gero, lotan ordu
betez uzten zuen pozoina beste botila
batean gorde eta hura ere gorde egin zuen
Rihanek ikusi gabe. Eta leiho ondora
hurbildu zen esertzera, eta harat-honat
zebiltzanei begira jarri zen. Bi edo hiru
egun geroago, hauts zurrunbilo bat ikusi
zuen eta bere buruari hau esan zion: “Ziur
nagi senarra dela, printzea”.

Zalduna iritsi eta lotan geratu zen,
jauregipean. Hura ikusi bezain pronto,
printzea zela konturatu zen. 

Printzea esnatu eta gora begiratu zuenean,
Hashish ikusi zuen leihoan, eta hau esan
zion:

–Nork ekarri zaitu hona?

Hashishek printzeari esan zion Yabrudek
jauregi hartara eraman zuela, ezkontzeko
eskatu ziola eta berak harengandik urrun
egotea lortu zuela. Hashishek hau esan
zion:

–Ez naiz jauregitik jaitsi, eta zu ezin zara
igo. Baina ilargia ezkutatzen denean, hasi
txistuka, eta, orduan, gerrian soka batez
lotu eta leihotik behera botako dut neure
burua, ihes egin dezagun. 

Gauez, ilargia ezkutatu ondoren,
Hashishek txistua entzun, gerrian soka lotu
eta leihotik behera joan zen, baina

HASHISH, ARABIARREN ALABA
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jauregiko zaindaria aurkitu zuen. Hark
heldu egin zion, eta harekin ezkontzeko
eskatu zion. Eta Hashishek hau erantzun
zion:

–Nahiago dut hamaika aldiz zure ohorea eta
ahalmena senarraren maltzurkeria baino!

Lorategian eseri ziren biak, eta Hashishek
ardoa gustatzen zitzaion galdetu zion: Hau
izan zen zaindariaren erantzuna:

–Ardoa edateko irrikitan nago!

Orduan, ur baso bat hartu eta ordu betean
lotan uzten zuen pozoia jarri zion bertan.
Zaindariari edateko eskaini, eta pozoia
edan bezain pronto lotan geratu zen.
Berehala, Hashishek zaindariari arropa
erantzi, zaindariaren arropa jantzi eta
lorategitik atera zen, printzearen bila.
Printzearen bila zebilela, moxal bat
gobernatzen zebilen kurdu bat aurkitu
zuen. Orduan, hau galdetu zion neskak:

–Horrela gobernatzen al ditu jendeak
moxalak?

Eta kurduak erantzun zion:

–Nola egiten da, bada?

Eta Hashishek esan zion:

–Nik erakutsiko dizut nola egiten den.

Moxal gainera igo eta alde egin zuen.
Korrikaldi bat edo biren ondoren, kurduak
ez zituen aurkitu, ez eta ikusi ere. Bularra
jotzen hasi zen, oihuka: “Ai, nire moxala! Ai,
nire moxala!”.

Hashish zaldi gainean ibili zen, haitzulo
batera iritsi zen arte. Han kexuka ari zen
norbaiten ahotsa entzun zuen, ahotsa
zetorren tokira hurbildu, eta neska bat zela
ikusi zuen. Hashishek zer gertatzen
zitzaion galdetu zion. Hau erantzun zion
neskak:

–Ni Helwa naiz, erregearen alaba. Erraldoi
batek zaintzen duen iturri bat dago, eta ez
du irekitzen herriko jendeak urtero alaba
bana ematen ez baldin badiote. Eta aurten
nire txanda da.

Hashish Helwaren ondoan eseri zen, eta
orduan erraldoia iritsi zen, sorbalda baten
gainean zuhaitz bat eta bestearen gainean
behi bat zituela. Hau esan zuen:

–Ongietorri Hashish, arabiarren alaba!

Erraldoia haitzuloan eseri zen, eta Hashish
iturriari buruzko galderak egiten hasi
zitzaion, bai eta iturria nola irekitzen zen ere.
Orduan, erraldoiak iturburua erakutsi eta ura
erortzen uzteko zer egin behar zen azaldu
zion. Eta halaxe izan zuen Hashishek uraren
sekretuaren berri. Gero, haitzulora itzuli eta
erraldoiak sua piztu, behi okela puskatan
egin, erre eta Hashishi jaten eman zion. Eta
Helwaz ahaztu zen, baina Hashishek
haragia ematen zion erraldoia ohartu gabe.
Erraldoia ase eta jateari utzi zionean,
Hashishek hau galdetu zion:

–Gustuko al duzu ardoa?

Eta erraldoiak erantzun zion:

–Ardoa edateko irrikitan nago!

Orduan Hashishek botila pozoia basora
bota, edaten eman eta edaten hastean
ziplo erori zen, hilda.

Bien bitartean, erregeak, Helwaren aitak,
herrialde osoari jakinarazi zion alaba
askatzen zuena harekin ezkonduko zela
eta herrialdeko errege izango zela.

Goizean, Hashishek iturria ireki zuen,
erraldoiak irakatsi bezala. Gero, neska
aitaren –erregearen– etxera eraman zuen,
eta hau esan zion Helwari:

–Gizon jantziak jantziko ditut eta sekretu
hori gordetzea nahi dut. Gero, nire
senarrarekin ezkonduko zaitut,
printzearekin.

Hashish gizon jantziz sartu zen erregearen
etxera, Helwa haren ondoan zuelarik.
Erregea asko poztu zen, eta, alaba askatu
zuenez, emazte hartzeko baimena eman
zion. Orduan, Hashish errege izendatu
zuten, eta Helwak sekretua gorde zuen.
Herrialde hartako jendea ziur zegoen
Hashish gizonezkoa zela.

Hashishek bere erretratu bat zintzilikatu
zuen hiriaren ateetan, gero zaindari batzuk
jarri zituen bertan eta erretratuari
begiratzen zioten guztiak gerarazteko
agindu zien. Hau esan zuen bere
baitarako: “Senarra, printzea, bertatik
igarotzen denean, ziur nago begiratu
egingo diola.”

Bien bitartean, Yabrud Hashishen bila hasi
zen, ez baitzuen jauregian aurkitzen.
Senarra haren bila hasi zen, arropak ostu
zizkion zaindaria haren bila zen, eta
kurdua, moxalaren jabea, ere haren bila
hasi zen. Guztiak hasi ziren haren bila.

Egun batean, Yabrud hirira iritsi eta
erretratua zegoen tokitik igarotzean,
begiratu egin zuen eta hari begiratu bezain
pronto, atxilo eraman egin zuten
zaindariek. Erregeak odolaren espetxean
giltzaperatzeko agindu zuen. Gero, kurdua
iritsi zen, erretratuari begiratu zion, eta,
hura ikustean, zaindariek atxilo eraman
zuten. Eta erregeak ostatuan
giltzaperatzeko agindu zuen. Gero,
printzea, Hashishen senarra, iritsi zen, eta
erretratuari begiratzean hau esan zuen:
“Hori Hashish da!”, eta, hura ikustean,
zaindariek atxilo hartu eta eraman egin
zuten. Erregeak jauregian giltzaperatzeko
agindu zuen.

Hurrengo egunean, erregeak erretratuari
zergatik begiratu zioten jakin nahi zuen.
Kurduari galdetu zion lehenengo, eta hark
hau erantzun zion:

–Erretratuko emakumea moxala lapurtu
zidan emakumearen berdin-berdina da.

Erregeak kurdua saritzeko agindu zuenez,
moxalaren ordez behor bat eta mila dinar

ematen zizkioten. Gero, zaindaria sartu
zen, eta erregeak galdetu zion zergatik
begiratu zion erretratuari. Zaindariak
gertatutakoaren berri eman zion, eta
erregeak berrogei zigorrada eta berrogei
dinar emateko agindu zuen. Yabruden
txanda iristean eta erretratuari zergatik
begiratu zion galdetu zionean, Yabrudek
hau esan zion:

–Emakume horrek maite nau eta nik ere
maite dut. Senarra, printzea, utzi zuen
niregatik.

Orduan, erregeak Yabrud, judutarra,
urkatzeko agindu zuen.

Gero, senarra, printzea, sartu zen, eta
erregeak erretratuari zergatik begiratu zion
galdetu zionean, hau erantzun zion
printzeak:

–Emakume hori lehengusin eta emazte dut,
bahitu egin zuten, eta, aurkitu ondoren,
berriro galdu nuen.

Eta erregeak galdetu zion:

–Emadazu zantzu bat emaztea duzula jakin
dezadan.

Eta printzeak esan zion:

–Nire emazteak zazpi ile dituen orban bat
du sorbaldan, eta ile bakoitzean zazpi
perla ditu.

Erregeak han zeuden guztiak ateratzeko
agindu zen, sorbalda aldean jantzia jaitsi
eta printzeari seinalea erakutsi zion.
Printzea berehala konturatu zen erregea
Hashish zela. Elkarrekin egon zirenean,
hau esan zion senarrak:

–Helwari, hiriko erregearen alabari, promes
egin nion zu harekin ezkonduko zinela.
Bete nahi al duzu nik agindu niona?

Baina printzeak esan zion:

–Inoiz ez naiz ezkonduko beste emakume
batekin, Hashish. Zurekin bakarrik
ezkonduko naiz.

Baina ez zuen bete gabe utzi nahi izan
Helwari egindako promesa. Beraz,
senarrarekin erregearen, Helwaren aitaren,
etxera joan zen, eta istorio guztia kontatu
zioten, hasieratik bukaerara. Hashishek
erresumako tronua itzuli eta senarrarekin
itzuli zen. Helwa ere bere herrialdera itzuli
zen.

Eta plazer handiz eta zoriontasunean bizi
izan ziren.

Jainkoak bizitza ona eman diezaiela
entzuleei!

OHARRAK

1 Idda, Lege Islamiarraren arabera,
bereizitako emakumeak hiru hilabete
itxaron behar ditu berriro ezkondu aurretik.
Neurri horren helburua aitatasunean
nahasketarik ez egotea da.



EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Hizkuntz adierazpena.

IZENA

Zer diote ...-i buruz?

HELBURUAK

· Idatzizko eta ikus-entzunezko komunikazioak besteekiko jarreretan duen eraginaz
ohartzea.

· Jasotzen dugun informazioaren objektibotasunaz hausnartzea.
· Adierazpenaren bidez legitimatzen diren balioez hausnartzea.
· Gure gizarteko gainerako kulturei buruz zer informazio gutxi dugun konturatzea.

EDUKIAK

· Komunikazioaren boterea.
· Jarreren eta balioen legitimazioa.
· Informazioaren erlatibismoa.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hiru edo lau laguneko taldeak osatuko dira.
· Jardueraren arduradunek kulturei buruzko informazioa duten egunkariak eta aldizkariak

banatuko dituzte.
· Parte hartzaileek informazio hori aztertuko dute, eta honako galdera hauei erantzungo

diete:
· Zenbat albiste on topatu dituzue? Eta zenbat txar?
· Zer jokabide sozial, ekonomiko edo politiko transmititzen dituzte albiste horiek?
· Zer ekartzen dizuete gogora informazio horiek?
· Zein jarrera eta balio islatzen dira, gizarte ikuspegitik begiratuta, bertan ordezkatuta

dauden kulturei eta kolektiboei buruz?
· Amaitzeko, parte hartzaile guztiek talde bat osatu eta talde txikietan garatu dituzten

azterketak emango dituzte jakitera.

METODOLOGIA

Hainbat metodologia erabiliko dira: talde txikietan, parte hartzailea eta aktiboa; eta talde
osoan eta bakarka, hausnarketan oinarritutako metodologia, errealitatearen egiaztapenean
oinarrituta.

IRAUPENA

30-40 minutu.
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BALIABIDEAK

Beste kultura batzuei buruzko informazioa duten aldizkariak eta egunkariak. Orriak eta
bolalumak.
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EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Hizkuntz adierazpena.

IZENA

Zergatik adierazten ditugu gauzak horrela?

HELBURUAK

· Beste kultura batzuen adierazleak diren komunikazio elementuak aipatzea.
· Komunikazio elementuak norberaren kulturaren eta horren transmisioaren ondorio direla

ohartzea.
· Adierazpen elementu horiek gizarte jarrera jakinak sortzeko moduak balioestea.

EDUKIAK

· Kultur ereduak.
· Kulturartekotasunaren gainean dauden sentimenduak eta jarrerak.
· Kulturarteko gizartea ezagutu beharra.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaileek zenbait kolektibori buruz pentsatuko dute, bakarka edo binaka. Ez
dute, ezinbestean, beste herrialde batzuetako kolektiboak izan behar; skinhead-ak,
andaluzak, katalanak edo beste kolektibo batzuk aukera ditzakete. Jardueraren
helburua kolektibo horiek gauzak komunikatzeko dituzten ezaugarriak antzematea da
(adibidez, "berorika" hitz egitea, begietara ez begiratzea, irri asko egitea...).

· Jarraian, hauteman diren ezaugarriak eta identifikazioak bateratuko dira.
· Ondoren, eta hiru edo lauko taldeetan, parte hartzaileek gai hauek aztertuko dituzte:

· Garrantzitsua al da komunikazio ezaugarri horien arrazoia jakitea; hau da, kulturalki
zeri erantzuten dioten jakitea?

· Beharrezkoa al da elementu horiek gizartean eta gugan eragiten dituzten jarrerak
aztertzea?

· Elementu horiek gure hezkuntza praktika aberasten ala eragozten dute? Zergatik?

METODOLOGIA

Metodologia parte hartzailea eta aktiboa erabiliko da, bai talde txikietan (dinamika
garatzeko), bai talde handian (hausnarketarako eta iritziak bateratzeko).

IRAUPENA

20 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Hizkuntz adierazpena.

IZENA

Bazen behin...

HELBURUAK

· Pentsatzeko eta bizitzeko beste modu batzuk ezagutzea.
· Ipuinak kultura transmititzen duela ohartzea.
· Ipuin guzietatik eratortzen diren balore komunei buruz hausnartzea.

EDUKIAK

· Kultura, ipuinen bidez.
· Balioak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaileek taldeak osatuko dituzte eta hainbat jatorritako ipuinak aztertuko dituzte:
arabiarrak, txinatarrak, peruarrak, ijitoenak, katalanak eta Euskal Herrikoak  (ikus B 4.1.4
a eranskina). Azterketa horretan, galdera hauei erantzunez egingo dute hausnarketa:
· Zer kultur ezaugarri antzematen dira ipuin bakoitzean?
· Zer balio ateratzen dira?
· Balio komunez hitz egin al daiteke? Zergatik?
· Garrantzitsua al da ipuinen jatorria adieraztea? Zergatik?

· Ondoren, parte hartzaileek erantzunetatik ateratako ondorioak azalduko dituzte.
· Taldeek hamar minutu izango dituzte ipuin bat idazten hasteko. Denbora hori iragan

ostean, talde bakoitzak beste bati emango dio idatzitakoa. Gero, orria taldez talde igaro
eta ipuinaren jarraipena idatziko dute, talde bakoitzak ipuin bakoitzean parte hartu arte.

· Ondoren, ipuin bakoitza hasi duenari itzuliko zaio. Talde bakoitzak norberaren eta talde
bakoitzaren kulturak balioetan, jarreretan, pentsamenduetan, sormenean eta
transmisioan nola eragiten duen aztertuko du.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da, talde txikietan.

IRAUPENA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Ipuinen fotokopiak, orriak eta bolalumak.

147sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

Ad
ie

ra
zp

en

B 4.1.4 HIZKUNTZ ADIERAZPENA



148 sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

B 4.1.4 a

Huascaranen kondaira

(Yungay-ko -Ancash- yungen kondaira perutarra).

Andeetako mendikateko erresuman, Huaylas-eko Callejon haranaren paradisuan, jainkoak bizi
ziren. Inti –Eguzkia– jainko gorenak Huandoy izeneko alaba zuen. Huandoy neska polita zen,
orkidea samurraren eta freskoaren parekoa, eta aitak bere moduko jainko eder eta bertutetsu
batekin ezkondu nahi zuen.

Baina haranaren bihotzean, yungen herrian, Huascaran izeneko printze hilkor bat bizi zen,
adeitsua eta ausarta. Printzea Huandoy ederrarekin maitemindu zen. Oso zoriontsuak ziren,
Huandoyk printzeari zion maitasuna ere oso handia baitzen. Ezkutuan elkartzen ziren, eta pasioa
eta samurtasuna adierazten zioten elkarri.

Aita jainkoak maitasun horren berri izan zuenean, printzearekikoak uzteko erregutu zion alabari,
haren moduko jainkosa bati ez baitzitzaion printze hilkor batekin bizitzea komeni. Baina bi
gazteen arteko maitasuna aitaren erreguen, aholkuen eta sermoien gainetik zegoen.

Intik, jainko gorenak, ikaragarrizko amorrua sentitu zuen maitasun horren indarraren aurrean.
Maitaleak madarikatu zituen, eta betiko bereiz bizitzera zigortu zituen. Granitozko bi mendi handi
bihurtu zituen eta hodeiekin estali zituen betiko, haien pasio bizia lasaitzeko. Bi mendien artean,
haran estu eta sakon bat kokatu zuen, elkarrengandik zeharo isolatzeko. Haserrearen haserrez,
aita jainkoak mendiak goratu zituen, eta garaiera ikaragarria eman; beraz, printze-printzesek beti
ikusi ahal izango zuten elkar, baina ezingo zuten inoiz elkar ukitu.

Oraindik ere maitaleek negar egiten dute, beren saminagatik. Estaltzen dituen hodeia urtzen
dute, tantaz tanta, eta beren aieneak betiko elkartzen dira, urdin turkesa koloreko lakuan. Laku
horri Llanganuco deitzen zaio, eta Perun topatuko duzue, itsasoaren mailatik 3.400 metrotara.
Huandoy eta Huascaran printze-printzesen izenak dituzten bi mendiak 6.356 eta 6.768
metrokoak dira, hurrenez hurren, eta herrialde osoko mendirik garaienak dira.

Oilo beltza

Maria Amaya

Bazen behin Kalo Dan izeneko ijito bat. Dirutza ikaragarria egin zuen dragoia hil eta printzesa
askatutakoan. Egun batean, amak neska bat bilatu eta harekin ezkontzeko garaia zuela esan
zion.

–Kalo –esan zion amak–, herriko neskak ez bazaizkizu gustatzen, hartu zure zaldia eta bila
ezazu ijitoen beste herri edo kanpamendu batzuetan. Ez da garrantzitsua aberatsa izatea;
garrantzitsuena neska ona izatea da.

Eta halaxe egin zuen: zaldia hartu eta ijitoen herriak eta kanpamenduak bisitatu zituen, baina ez
zuen zorterik izan. Egun batean, oso pobrea zen herri batera iritsi zen. Txabola batera hurbildu,
eta harrituta geratu zen neska eder bat ikustean. Neskaren begiak beltzak ziren, ikatzaren
modukoak, eta gerriraino iristen zitzaion ile luze eta kizkurra zuen. Mahaia jartzen ari zen. Baina

HIZKUNTZ ADIERAZPENA

Testu osagarriak

· Zenbait kulturatako ipuinak. HYPERLINK http://www.pangea.org/carlesc/contes/catperua.htm
web orrialdetik aterata.
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buelta eman eta Kalo ikusi zuenean, korrika hasi zen, eta atearen atzean ezkutatu zen. Kalo etxe
hartan sartu zen, eta, une hartan bertan, oilo beltz bat ikusi zuen irteten. Ondoren, atearen atzera
joan zen, neskaren bila, baina han ez zen inoren arrastorik.

Handik gutxira, senar-emazte ijitoak iritsi ziren etxera. Kalo ikustean, agurtu eta haiekin jatera
gonbidatu zuten. Bazkaldu ondoren, Kalok galdetu zien nor zen ikusi zuen neska, eta haiek
erantzun zioten ez zekitela zertaz ari zen. Kalok gaua han igarotzeko gonbitea onartu zuen,
jakin-min handia baitzuen.

Denak lotara joan ziren, baina Kalo esna zegoen, eta soinua sumatu zuen jangelan. Erdi irekita
zegoen atearen atzetik zelatan jarri zen, eta, harrituta, hantxe ikusi zuen neska. Kalo harengana
hurbildu zen, soinurik egin gabe, eta neskaren eskua hartu zuen.

–O, utzidazu joaten– oihu egiten zuen.

Baina Kalok, horren ordez, ezkontzeko eskatu zion. Neskak ezin zuela erantzun zion, azti batek,
harekin ezkondu nahi izan ez zuelako, sorgindu egin zuela eta. Sorginkeria haren ondorioz,
neska egunean bi aldiz baino ez zen bihurtzen pertsona, hamabietan puntu-puntuan, eta horrek
ordu bete soilik irauten zuen. Eguneko gainerako orduetan oilo beltza zen. Neskak adierazi zion
sorginkeria horrekin amaitzeko modu bakarra oilo forma zuelarik aldarera eramatea zela. Kalok,
ziurtasun osoz, promes egin zion hala egingo zuela.

Hurrengo egunean, Kalok bikoteari oiloa erosi eta bere herrirantz joan zen. Etxera iritsi aurretik,
ordea, elizara joan zen, apaizarekin hitz egitera. Apaizak emaztea nor izango zen galdegin
zionean, Kalok ondoan zeraman oilo beltz hura izango zela erantzun zion. Orduan, apaizak,
asaldatuta, ezkontzeari uko egin zion. Baina, azkenean, Kalok diru asko eskaini zion, eta apaizak
onartu egin zuen. "Ijito hau zoratuta dago" pentsatu zuen, eta ezkontza hiru egun geroago
ospatuko zela adierazi zion.

Kalo etxera iritsi zen eta andregaia aurkeztu zion familiari. Ama negarrez hasi zen eta hau esan
zuen:

–Nire semea zoratuta dago! Zoroa da! Nola ezkon daiteke oilo batekin?

Hurrengo hiru egunetan, Kalok ez zuen inoiz oiloa bakarrik utzi. Bien bitartean, Kalo oilo batekin
ezkonduko zela zioen zurrumurrua herri osoan zabaldu zen, eta, ezkontza egunean, eliza jendez
lepo zegoen. Apaizak pentsatu zuen senargaia ez zela joango, baina hitzartutako orduan iritsi
zen, oiloarekin.

Elizan zegoen jende guztia barrez hasi zen, baina apaizak isilarazi egin zituen eta ospakizunari
ekin zion. Kalori oiloarekin ezkondu nahi zuen galdetu zionean, baietz erantzun zuen, eta,
orduan, oiloa aurretik ezagutu zuen neska ederra bilakatu zen. Bertan zeudenak harrituta geratu
ziren ijitoaren edertasunarekin. Ezkontzaren ostean, festa egin zuten, eta aste bat iraun zuen:
abestiak, dantza eta janari asko izan ziren.

Andregaiaren aitak, alaba ezkondu egin zela jakitean, festarekin bat egin zuen. Neska ijitoen
erregearen alaba zen, eta, dote moduan, aitak urrez betetako poltsa eman zien.

Bizargina eta egurgina

Bazen behin Kairo hirian bizi zen bizargin bat. Dakizuen moduan, Kairo Afrika iparraldeko hiri
bat da, Egipto izeneko herrialdekoa. Faraoien garaian, duela bi edo hiru mila urte, eraiki ziren
piramideengatik da ospetsua herrialde hura.

Bada, Kairon bizargin bat bizi zen. Badakizue zer den bizargin bat? Lehen, gizonak ez zuten
bizarra etxean mozten, orain bezala. Nola kentzen duzue bizarra, zuek? Jakina, zuek ez duzue
bizarra kentzen... Baina zuen aitek, bai. Eta nola kentzen dute bizarra? Makina elektrikoa edo
xaboia eta aitzurra erabilita?

Nioen moduan, lehen, gizonek ez zuten bizarra egunero kentzen etxean. Noizean behin, edo
festa egunetan, bizarginarengana joaten ziren bizarra kentzera. Bizarginak aurpegian xaboia
ematen zien, xaboiz ondo igurtzi, brotxa hartu eta... Begira ezazue, honela egiten zuen, gutxi
gorabehera...



150 sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

[Narratzaileak aurpegia xaboiz betetzen dio haur bati].

Xaboiak bizarreko ileak biguntzen zituen, eta hori oso garrantzitsua zen gero labanaz ongi moztu
ahal izateko.

[Narratzaileak labana faltsua erakusten du].

Labana kontu handiz erabili behar da, pittin batean oharkabetuz gero, ebaki oso sakona egiteko
edo pirata baten moduko aurpegia uzteko arriskua baitago. Nik ez dut inoiz erabili, eta inoiz ez
diot inori bizarra kendu, baina, orain, saiatu egingo naiz... Aurpegian egin ahal dizkiodan
zauriak-eta ez da nire ardura izango. Zer iruditzen zaizue? Ongi, txantxa zen... Ez naiz horretan
saiatuko, noski.

Itzul gaitezen gure historiara. Kairoko bizargina pikaro samarra zen. Badakizue nor den pikaroa?
Bada, oso argia den pertsona, beti nahi duena lortzen duen horietakoa. Egun batean, bizarginak
bere dendaren aurretik egurgin bat igarotzen ikusi zuen. Eta zer da egurgina? Bada, egurgina
basoan bizi zen pertsona zen, eta egurra mozten zuen, hirian saltzeko; hirian ez zegoen
zuhaitzik mozteko, eta jendeak ez zuen ezer sua egiteko, edo sukaldean sua egiteko, edo
berotzeko.

Egurgina mandoarekin joaten zen, eta mandoak basta eramaten zuen –hau da, arbalda bat–,
egurrez ondo betea. Badakizue zer den arbalda? Ez? Zama animalien bizkarrean jartzen den
egurrezko tresna da, eta egur asko eramateko balio du.

Egurgina, mandoa egurrez beteta zeramala, bizartegi aurretik igaro zenean, bizarginak deitu
egin zion:

–Ep, egurgin! Saltzeko al da mandoan daramazun egurra?

–Jakina, saltzeko da! Jateko zela pentsatzen zenuen, ala?– erantzun zion egurginak. Hura ere
oso argia zen.

–Nahi baduzu, tratu bat egin dezakegu. Egurra agortzear dut, eta gauetan hotz handia egiten
du... –esan zuen bizarginak. Kairo basamortuaren erdian dagoen arren, eta basamortuan beti
bero handia egiten duela uste badugu ere, neguko gauak oso hotzak dira.

–Prezioan ados jartzen bagara, tratua egin dezakegu– erantzun zion egurginak.

–Bi txanponen truke, mandoan daramazun egur guztia erosiko dizut –proposatu zion bizarginak.

–Bi txanpon! Gutxienez hamar txanpon balio du egur horrek guztiak –erantzun zion egurginak.

Eta, orduan, tratua egiten hasi ziren:

–Hamar txanpon! Non ikusi da horrelakorik! Hiru emango dizkizut, eta hori asko da!

–Hiru! Hiru besterik ez! Zortzi txanponen truke salduko nizuke, baina hiruren truke...!

–Beno, orduan lau emango dizkizut, eta negozio ona egingo duzu.

–Sei, sei txanpon, eta bere horretan utziko dugu.

–Ez lau, ez sei; ez zuretzat, ez niretzat. Bost txanpon eta kito!–proposatu zuen bizarginak.

–Ederki! –esan zuen egurginak, bost txanponekin bere familiarentzat behar zuen guztia eros
zezakeela pentsatuta–. Oraintxe bertan deskargatuko dizut egur guztia.

Egurra deskargatu ostean, bizartegira sartu zen eta bizarginari esan zion:

–Orain, hitzartutako dirua ordain diezadakezu.

Baina, gogoratzen duzue bizargina argia zela esan dugula, beti probetxu ateratzen duen
pertsona zela? Bizarginak erantzun zion:

–Ez didazu egur guztia eman. Oraindik basta geratzen da, mandoaren gainean geratzen den
egur zatia, eta, beraz, prezioan sartzen da.

Egurgina ahozabalik geratu zen. Baina berehala erreakzionatu zuen, eta bere haserrea agertu zion:

–Inoiz ez da ikusi egur kargaren erosketan basta ere sartzen denik!

–Ez dio axola inoiz ikusi ez izanak –barre egin zuen bizarginak–. Kontua da tratu bat egin dugula
eta hitza hitza dela. Basta ez badidazu ematen, egurra niretzat gordeko dut, eta ez dizut dirua
emango.

B 4.1.4 a
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Egurginak ez zuen bidezkoa ez zen eskakizun hura onartu beste erremediorik, eta berehala joan
zen kasua hiriko epaileari kontatzera:

–Epaile jauna, bizarginak gogotik nahastu nau. Mandoaren gainean neraman egur guztia erosi
nahi izan du, eta, ondoren, egur guztia beretzat hartu du, basta eta guzti.

Epaileak adi entzun zuen, eta erantzun zion:

–Ezin dizut arrazoia eman. Tratua tratua da, eta bete egin behar da. Hurrengoan, tratua itxi
aurretik, hobeto erreparatu beharko diozu esaten dizutenari. Baina, hala ere, aholku bat emango
dizut...

Eta egurgina eta epailea luze egon ziren hizketan. Zer aholku eman ote zion epaileak egurginari?
Lasai, oraintxe bertan azalduko dizuet eta. Hurrengo egunean, egurgina bizartegira joan zen,
eta hau galdetu zion bizarginari:

–Zenbat kobratuko diguzu niri eta nire kideari bizarra kentzeagatik?

–Bada, guztiei kobratzen diedana: txanpon bat eta erdi bakoitzeko, guztira hiru txanpon.

–Oso ongi –erantzun zion egurginak–. Zentzuzko prezioa iruditzen zait.

Orduan, egurgina eseri egin zen, eta bizarginak bizarra kendu zion. Amaitzean, egurginak esan
zion:

–Itxaron une bat, oraintxe etorriko naiz-eta nire kidearekin.

Berehala agertu zen bizartegian mandoarekin, eta bizarginari esan zion:

–Hau da nire kidea. Has zaitezke bizarra kentzen, hitzartu dugun moduan.

Bizargina, noski, kexaka hasi zen, saminduta:

–Non ikusi da mando bati bizarra kendu behar zaionik?

Baina egurginak erantzun zion:

–Tratu bat egin dugu. Mandoa da nire kidea, eta bizarra kendu behar diozu.

Ados jartzen ez zirenez, hiriko epailea etorrarazi zuten, eta hark, jakina, egurginari eman zion
arrazoia. Bizarginak, gainerakoen zalapartaren eta irrien artean, ez zuen izan mandoari bizarra
kendu beste erremediorik... Eta mandoak oso lodiak direnez, eta ile asko dutenez, lan ordu asko
behar izan zituen, eta auskalo dagoeneko bukatu duen edo bizarra kentzen jarraitzen duen,
istorioa kontatzen amaitzen dugun bitartean...

Urrezko pinaburuen pinua

(Anoiako "Urrezko pinaburuen pinua" kondairaren egokitzapena).

Duela urte asko eta asko, Anoia eskualdeko muinoen eta gazteluen artean, baroiaren jauretxea
zegoen, Igualadako lurretan. Etxe horrek izena eta ospea hartu zituen, jabearen
aberastasunagatik. Jabea, altxor asko izanik ere, lurreko pertsonarik zikoitzena zen. Jabeak bere
jaurerriko nekazariei neurrigabeko zergak ordainarazten zizkien, eta oso zorrotza zen.

Aberastasuna, ordea, ez zetorkion bere mendekoak ustiatzetik, beste leku batetik baizik.
Baroiaren pinudietan, pinu miragarri bat zegoen; pinu horrek, egiten zituen pinaburuen artean,
urre trinkozko batzuk eskaintzen zizkion urtero. Urtero, bada, bere altxor ikaragarria handitu
egiten zen.

Herriko jendeak zioenez (baroia inguruan ez zegoenean, jakina), pinu hura leku ezkutuan eta
bakartian zegoen, eta baroia arduratzen zen soldadu koadrila batekin pinua inguratzeaz.
Soldadu haiei mihia moztu zien, sekretua inori ez kontatzeko.

Udaberriko arratsalde batean, zaldun eta tropa txiki baten ustekabeko bisita izan zuen baroiak.
Adierazi ziotenez, Jaume erregeak bera bisitatzera joatea erabaki zuen. Horren berri ematen zioten
dena prestatzeko denbora izan zezan, erregea beste hogeita hamar gizonekin joango baitzen.
Horrela, bada, trabarik ez bazen, erregearen bisita hurrengo asteko ostegunean izango zuen.
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Erregearen mezulariak eta bere segizioak alde egin zutenean, baroia pentsatzen geratu zen:
"Zer dela-eta etorriko da erregea? Zer nahi izango du niregandik...?". Bisitaren arrazoia edozein
izanik ere, harrera ona prestatu eta egonaldi atsegina eskaintzen saiatuko zen. 

Ostegun hartan, eta etorrera orduaren aurretik, baroia bere jaurerriaren mugan zegoen, bere
segizio handiarekin. Laster ikusi zuen erregearen segizioa bidetik barrena hurbiltzen. Baroiak
ongietorria eman zion erregeari, eskua musukatzen zion bitartean (bere mendekotasunaren ikur
moduan). Apopiloek pittin bat atseden hartu zutenean, mahairatu egin ziren, afari oparoa
egiteko. Erregea oso gustura geratu zen, eta baroia zoriondu zuen, janaria bikaina baitzen.

Hurrengo egunean, oso egun argia atera zen. Erregeak gozatu egin zuen paisaiari begiratuz
–oinez, lehenengo, eta, zaldiz, gero–, baroiaren basoetan zehar. Eguerdian, baroiak janari
oparoa eta ederra eskaini zion berriro ere erregeari, eta, orduan ere, zoriondu egin zuen
erregeak. Beraz, baroiak erregearen konfiantza lortu zuela pentsatu zuen. Bazkalondoan,
erregeak, gainerako mahaikideei bakarrik uzteko eskatu zien, eta honako hau esan zion:

–Baroi jaun noblea, harrituta nago eskaini diguzun harrerarekin. Badakizu zure apopiloak
ondratzen.

Baroiak, lausengatuta, erantzun zion:

–Gaurko gonbidatuak hori eta gehiago merezi du.

Eta erregeak erantzun zion:

–Eskerrak ematen dizkizut, baina orain ez dut ulertzen gerrarako eman zenuen kontribuzioa
nolatan izan zen hain urria... Gainerako jauntxoek askoz aberastasun gehiago eman zuten:
zaldiak eta gerlariak, gerrako munizioa eta abar eman zituzten.

–Bada, nire jaurerria oso pobrea da. Hemen basoak baino ez daude... –desenkusatu zen baroia.

Eta erregeak erantzun zion:

–Bada, egurra eman zeniezadakeen itsasontziak egiteko. A! Basoez ari garela, duela zenbait
denbora entzuten ari naizen gauza bat argitzea nahiko nuke. Egia al da zure pinuen artean pinu
bikain bat dagoela, urrezko pinaburuak egiten dituena?

Eta baroiak esan zion:

–Horiek, jauna, jende bekaiztiaren esamesak dira, kalte egin nahi didan jendearenak. Batzuek
esaten dute ni oso aberatsa naizela eta pobrea naizela erakusten dudala, zikoitza naizelako...

–Noski, eman diguzun janari pilarekin inork ez luke esango diozun bezain pobrea zarela...
–erantzun zuen erregeak.

Orduan baroiak ez zekien zer esan:

–Jauna, nik bakarrik dakit zenbat kostatu zaidan aurreztea, despentsa horiek guztiak izateko.
Egia esan, ahalegin handia egin behar izan dut berorrentzat.

–Ongi, sinetsi egin beharko dizut, zaldun onek ez dutelako inoiz gezurrik esaten. Ez baduzu
gezurrik esaten, pertsona ohoragarria zarela esan nahi du; baina ez badidazu egia esan, egia
bada pinu miragarri bat duzula eta erregeari ez diozula lagundu, maldizio bat mereziko duzu:
pinua hondatzea eta urrezko pinabururik inoiz ez ematea.

Modu horretan bisita amaitutzat eman zuen erregeak, eta baroi jaunak kezkatuta agurtu zuen.
Erregea joan zenean, baroi jauna pinu miragarria zegoen lekura joan zen. Adi-adi begiratu zion,
eta itxura arraroa zuela iruditu zitzaion; eta, halaxe zen, horitzen ari baitzen. Hurrengo egunean
berriro begiratzea pentsatu zuen, une hartan gaizki ezarrita egon zitekeelako. Hala ere, gau
hartan ezin izan zuen lorik egin.

Eguna argitu orduko, pinua ikustera joan zen. Orduan konturatu zen bere altxorra hiltzen ari zela
eta erregeak esan ziona bete egin zela: horixe izan zen bere zikoizkeriagatik eta gezurrengatik
jasotako zigorra. Une hartatik aurrera, baroia triste jartzen hasi zen, eta okerrera egin zuen,
pixkanaka-pixkanaka.

Hil baino lehentxeago, ordea, Jainkoak ukitu egin zuen, eta bedeinkazio bat bidali zion: baroia
eskuzabal bihurtu zen, pentsa daitekeena baino eskuzabalago, eta bizitzeko geratzen zitzaion
denbora pobreak laguntzen igaro zuen. Baroia hil ondoren, haren emazteak geratzen zitzaion
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aberastasuna banatu zuen, eta komentu batean sartu zen. Hori bai, urrezko bi pinaburu jaso
zituen, Graciako Amabirjinari koroa bat egiteko.

Urte asko –mendeak eta mendeak– igaro dira gertaera horiek jazo zirenetik, baina inoiz ez da
gehiago entzun, munduko beste ezein lekutan, urrezko pinaburuak ematen dituen pinua hazi
denik.

Lau dragoiak

Han-wei Liu (Zhejian, Txina)

Denbora guztien hasieran, ez zegoen lurrean ez ibairik, ez aintzirarik. Ekialdeko itsasoa baizik
ez zegoen, eta, bertan, lau dragoi bizi ziren: dragoi luzea, dragoi horia, dragoi beltza eta perla
koloreko dragoia.

Egun batean, lau dragoiek hegan egin zuten itsasotik zerura, hodeiei jarraitu zieten, eta bertan
sartu ziren. Bat-batean, perla koloreko dragoiak orro egin, eta lurra seinalatu zuen. Beste
dragoiak harengana hurbildu ziren, eta, hodeien artetik, perla koloreko dragoiak adierazi zuen
lekurantz begiratu zuten. Jende asko ikusi zuten eskaintza ikaragarriak egiten eta intsentsu
makilak erretzen. Emakume zahar bat lurrean zegoen belaunikatuta. Haur argal bat zuen
besotan, eta oihuka ari zen:

–Zeruko jainkoa, arren, bidal iezaguzu ura, gure haurrak bizi ahal izan daitezen.

Dragoiak ohartu ziren arroz soroak lehortuta zeudela, laboreak hondatu egin zirela, zuhaitzak
orririk gabe zeudela eta eskeletoak ziruditela. Nabarmena zen denbora luzean ez zuela euririk
egin.

–Zein argal eta ahul dauden guztiak... –penatu zen dragoi horia–. Ez badu laster euririk egiten,
hil egingo dira.

Beste dragoiek gauza bera pentsatu zuten.

–Ea, goazen Jade enperadorearengana, euria egin dezan eskatzera –proposatu zuen dragoi
luzeak.

Hodeien gainetik igo eta Jade enperadorearen zeruko jauregi urrunerantz joan ziren. Jade
enperadore ahalguztidunari ez zitzaion batere gustatu dragoiak zeremoniarik gabe iristea.

–Nola ausartzen zarete nire lana eteten? Nola pentsatzen duzue Zeruaren, Lurraren eta
gainerako guztia nire gain har dezakedala? Itzul zaitezte itsasora eta zintzoak izan! –egin zuen
oihu.

–Baina, maiestate, laboreak lehortzen ari dira, eta jendea gosez hiltzen ari da –azaldu zuen
dragoi luzeak–. Arren, bidal iezaiezu euria berehala!

Jade enperadoreak, bere ametsera itzuli nahi zuenez, dragoiei sinetsarazi zien bazetorrela
euria.

–A, ados! –esan zuen–. Orain itzul zaitezte, bihar euria bidaliko diet eta.

–Eskerrik asko, maiestate –erantzun zuten lau dragoiek batera.

Berehala itzuli ziren hegan Lurrerantz, pozez gainezka. Jauregian, Jade enperadoreak seinale
bat egin zien zeruko mila maitagarri ingururi, bere doinurik gogokoena kanta zezaten, eta
aharrausi zaratatsu bat egin ostean, lo geratu zen.

Hurrengo bi egunetan, ez zen euri tanta bat ere erori. Lurreko biztanleak gero eta gosetuago
zeuden; belar zimeldua jaten zuten, zuhaitzen adar biluziak karraskatzen zituzten, harriak
miazkatzen zituzten, eta buztin lehorra xehatzen zuten. Lau dragoiek ulertu zuten Jade
enperadoreak bere gozamenean soilik pentsatzen zuela, eta ez zitzaiola jendearen sufrimendua
batere axola. Orduan, Ekialdeko itsaso handiari begiratu ondoren, dragoi luzeak ideia bat izan
zuen: 

–Itsasoa urez beteta dago, ezta? Guztia xurgatu eta zerurantz jariatuz gero, euri moduan eroriko
da eta laboreak eta jendea miseriatik aterako ditu.
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Beste dragoiek erabaki zuten zerbait egin behar zutela, eta hori izan zen otu zitzaien ideia
bakarra. Berehala hasi ziren hegan itsasoaren gainetik, ura xurgatzeko. Ondoren, hodeietan
gora igo ziren, eta leku guztietatik jariatu zuten. Prozesu hori askotan egin zuten, xurgatu eta
jariatu, xurgatu eta jariatu, itsasoko ur guztia euri moduan erori zen arte.

–Euria! Eurijasa! –egiten zuen oihu jendeak, poz-pozik.

Haurrek pozik egiten zuten salto putzuetan, errekak inoiz ez bezala zeuden, hondatutako arroz
soroak ureztatzen zituzten, eta milioika kimuk burua altxatzen zuten erortzen zen euria
eskertzeko.

Bere jauregian, Jade enperadoreak bere haserrea adierazi zuen. Oso haserre zegoen, eta bere
zeruko jeneralei lau dragoiak harrapatzeko agindu zien.

–Nola ausartzen zarete, nire baimenik gabe, euria eginaraztera? –egin zuen oihu suminduta, lau
dragoiak aurrean zituenean–. Hau izan da kasu egiten ez didazuen azken aldia!

Zigor moduan, Mendia jainkoari eskatu zion lau mendi ekartzeko eta dragoien gainean jartzeko,
inoiz zulo hartatik ihes egin ahal izan ez zezaten. Jainkoari esker, urruneko lau mendik airea
hegaz zeharkatu zuten, eta lau dragoien gainean lurreratu ziren.

Horren ondorioz, dragoiak betirako lurperatuta geratu ziren. Hala ere, ez ziren damutu egin
zutenaz, eta inoiz baino ziurrago zeuden leku hartako jendeari lagundu behar ziotela. Horregatik,
lau ibai handi bihurtu ziren, eta, mendietan zehar, lurra –orduan emankorra zen– zeharkatzen
zuten, eta itsasora joaten ziren hiltzera. Horrela osatu ziren Txinako lau ibai handiak: Heilongjian
hotza (dragoi beltza), iparraldean; Huanghe (dragoi horia), erdian; Changjiang (Lang-Tse edo
ibai luzea), hego urrunean; eta Xijiang (perla koloreko dragoia), hegoalde urrunean eta
tropikalean.

Mari, Anbotoko damaren kondaira

Behin batean, baserri batean, Anboto menditik gertu, zeta antzeko ile luzea zuen neska eder bat
bizi zen gurasoekin. Neskak asko atsegin izaten zuen mehe hura orrazten, eta askotan bere
zereginak ahaztu egiten zituen orrazteagatik. Arratsalde batean, ekaitz ikaragarria izan zen,
baina neskak ile horia edertzen jarraitzen zuen.

Amak urik ez zeukala ikusi zuen, eta alabari ur bila joateko esan zion. Baina neska ohartu ez eta
ez zion kasurik egin, eta gero ez zuen atera nahi izan. Orduan, amak, erabat haserre, hau esan
zuen, oihuka:

Madarikatua, tximistek eraman zaitzatela!

Eta, segituan, neska suzko mamu bihurtu eta leihotik kanpora joanda airean igo zen Anboto
mendiaren gailurrera iritsi arte.

Batzuetan han ikusten dute, suzko bola handi baten itxuraz; beste batzuetan, lainotxo zuri baten
itxuraz. Eta zazpi urtean behin beste mendi batera joaten da. Jendeak Mari izenez ezagutzen
du, eta beste mendi batzuetan ere agertzen dela esaten dute: Aralarren...

Mari garai bateko neskaren itxuraz agertzen da artzainen eta ibiltarien aurrean.

Behin batean, artzain batek Anboto mendiko inguruetan ardiak zeramatzala, neska eder bat
ikusi zuen, haitzulo baten sarreran zilar koloreko ile luzeak orrazten zituela. Neskaren
edertasunak txundituta utzi zuen artzaina, eta harengana hurbildu eta ezkontzeko eskatu zion.
Neskak baietz erantzun zion, baina baldintza bat jarri zion baiezkoa emateko: ez zituen behartu
behar bera eta bere seme-alabak elizara joatera.

Artzainak etxera eraman zuen neska. Eta zazpi seme-alaba izan zituen. Handik askora, artzaina
damututa zegoen emazteari egindako promesaz. Seme-alabak elizara joan gabe hazten ari
zirela ikusten zuen, eta damu handia zuen. Egun batean, gurdia prestatu, idiak uztartu eta
barruan seme-alabak jarri zituen. Emaztea iritsi eta zer gertatzen zen jakin nahi izan zuen.

Nora zoaz?

Sagarrak biltzera noa; zatoz gurekin.
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Emaztea ere igo zen, eta senarrak tinko lotu zuen. Idiak elizarako bidera akuilatu zituen.
Emazteak ahaleginak eta bi egin zituen askatzeko, baina ezin zuen. Elizara iritsi eta gurutzea
ikusitakoan, hau oihukatu zuen:

Nire seme-alabak zerura eta ni Murura!

Eta suzko mamu bihurtu zen, eta lokarriak erreta airean gora egin zuen.

Bera Mari zen, artzainaren aurrean agertu eta seme-alabak galdu zituena.

Beste batean, Mari herri betara jaitsi zen, eta han bizitzen hasi zen. Jendea Mari zela ez
konturatzeko mezetara ere joaten zen.

Gau batean, Mari zela susmatzen zuen gizon bat hil zuen. Baina krimena emakumezko bizilagun
bati leporatzea lortu zuen. Bizilaguna urkatuta hiltzera zigortu zuten.

Exekuzio egunean, Mari urkamendiaren aurretik igaro zen eta elizara sartu zen, jauna hartzera. 

Bizilagun gajoak, azken unean, hau esan zuen, ohiuka:

Egin beza Jainkoak justizia eta zigor beza krimena egin zuena!

Eta Mari, jaunartzeko lekuan belauniko zegoela, bizilagunak eskaera larrigarri hura egin zuen
une berean, suzko laino bihurtu zen, ikaragarrizko zarata baten artean.

Guztiek ikusi zuten mendirantz hegan egiten, eta, horren ondorioz, bizilagunak errugabea zela
frogatu zuen.

Batzuetan, Mari ez dela beti gaiztakeriaz betetako gizakia frogatzen duten istorioak ere
kontatzen dira.

Markina inguruko neska bat Gabarotik gertu zegoen ardiak zaintzen. Haitzulo batera hurbiltzean,
airetik lainotxo zuri bat hurbildu eta sastraka batetik kateatu zela ikusi zuen, eta, handik gutxira,
Mari ikusi zuen bere aurrean, altu eta eder, ile hori luzeekin.

Dama hark haitzulo barrura sartu zuen artzaina. Artzainak atera nahi zuen, baina damak ez zion
ateratzen uzten.

Azkenean, urte askoren ondoren, hau esan zion damak:

Lehen hemen egon behar zenuen; orain, berriz, joan egin behar duzu.

Eta haitzuloaren irteerara eraman zuen, eta ateratzean ikatz eskukada bat eman zion. Neskak ez
zuen onartu nahi izan, baina Marik hartzera behartu zuen. Eta artzaina etxera iritsi zenean, ikatza
urre gorri bihurtu zela ikusi zuen.

Beste batean, beste artzain batek ahariak falta zituela konturatu zen. Mariren haitzulora joan zen,
oso ausarta baitzen, eta zain geratu zen. Handik gutxira, airetik suzko globo bat iristen ikusi
zuen, eta Mari agertu egin zitzaion. Hau esan zion Mariri:

Non daude nire ahariak?

Marik hau erantzun zion:

Nire sukaldean.

Orduan, artzaina herrira itzuli zen, eta gertatutakoa azaldu zion apaizari. Apaizak itzultzeko eta
Marik agintzen zionaren aurkakoa egiteko esan zion.

Hurrengo goizean, artzaina mendira itzuli zen, eta Mari aurkitu zuen. Hau esan zion Marik:

Zure ahariak nahi badituzu, sartu haitzuloan haien bila.

Artzaina haitzuloan sartu zen, eta hantxe zituen ahariak. Marik esan zion:

Har itzazu adarretatik eta atera zaitez buelta emanda.

Baina artzainak, ahariei adarretatik helduta, atzeraka atera zituen. Eta kanpora iritsi zenean,
Marik hau esaten ziola entzun zuen:

Esan dizudana egin izan bazenu, munduaren akabera arte geratuko zinen hemen.
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EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Hizkuntz adierazpena.

IZENA

Etiketen jokoa.

HELBURUAK

· Beste kultura eta giza talde batzuetako pertsonei buruz pertzepzioa aztertzea. Askotan
haiei buruzko baieztapenak egiten ditugu nahikoa informazio izan gabe.

· Irudi horiek jende horiei buruzko iritziak baldintzatzen dituztela ohartzea.
· Errealitatearen ezagutza, kasu askotan, partziala dela ohartzea.
· Guztiok bazter gaitzatela ulertzea eta horri buruz hausnartzea.

EDUKIAK

· Estereotipoak eta aurreiritziak.
· Taldearen eta gizartearen arteko elkarreraginak.
· Bazterketa jarrerak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Bikoteak osatuko dira.
· Parte hartzaile bakoitzak etiketa bat izango du kopetan, baina ez du jakingo zer dagoen

idatzita. Bertan hau jarriko du: "Judua naiz –edo alemaniarra, brasildarra, pakistandarra,
marokoarra...– eta Euskadin bizi naiz".

· Parte hartzaileek norberaren etiketan zer herrialde ageri den asmatu beharko dute,
kideari galderak eginez. Kontuan izan behar da ezin dela erreferentzia geografikoei edo
hizkuntzei buruzko galderarik egin.

· Ondoren, parte hartzaileek, talde handian bilduta, galdera hauei erantzungo diete:
· Erraza al da beste pertsonak deskribatzea?
· Zuen ustez, egiaz eta osotasunez deskribatu dituzte zuen deskribapenek etiketako

pertsonak?
· Eguneroko bizitzan, pertsonen aldez aurretiko irudia al dugu?
· Beti al dira baliagarriak irudi horiek? Zer egin behar dugu baliagarriak izateko?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan (bikoteak), eta talde
handian, hausnarketatik abiatuta.
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IRAUPENA

20-30 minutu.

BALIABIDEAK

Etiketa itsasgarrien paketea, orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Hizkuntz adierazpena.

IZENA

Hainbesteko bilakaera izan al dugu?

HELBURUAK

· Mendebaldeko etnozentrismoaren arriskuez ohartzea, kulturartekotasuna lantzeko.
· Jarrera eta balio legitimatuak igortzeko irudiek duten indarraz hausnartzea.
· Estereotipoak nola erabiltzen diren behatzea eta estereotipoek besteengan sortzen

dituzten espektatibak ikustea.

EDUKIAK

· Komunikazioaren indarra.
· Zenbait kulturaren determinazioa (etnozentrismoa).
· Bazterketaren eta estereotipoen bilakaera historikoa.
· Balioak, jarrerak eta itxaropenak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaileak talde txikietan banatuko dira, eta Bilboko hilketaz hedabideetan
emandako informazioei buruzko komunikatua irakurriko dute (ikus B 4.1.6 a eranskina).

· Gero, gaia aztertuko dute. Gaia bideratzeko, galdera hauei erantzutea komeni da:
· Zenbateraino da garrantzitsua ustezko hiltzailea ginearra izatea?
· Aipatuko al zuten hedabideetan ustezko hiltzailearen jatorria pertsona hori beste toki

batekoa balitz?
· Askotan, prentsako albisteetako pertsonen jatorria ez da aipatzen. Zer irizpide

erabiliko zenukete zuek jatorriari buruzko datuak emateko edo ez emateko?
· Taldeek egindako balioespenak jakitera eman eta erkatu egingo dira. Horretarako,

galdera hauek erabil daitezke:
· “Afrikarra gizartearentzat arriskutsua da” estereotipoak indarrean al dago oraindik? Nola?
· Ba al dago halako beste adibiderik? Nola egin diezaiekegu aurre estereotipo horiek

sortzen dituzten jarrerei?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da, talde txikietan eta handian.

IRAUPENA

40-50 minutu artean.

BALIABIDEAK

Iragarkiaren fotokopiak, orriak eta bolalumak. Gela.
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B 4.1.6 a

SOS Arrazakeriakook hau salatu nahi dugu: Bilbon atzo gertatutako hilketa arbuiagarri eta lazgarriaz
–emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arazoaren beste adierazpen bat– hedabide gehienetan
ematen ari den informazioaren tratamendua.

Emakumeak hiltzea eta emakumeei tratu txarrak ematea oso errotuta daude gure gizartean, eta
guztiok borrokatu behar dugu horren aurka, oraindik gizarteak eta administrazioak asko baitute
egiteko arlo horretan. Arazo hori gizarte klase, hezkuntza maila, bizitoki edo lanbide guztietan dago.

Zoritxarrez, gai garrantzitsu askok ez dute merezi hedabideetan egun duten tokia, eta ez dira,
gainera, gertaeren arrazoiak eta sustraiak bilatzen.

Beste emakume bat hil zuten atzo Bilbon (50 baino gehiago dira aurten), eta, salbuespenak
salbuespen, hau irakurri, ikusi eta entzun dugu: gertaerarekin zerikusia duten pertsonen naziotasuna
eta jatorria alarma handiz nabarmendu da eta etorkinak izatea albistearen erdigunetzat hartu da. 

Gauza bera gertatuko al litzateke pertsona hori Algortakoa edo Irungoa balitz? Eta Iruñean jaioa balitz
baina Bilbon bizi izandakoa balitz? Nabarmenduko al litzateke, kasu horretan, haren jatorria?

Pertsonen jatorriak balio al du gertatutakoa azaltzeko?

Jende gehienak immigrazioa ulertzeko modua hedabideen bidez eta albisteen bidez jasotzen du.

Jende gehienak ez daki milaka pertsonaren errealitatearen berri, gure hirietan bizi badira ere:
pertsona horiek beste kontinente batzuetan jaioak dira, gurekin bizi eta lan egiten dute, eta gure
bizikideak dira. Gehienak hedabideen bidez bakarrik dute horien berri, arazoak eta etorkinak lotzen
direnean bakarrik.

Hedabideetatik etorkinei buruz hitz egiten bada, arazoekin lotzen dira: kasu honetan, hilketa batekin;
beste batzuetan, lapurreta batekin, eta abar.

Gure gizartean, delituak, indarkeria, lapurretak, drogak, prostituzioa eta abar daude, eta, horiek
gizartean bizi diren “bertako” pertsonengan eragina izaten dute, etorkinengan bezala, bai egile
direlako, bai biktima direlako.

Arazoa honetan datza: hedabideek gertatutakoaren eta etorkina izatearen arteko lotura bilatzen dute,
etorkina izateak gertatutakoa ulertzen lagunduko balu bezala, jatorria albistearen datu garrantzitsua
balitz bezala, edo, kasu honetan bezala, emakumeen aurkako indarkeriaren gaia lantzetik etorkinen
gaia lantzera pasatzen da.

Ginearra izatea datua da, jakina, baina beste hauek ere datuak dira: zenbat seme-alaba dituen, zer
liburu irakurtzen ari den, zein pelikula atsegin dituen, zer ikasketa egin dituen, zertan lan egiten duen,
etxepean igogailua edo atezaina duten ala ez, edo oporretara nora joango den. Datua edozer da,
edozein informazio, “datua” garrantzitsua den ala ez da balioetsi beharrekoa; hau da, gertatutakoa
eta gertatutakoa nola jazo den azaltzeko eta ulertzeko balio duen ala ez.

HIZKUNTZ ADIERAZPENA

SOS Arrazakeria Bizkaiak argitaratu zuen komunikatu hau, 2004ko irailaren bukaeran Bilbon
gertatutako hilketari buruz hainbat hedabidek eman zuten informazioa salatzeko.

Emakume baten hilketari buruzko informazioaz
Arrazakeria bultzatzen duen informazio tratamenduaz
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B 4.1.6 a

Pertsonen naziotasunari garrantzia ematea, eta hori gertatutakoarekin lotzea, immigrazioa eta krimena
edo immigrazioa eta delinkuentzia lotzea da, eta, horren ondorioz, kolektibo osoaren aurkako
arrazakeria eta xenofobia indartu eta bultzatu besterik ez da egiten, kolektibo horretako kide izatea
nabarmentzen baita.

“Borondate onez” jokatuta, albistea etorkinek jasaten duten arazoekin (esate baterako, etorkinen
pilaketa, etxebizitzarik lortu ezin dutelako; beldurra, paperik ez edukitzeagatik...) lotu nahi izaten
duten kasuetan ere ez dugu beste emaitzarik lortzen: etorkinaren eta hilketaren arteko lotura egiten
dugu.

Gaurkotasun handiagoa al dute immigrazioarekin lotutako gaiek (etxebizitzak lortzeko arazoak, pisu
batean jende asko bizitzea edo ordaindu beharreko gainprezioa) norbait hil dutelako?

Zergatik egin nahi da erreportaje hori orain eta ez joan den astean edo datorren astean?

Egingo al genituzke unibertsitateko irakasleei buruzko erreportaje bereziak hiltzailea unibertsitateko
irakaslea balitz? Egingo al genituzke lan baldintzei buruzko erreportajeak hiltzailea igeltseroa balitz?
Egingo al genuke Durangori buruzko erreportajerik hiltzailea hangoa balitz?

Zergatik ari dira hedabideak hainbeste dei egiten SOS Arrazakeriara?

Zergatik ez diete emakumeei eskatzen iritzia emateko, albistearen gai nagusia hori bada?

Erasotzailea eta biktima pertsonak dira, eta, pertsonak direnez, jatorria, lanbidea, ikasketak, ideia
politikoak, gustuko futbol talde bat eta abar dituzte.

Bururatu al zaio norbaiti horietako beste 2000 gauzetako bat hilketarekin lotzea? Zergatik da
garrantzitsua etorkina izatea edo ez izatea?

SOS Arrazakeriak albiste horri emandako informazio tratamendua salatu nahi du, eta etorkinez hitz
egitean eta haien jatorria hainbat arazorekin lotzean horiez gizarteari ematen dioten irudiari buruz
hausnarketa sakon bat egiteko eskatzen diegu hedabideei eta kazetariei.

Arazo honetan garrantzitsuena gizonezko batek emakumezko bat hil duela da, eta hori salatu behar
da, bai eta gure indar guztiekin horren aurka borrokatu ere, eta horrelakorik berriro ez gertatzeko
neurriak hartzeko eskatu behar dugu, inplikatutako pertsonen jatorria, lanbidea edo bizitokia edozein
delarik ere.

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI EZ

ARRAZAKERIARI ETA XENOFOBIARI EZ

BIZKAIKO SOS ARRAZAKERIA

04-09-28



EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Hizkuntz adierazpena.

IZENA

Zer diozu? Ez dizut ulertzen!

HELBURUAK

· Hitzak (edo hitzik ezak) talde batean sortzen dituen sentimenduei eta emozioei
erreparatzea.

· Talde bateko partaide sentitzeko, komunikazio sistema ulertzeak duen garrantziari buruz
hausnartzea.

· Komunikazio sistema komuna erabiltzen duen talde baten partaide izan beharraz
ohartzea.

EDUKIAK

· Komunikatu beharra.
· Komunikazio-inkomunikazioari buruz agertzen diren jarrerak.
· Kulturarteko komunikazioa.

JARDUERAREN GARAPENA

· Taldeko hiru lagun aukeratuko dira, kanpora irteteko.
· Jardueraren arduradunak hau azalduko die gainerako parte hartzaileei: elkar ez

ulertzeko moduan hitz egin behar dute elkarrekin, baina elkar ulertzen dutela sinetsarazi
behar dute. Kanpoan diren hiru pertsonek galderak egiten dizkietenean, eskuarki egiten
duten moduan komunikatuko dira, baina oso informazio gutxi emanez, perpaus laburren
bidez eta beti hauetako adierazpenen bat erabiliz: "Ez duzu ulertzen?" eta "Erraza da
ulertzen...".

· Kanpoko hiru pertsonei azaldu behar zaie beren helburua taldea zeri buruz
eztabaidatzen ari den antzematea dela, eta horri buruz beren iritzia ematea.

· Arduradunak egoki deritzonean amaituko da jarduera. Une horretan, gai hauei buruzko
eztabaida hasiko da:
· Parte hartzaileek sumatu dituzten erantzun emozionalak.
· Kanpoan zeuden pertsonek informazioa lortzeko erabili dituzten komunikazio

elementuak (ahozko adierazpena, gorputz adierazpena...).
· Amaitzeko, eztabaidatik ateratzen diren ondorioak estrapolatuko dira, kulturarteko

komunikazioaz eta komunikazioan oreka aurkitzeko garrantziaz hitz egiteko. Parte
hartzaileei galdetu egin beharko zaie arabieraz, txineraz, ijito hizkeraz eta abarrez
jakitea komeni den ala ez adostasun komunikatiboa indartzeko eta haurren motibazioa
sustatzeko, zentroan beste kultur ezaugarri batzuetako edo beste jatorri batzuetako
haurrak dauden edo ez alde batera utzita. Kontuan izan behar da ahozkoa ez den
komunikazioak kulturarteko komunikazio hori ezartzen laguntzen duela.
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METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde handian.

IRAUPENA

30-40 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Gorputzaren eta musikaren bidezko adierazpena.

IZENA

Hitzik gabe.

HELBURUAK

· Gorputz adierazpenak sor ditzakeen jokabideei erreparatzea.
· Adierazpenaren bidez igortzen diren itxaropenei eta jarrerei buruz hausnartzea.
· Gure erantzun fisiologikoez, erantzun eragileez eta aurpegiko adierazpenaz

hausnartzea, aurretiko kontzeptuen eta aurreiritzien sintoma baitira.

EDUKIAK

· Gorputzaren bidezko komunikazioa.
· Jarreren eta balioen transmisioa gorputz adierazpenaren bidez.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaileak, aulkietan eserita, biribilean jarriko dira.
· Jardueraren arduradunak begiak itxi behar dituztela azalduko die, eta, une jakin batean,

arduradunak parte hartzaile bat ukituko duela. Pertsona horrek talde osoari barne-
barnekoa eta pertsonala den zerbait azaldu beharko die.

· Jardueraren arduraduna ibili egingo da parte hartzaileen artean, baina ez du inor
ukituko. Minutu bat edo bi geroago, begiak ireki ditzaketela adieraziko die.

· Ondoren, taldeari adieraziko dio ez duela inor ukitu, eta horixe zela jokoaren dinamika.
Horren ostean, honako bi galdera hauek egingo dizkie:
· Zer sentitu duzue fisiologikoki (izerdia, gorritasuna, erritmo kardiakoa azkartzea,

diafragmaren kontrakzioa...) eta nola erantzun du zuen sistema eragileak
(gorputzaren uzkurdura, buruaren eta gorputz adarren mugimendua...)?

· Zer pentsatu duzue jokoa inor ez ukitzean zetzala jakitean?
· Azkenik, parte hartzaile guztiek batera hausnartuko dute menderatzen ez duten –edo

haien ustez menderatzen ez duten– egoera batean sentitzen eta pentsatzen dutenari
buruz, bai eta jokabideari buruz ere. Beharrezkoa izango da jardueraren arduradunak
hori aurretiko kontzeptuek eta aurreiritziek baldintzatutako egoeretan gertatzen dela
azaltzea.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde handian.
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B 4.2.1 GORPUTZAREN ETA MUSIKAREN BIDEZKO
ADIERAZPENA



IRAUPENA

15-20 minutu.

BALIABIDEAK

Gelako espazioa, edo horren moduko espazio bat, eta aulkiak (parte hartzaileak lurrean
esertzen badira, aulkirik gabe egin daiteke).
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EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Gorputzaren eta musikaren bidezko adierazpena.

IZENA

Eskultura erritmikoa.

HELBURUAK

· Irudien eta erritmoen interpretazioaren erlatibismoa lantzea.
· Kulturartekotasuna ezagutzea garrantzitsua dela jabetzea, itxaropen baliagarriak eta

positiboak sortzen.
· Pentsatzen eta egiten dugunaren artean egon daitezkeen kontraesanei erreparatzea.
· Gorputzaren eta musikaren bidezko adierazpenaren bidez adierazten den

komunikazioari erreparatzea.

EDUKIAK

· Norberaren kulturak dituen komunikazio moduez egiten den interpretazioa.
· Komunikatzeko moduen interpretazioaren arabera munduaren interpretazioari buruz

garatzen diren jarrerak.
· Kulturen artean komunikatzeko erabiltzen diren moduak ezagutu beharra.

JARDUERAREN GARAPENA

· Bost edo sei laguneko taldeak osatuko dira.
· Jardueraren helburua talde bakoitzak giza eskultura bat eta eskultura horren zentzua

gogoraraziko duen erritmoa sortzea izango da. Jardueraren arduradunak talde guztiei,
adieraziko die, mezuak sinplea izan behar duela, gero beste taldeek asmatu beharko
baitute zer irudikatzen duen giza eskulturak, bai eta erritmo horren bidez zer sentimendu
edo emozio adierazi nahi izan den ere.

· Taldeek deskribatutako interpretazioak arbelean idatziko dira, bai eskulturei
dagozkienak, bai erritmoei dagozkienak.

· Ondoren, talde bakoitzak egindako eskulturaren eta erritmoaren egiazko interpretazioa
azalduko du. 

· Azkenik, azalpenaren emaitzei buruzko ondorioak atera daitezke, bai eta kulturetako
errealitatetik egiten diren interpretazioetara eta edozein interpretazioren erlatibizaziora
estrapolatu ere.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan.
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B 4.2.2 GORPUTZAREN ETA MUSIKAREN BIDEZKO
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IRAUPENA

20-30 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia eta klarionak edo errotuladoreak.
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EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Gorputzaren eta musikaren bidezko adierazpena.

IZENA

Kulturarteko iragarkia.

HELBURUAK

· Iragarkiek transmititzen dituzten balioez jabetzea.
· Adierazpenetik abiatuta, kulturartekotasuna landuko duen balio kode bat sustatzea.

EDUKIAK

· Kulturartekotasuna sustatuko duten balioen transmisioa.
· Kulturartekotasunari buruzko mezu positiboak sortzea.
· Kulturartekotasunari laguntzen ez dioten kultur balio indartuak kulturartekotasuna

sustatzen duten balioez ordezkatzeko ahalmena.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hiru edo lau laguneko taldeak osatuko dira.
· Talde bakoitzak iragarki bat sortu eta antzeztuko du, lelo hauetatik abiatuta: "Guztiok

gara herritarrak".
· Ondoren, talde bakoitzak bere iragarkiaren esanahia azalduko du: sustatu nahi izan

dituen baloreak, erabili dituzten elementuak...
· Azkenik, parte hartzaileek eztabaida bat sor dezakete, gai hauei buruzkoa:

komunikabideek sustatzen dituzten balioak, iragarkiek gure gizartean duten boterea eta
horrek guztiak eguneroko lanean, kulturarteko hezkuntza garatzeko orduan, sortzen
dituen zailtasunak.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan.

IRAUPENA

40-50 minutu.

BALIABIDEAK

Biltzeko papera, orriak, bolalumak, kartoi meheak, errotuladoreak, koloretako margoak,
guraizeak, kola, irrati kasetea, arropa... 
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B 4.2.3 GORPUTZAREN ETA MUSIKAREN BIDEZKO
ADIERAZPENA



EREMUA

Adierazpena.

GAIA

Gorputzaren eta musikaren bidezko adierazpena.

IZENA

Musika sentimenduen kaxa.

HELBURUAK

· Musika adierazpenaren balioei buruz hausnartzea.
· Erritmoaren eta kulturaren arteko identifikazioa aztertzea.
· Musika entzuten edota sortzen duten pertsonengan musika tresna batek sentimenduak

nola eragiten dituen behatzea, bai eta pertsona horiek musika tresnarekin nola
identifikatzen diren ere.

EDUKIAK

· Kulturaren interpretazioa.
· Musika sorkuntza baten pertzepzioak.
· Kulturaren ezagutza, musika adierazpenaren bidez.

JARDUERAREN GARAPENA

· Zenbait kulturatako musika duen kasete bat prestatuko da, parte hartzaileek entzun
dezaten.

· Erritmo horiek entzuten dituzten bitartean, soinu horrek zer sentimendu sortzen dizkien
idatziko dute, bakarka.

· Ondoren, arbel batean musika tresnen eta musika moten izenak idatziko dira, eta,
ondoan, parte hartzaileengan eragin dituzten sentimenduak.

· Emozioak zehaztu ondoren, parte hartzaileek eztabaidari ekingo diote, galdera hauetan
oinarrituta:

· Musika mota horietako kultur ezaugarrien bidez jasotzen diren sentimenduak identifika
al daitezke?

· Musika mota horiek eragiten dituzten sentimenduak jasotzean, ba al du eraginik kulturak
ezagutzeak?

· Kulturartekotasuna lantzeko, zenbateko garrantzia du erritmo horien jatorria eta
kulturaren historia ezagutzeak?

· Esperientzia horretatik eratortzen dena estrapola al dezakegu beste arlo artistiko edo
kultural batzuetara?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da bakarka eta talde handian.

IRAUPENA

30 minutu.

BALIABIDEAK

Irrati kasetea, zenbait kulturatako musika duen kasetea, orriak eta bolalumak, arbela edo
horma irudia eta klariona edo errotuladorea. Gela.
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B. 5. Joko eta kirol eremua

Jokoa eta kirola baliabide garrantzitsuak dira gure ingurua ezagutzeko eta jokoetan eta
kiroletan giza harremanak garatzeko. Gizarte kulturanitzean, jarduera fisikoa, kiroletakoa eta
jokoetakoa, kulturen dinamismoaren ikur bihurtzen da, eta balio kode bat transmititzeko
erabiltzen da: kulturaren dinamismoa eta balio kode bat transmititzeko ikur garrantzitsu
bihurtzen dira.

Lehen ikusi dugunez, kultura dinamikoa da, eta jokoek eta kirolek dinamismo hori
transmititzen dute, bai eta mestizajeak dakarren kultur aberastasuna ere.

Jarduerek hau nabarmendu nahi dute: alde batetik, jokoek eta kirolek kultura transmititzen
dute; eta, beste alde batetik, guzti-guztiok egungo jokoek eta kirolek sustatzen dituzten
balioekiko kritikoak izan behar dugu, eta, horrez gain, gure lanean kulturarteko lana
eraginkorragoa eta aberasgarriagoa izan dadin, zer-nolako aldaketa estrategiak garatu
beharko genituzkeen ere aztertu behar dugu.

Jo
ko

a 
et

a 
ki

ro
la



EREMUA

Jokoa eta kirola.

GAIA

Jokoa eta kirola.

IZENA

Txikitan.

HELBURUAK

· Jokoaren kulturarteko eginkizunaz ohartzea.
· Jokoaren bilakaerari erreparatzea, kultur eta gizarte aldaketen egokitzapen mekanismo

baitira.
· Norberaren kulturaren garapena aztertzea, jokoen bidez.

EDUKIAK

· Jokoa eta kultur egokitzapena.
· Kulturartekotasuna jokoan.
· Jokoa eta balioen transmisioa.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaileak bikoteka jarriko dira, eta zenbait belaunalditako jokoak bilatuko dituzte.
Beren aiton-amonek, gurasoek edo beraiek txikitan jokatzen zituzten jokoei buruz ikertu
beharko dute, eta egungo haurrek zein joko erabiltzen dituzten jakin beharko dute.

· Bilaketaren ondoren, jokoak ezaugarrien arabera aztertuko dituzte. Ezaugarriak hauek
izan daitezke:
· Jokoak egiteko materialak.
· Bakarkako eta taldekako jokoen arteko bereizketa.
· Jokoek sustatzen dituzten balioak.

· Azkenik, parte hartzaileek jokoak erkatuko dituzte, galdera hauetan oinarrituta:
· Nolako bilakaera izan dute jokoek?
· Zer balio aldatu dira?
· Zer aldatu da gizartean, ekonomian eta kulturan, jokoek bilakaera bat izateko?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan (bikoteak).

IRAUPENA

30 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak.
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B 5.1.1 JOKOA ETA KIROLA



EREMUA

Jokoa eta kirola.

GAIA

Jokoa eta kirola.

IZENA

Zer egin dezakegu ...ekin?

HELBURUAK

· Jokoaren eremuko sorkuntza gaitasuna garatzea, kulturartekotasunaren ikuspegitik.
· Kulturarteko balioak sustatzea, eguneroko errealitatetik abiatuta.
· Sorkuntzak estrategia edo aldaketa sustatzen zenbateko garrantzia duen ohartzea.
· Jokoan adierazteko gaitasuna lantzea.

EDUKIAK

· Estrategien sorkuntza balioen transmisioan.
· Kultur desberdintasuna, pertsonentzat aberasgarria baita.
· Kulturarteko errealitatea, hezkuntza lanaren alternatibak sortzeko baliabide iturri baita.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau edo bost laguneko taldeak osatuko dira.
· Jardueraren arduradunak joko bat asmatu behar dutela azalduko die parte hartzaileei.

Jokoak elementu hauek izango ditu: egur zati bat, plastikozko pilota bat eta kutxa bat,
edo, gutxienez, elementu horietako bat (antolatzaileei ondo iruditzen bazaie, beste
objektu batzuk ere jar daitezke).

· Ondoren, materialen balio sinbolikoa landu behar dutela adieraziko zaie taldeei; hau da,
jokoa garatzeko irudimena erabili behar dutela. 

· Talde bakoitzak joko bat diseinatu duenean, lortutako emaitzei buruz hitz egingo dute
taldean, eta, nahi izanez gero, jokatu ere egin dezakete joko horretan.

· Amaitzeko, parte hartzaileek eztabaida egin dezakete, gai hauei buruz hitz egiteko:
· Taldeko kide bakoitzaren ezagutza kulturalaren, sozialaren eta pertsonalaren

garrantzia, zenbait sorkuntza mota garatzeko.
· Taldearen ezagutza kulturalaren, sozialaren eta pertsonalaren garrantzia, kultur

elementuak barneratzeko eta kulturarteko bide komuna hitzartzeko.
· Desberdintasunak dakarren aberastasuna, joko desberdinak eta baliagarriak

sortzeko.
· Hezkuntzan zenbait kultur elementu barneratzeak duen garrantzia, eguneroko

errealitatearen aniztasunaren isla moduan.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan.
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B 5.1.2 JOKOA ETA KIROLA



IRAUPENA

40 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Jokoa eta kirola.

GAIA

Jokoa eta kirola.

IZENA

Jostailuak egiten.

HELBURUAK

· Jostailu bat egiten ikastea, jokoak sustatzen dituen balioetatik abiatuta.
· Gizartearen balio kodeaz hausnartzea.
· "Kulturartekotasuna" kontzeptutik abiatuta, gizarteak transmititzen dituen balioetarako

egungo jokoak egokiak diren ala ez hausnartzea.

EDUKIAK

· Jostailuen didaktika.
· Balioen transmisioa.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hiru edo lau laguneko taldeak osatuko dira.
· Talde bakoitzak ematen zaion berariazko kontzeptua landuko du (komunikazioa, bakea,

kulturartekotasuna, lankidetza, elkartasuna...). Horretarako, kulturartekotasuna
sustatzea helburutzat duen jokoa diseinatu beharko du –eta, ahal bada, egin ere bai–.
Jostailua diseinatzeko prozesuan, parte hartzaileek kontuan izan beharko dute jokoa
zenbait kulturatako haurrez osatutako taldeek erabiliko dutela.

· Ondoren, parte hartzaileek jokoaren fitxa teknikoa egingo dute, eta fitxa horrek
informazio hau izan beharko du:
· Kontzeptua.
· Jostailua egiteko erabilitako materialak.
· Jostailua norentzat izan daitekeen egokia.
· Erabilera posibleak.
· Jostailuaren bidez joka daitezkeen bakarkako edo taldekako jokoak.

· Egin diren jostailuekin jokatu ondoren, iritziak jakitera eman, eta galdera hauek egingo
dira:
· Nola sentitu zarete jokoa sortzean?
· Zuen ustez, zergatik lagun dezake jostailuak landutako kontzeptuak azaleratzen?
· Kontzeptu horiek sustatzen al dituzte zuen aisialdiko hezkuntza zentroetan erabili

dituzuen jostailuek eta jokoek?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan.
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B 5.1.3 JOKOA ETA KIROLA



IRAUPENA

50-60 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak, bolalumak, kartoi meheak eta errotuladoreak. Gela.
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EREMUA

Jokoa eta kirola.

GAIA

Jokoa eta kirola.

IZENA

Joka dezagun partxisean.

HELBURUAK

· Jokatzeko beste modu sortzaile batzuk ikastea.
· Jokoaren egokitzapenari behatzea, landu nahi diren kulturarteko helburuen arabera.
· Kulturaren esanahi dinamikoaz hausnartzea.

EDUKIAK

· Jokoen egokitzapena eta bilakaera.
· Beste kultura batzuk ezagutu beharra.
· Errealitatearen zailtasuna kultur taldeentzat.
· Giza taldearen helburu unibertsalak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Partxisaren jatorria ezagutzen duten galdetuko zaie parte hartzaileei, bai eta, haien
ustez, gure kulturara nola iritsi den.

· Jardueraren lehen zatian kulturaz hausnartuko da, kontzeptu dinamiko gisa, partxisaren
jatorriari buruzko testu batetik (ikus B 5.1.4 a eranskina).

· Ondoren, gela osoa partxis taula bihurtuko da, lurrean marrazki handi bat eginez.
· Jokalari batek dadoaren funtzioak beteko ditu, eta gainerakoak lau talde txikitan

banatuko dira. Ohiko partxisean ez bezala, taldeak ez dira koloretan banatuko, kultur
taldetan baizik. Jokoaren helburua gizarte abegitsura iristea da, eta, hori lortzeko, parte
hartzaileak taularen erdian dagoen koadrora iritsi eta partida amaitu behar da.

· Dadoaren funtzioa betetzen duen jokalariak galderak egingo dizkie taldeei. Zenbat eta
erantzun zuzen gehiago eman, orduan eta lauki gehiago aurreratuko dituzte. Dadoaren
funtzioa betetzen duenak denbora dezente izango du galderak prestatzeko, baina,
galderak kulturartekotasunarekin lotuta egon behar dute (adibidez, zer kultura dauden
gure gizartean, zer hitz datozen beste kultura batzuetatik, zer kontinentetakoak diren
zenbait herrialde, zer diren giza eskubideak...).

· Talde bakoitzak 30 segundo izango ditu ahalik eta erantzun gehien emateko.
· Noizean behin, jardueraren arduradunak jokoa geratu eta arrazoi jakin bat eman dezake

parte hartzaileren bat hasierara edo zenbait lauki atzerago bidaltzeko (adibidez, hau
esan dezake: 20 eta 30 laukietan dauden jokalariek 10 lauki atzerago joan beharko dute,
tren txartela ordaindu ez dutelako).

· Jokoa amaitu ostean, parte hartzaileek beren inpresioak bateratuko dituzte, eta
aisialdian eta hezkuntza ez-formalean kulturartekotasuna lantzeko hezkuntza
alternatiben gainean hausnartuko dute.
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B 5.1.4 JOKOA ETA KIROLA



METODOLOGIA

Metodologia aktiboa, parte hartzailea eta bizipenekoa erabiliko da talde handian.

IRAUPENA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Testuaren fotokopiak, koloretako margoak, bereizgarriak parte hartzen duen talde
bakoitzarentzat, orriak eta bolalumak.
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B 5.1.4 a

JOKOA ETA KIROLA

Testu osagarria

· Partxisaren sorrera azaltzen duen testua, Jack Bootermanen Todos los juegos del mundo
(UNICEF, 1996) liburutik ateratakoa.

Indian mende askoan jokatu da partxisean, eta han joko nazionaltzat hartzen da. Izen hori Indian
"hogeita bost" esateko erabiltzen den hitzetik dator, horixe baita dado moduan erabiltzen diren cauri
maskorrek duten puntuaketarik handiena. Jokoaren beste bi bertsio oso ezagun ere badaude,
chausar eta caupur izenekoak. Bi horietan dado arruntekin jokatzen da. ("Caupur" hitza sanskritoko
"catus pada" hitzetik dator, eta "lau hanka dituen hura" esan nahi du). Joko horri India edo Ludo ere
deitzen zaio, hori Ingalaterran aurreko mendearen hasieran patentatutako izenaren egokitzapena.

Partxisa Indian asmatu zen, VI. mendean, edo, agian, lehenago. Egun, Elloran induskatutako
antzinako tenpluetako batean (Indiako Dekkan eskualdean), harrian landutako gurutze formako
partxis taulak ikus daitezke.

XVI. mendean, Akbar Mongoliar Handiak jokatzen zuen kanpoko taula handi batean. Marmolezko
laukiak zituen, eta goratutako plataforman jartzen ziren bera eta bere gortesauak, taularen erdian.
Fitxen ordez beren hareneko esklaboak erabiltzen zituzten. Kolore egokiko soinekoez jantzita (gorriz,
horiz, berdez eta beltzez), lauzatutako taulan mugitzen ziren, cauri maskorraren jaurtiketa bakoitzak
agintzen zienaren arabera.

Partxiseko antzinako taula hindu hau zilarrezko
hariz bordatutako belusaz eginda dago. Jokoko
fitxek erlauntzaren forma dute, marfilarekin
marketeriaz apainduta.

Antzinako taula hinduetan gertatzen zen moduan,
estanpatutako telazkoa da partxiseko gurutze
moderno hori, eta bildu eta fitxekin batera mugi
daiteke, pakete arin eta konpaktu batean.

Amritsar-eko emakumeak gizarte zentro batean
bilduta, partxisean jokatzeko.



EREMUA

Jokoak eta kirola.

GAIA

Kirol jokoak eta soinketa.

IZENA

Eta futbola, zer?

HELBURUAK

· Futbolean sustatzen diren kulturarteko balioak eta balio arrazistak aztertzea.
· Kirolaren bidez balioetako hezkuntza ezartzeko garrantziaz ohartzea.
· Kirola botere sozialaren tresna dela ulertzea.

EDUKIAK

· Kirola, "kulturartekotasunaren aldeko" eta "arrazakeriaren aldeko" jarreren igorle moduan.
· Jarrerak eta baloreak aldatu beharra, kulturartekotasuna sustatzeko.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hiru edo lau laguneko taldeak osatuko dira.
· Lehenik, talde bakoitzak fitxa bat beteko du; bertan, futbolak transmititzen dituen balioak

–onak eta txarrak– egongo dira.
· Ondoren, balore horien arrazoiak aztertuko dituzte, ikuspegi sozialetik, ekonomikotik,

kulturaletik, politikotik...
· Horren ostean, balio horiek aldatzen saiatuko dira, aisialdiko alternatibak aldaketa

eragiletzat hartuta.
· Azkenik, talde bakoitzak proposatutako azterketak eta alternatibak idatziko ditu kartoi

mehe batean, eta talde handian komentatuko ditu.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

IRAUPENA

40 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak, bolalumak, kartoi meheak eta errotuladoreak. Gela.
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B 5.2.1 KIROL JOKOAK ETA SOINKETA



EREMUA

Jokoak eta kirola.

GAIA

Kirol jokoak eta soinketa.

IZENA

Zer da kirola?

HELBURUAK

· "Kirola" kontzeptuaz hausnartzea, kultur elementua dela kontuan hartuta.
· Kirolaren gizarte ikuspegitik onartutako balioez ohartzea.
· Aisialdiaren eremuan, kirolak oinarri hauek dituela sustatu behar baita: lankidetza,

elkartasuna eta ikuspuntu ez-baztertzailea.

EDUKIAK

· Kirol tradizionala.
· Kirola, boterearen baliabidea.
· Kirolaren hezkuntza eta gizarte ikuspegia.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau edo bost laguneko taldeak osatuko dira. 
· Talde guztiek testu bera irakurriko dute (ikus B 5.2.2 a eranskina).
· Testua irakurri ondoren, aztertu egingo dute, eta kirolaren egungo esanahiari buruzko

ondorioetara iristen saiatuko dira. Horretarako, kirola bi modutan balioetsiko dute: huts-
hutsean eta ikuskizun moduan.

· Ondoren, talde handian, talde guztiek egindako hausnarketei eta ateratako ondorioei
buruz hitz egingo dute.

· Jardueraren arduradunak galdera batzuk egingo ditu, denen artean eztabaidatzeko.
Galderen helburua parte hartzaileak bideratzea da, kirolaren bidez legitima daitezkeen
balioez ohartzeko. Hona hemen galderetako batzuk:
· Talde batean bi haur daude: bata Athleticen jarraitzailea, eta bestea Realarena. Hori

dela eta, beti borrokan ari dira eta beti elkarren aurka jokatu nahi dute. Zer egingo
zenukete bi haur horiekin?

· Egun, nola bizi dute kirola eskolek, auzoek, familiek, aisialdi zentroek...?
· Zer balio sustatzen dira egungo errealitatetik?
· Nola islatzen dira kulturen paperak gizartean? (Esaldi hauek proposa daitezke:

"Afrikarrak atleta onak dira, zeren...", "Brasildarrak futbol jokalari onak dira,
zeren..."...).

· Zuen ustez, balio kode bera sustatzen dute kirolek? Zergatik?
· Zer funtzio dute aisialdiko jarduerek kirolean,gizarte fenomeno moduan?
· Aisialdiko hezkuntzaren mundutik, sustatzen al duzue kirola ikuspegi

barneratzailetik? Ezetz erantzunez gero, ikuspegi hori erabil al dezakezue? Zer
oztopo topatzen dituzue? Nola gaindi zenitzakete?
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B 5.2.2 KIROL JOKOAK ETA SOINKETA



METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

IRAUPENA

30-40 minutu.

BALIABIDEAK

Testuaren fotokopiak, orriak eta bolalumak.
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B 5.2.2 a

KIROL JOKOAK ETA SOINKETA

Testu osagarria

· Kirolari buruzko azalpen testua, web orri honetatik ateratakoa:
http://www.elsdeportes.com/efd18a/democ.htm

Egun, “kirola” kontzeptuaren baitan, jarduera fisiko eta aisialdiko jarduera asko bildu dira, eta,
lehiaketekin batera, "kirol sistema garaikide" konplexua, sakona eta trinkoa osatzen dute.

Argi dago kirolak, egun, bi dimentsio dituela: kirola egitea eta kirola ikustea. Lehen kategorian hiru
helburu nagusi bereizten dira:

Helburu hauek dituen kirola: kirola egitea, osasun hobea izatea, gozamena, jokoa, ariketa fisikoa,
mugimendua, aisialdia, lagunekin egoteko aukera izatea, turismo aktiboa, sasoian egotea, sasoi
onean egotea...

Errendimenduzko kirola: kirola markak, errekorrak eta emaitzak hobetzeko da, eta agonistikoa da.
Ezaugarri jakin batzuk dituzten pertsonak aukeratzen ditu, modalitatearen arabera. Juan de la Cruz
Vazquez Perezek "Presente y Futuro de Deporte en Andalucía" lanean (Boletín de Información, 38
Deporte Andaluz), kirol mota horren bi modalitatez hitz egiten du: a) errendimenduaren hastapena:
oinarrizko kirola, eta b) errendimenduaren lorpena: errendimendu oso oneko kirola.

Errendimendua helburu duen kirola; ikusgarriak edo erakargarriak direlako eta marketingagatik
pertsonak erakartzen ditu. Kirola ikuskizuna da.

Kirolaren ikuspegi nagusiak emaitzak ditu helburu. Kirolak, batzuek diotenez, gizakiaren ahalegina
irudikatzen du; hau da, beti emaitzarik onenak lortzeko ahalegina. Indartsuago, altuago eta urrunago
ezagunak (citius, altius, fortius) mugimendu olinpiarraren idealetako bat laburbiltzen du. Askotan
esaten da gizakia jainkoa, supergizona eta heroia izaten eta bere errekorrak gailentzen saiatu dela.
Kirola ulertzeko modu horren funtsezko elementua maila hierarkikoetako lehiaketetan izandako
emaitzak dira; emaitza horiek erkatu eta neurtu egiten dira, eta, horretarako, entrenamendu
teknologikoa eta arrazionala behar da. Erakunde nagusi batek administratu behar du sistema,
arbitrajearen, estandarizazioaren eta kontrolaren bidez. Espezializazio jarraituak gero eta gehiago
bereizten den diziplina izatea dakar. Kirolaren ideia horren ondorioz, parte hartzaileak irabazleak eta
galtzaileak dira.

Lehiaketetako kirolaria bere indarra kudeatzaile edo nagusi bati saltzen dion langile mota berri bat da,
eta jende asko erakartzen duen ikuskizuna sortzeko gai da bere lanarekin. Langilearen lan indarraren
truke balioa merkatuaren eskaintza eta eskari legeen mende dago, eta hura fabrikatzeko behar
izandako lan denborak zehazten du. Kirol instituzio garaikidea ere sistema kapitalistaren makinerian
dago.

"Demokrazia, komunikazioa,
herri kultura eta kirola"
Sergio Ricardo Quiroga
Revista digital. Educación fisica y deportes.
Buenos Aires. 18. zenbakia. 2000ko otsaila



EREMUA

Jokoak eta kirola.

GAIA

Kirol jokoak eta soinketa.

IZENA

Eta arauak aldatzen baditugu?

HELBURUAK

· Baliabideak egokitzen lan egitea, ezarritako helburuak lortzeko.
· Errealitateak egokitzeko duen gaitasunari behatzea.
· Kulturartekotasuna errealitate aberasgarri moduan sustatuko duen balio kode bat

sustatzea.

EDUKIAK

· Aldaketa, kulturarteko errealitatean ezarritako helburuen arabera.
· Jarrera aldaketak.
· Lankidetza, berdintasun eta komunikazio balioak sustatzea.

JARDUERAREN GARAPENA

· Bi edo hiru laguneko taldeak osatuko dira.
· Talde bakoitzak talde joko batean pentsatuko du (adibidez, elkar harrapatzeko jokoak,

"bat, bi, hiru, lau, sardina bakalau", sokasaltoa, errelebozko jokoak...).
· Talde bakoitzak joko bat aukeratu eta talde handiari jakinaraziko dio. Informazio hori

arbelean idatziko da, parte hartzaile guztiek ikusteko eta jokorik errepikatzen ez dela
ziurtatzeko.

· Dinamika jokoaren arauak aldatzean dautza, lankidetzan, berdintasunean eta
komunikazioan oinarritutako balio kodea sustatzeko. Jokoren batek balio horiek
sustatzen baditu, parte hartzaileak arauak aldatzen saiatuko dira, edo elementu edo lelo
berriak gehituko dituzte, balio horiek garrantzi handiagoa izan dezaten.

· Parte hartzaileek jokoetan egin dituzten aldaketa guztiak bateratuko dituzte, eta garatu
duten hausnarketa prozesua azalduko dute.

· Azkenik, parte hartzaileak berriro ere taldetan banatuko dira, eta gai hauek izango
dituzte eztabaidagai:
· Begiraleen funtzioa, eskura dauden baliabideak lortu nahi diren helburuetara

egokitzeko.
· Aisialdiaren mundua; desberdintasunaren, errespetuaren eta berdintasunaren alde

lan egingo duen balio kodea sustatzeko.
· Egungo gizarteak sustatzen dituenetatik kanpoko balioak lantzeak eragiten duen

aurkakotasuna.
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METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

IRAUPENA

30-40 minutu.

BALIABIDEAK

Praktikan jarri nahi diren jokoetarako beharrezkoa den materiala, orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Jokoak eta kirola.

GAIA

Kirol jokoak eta soinketa.

IZENA

Zein txikia den jokoen mundua.

HELBURUAK

· Kulturartekotasunari herri jokoetatik behatzea.
· Jokoek islatzen duten kultur garapenaz ohartzea.
· Jokoen etnozentrismo eza, kultur nortasunaren ikurtzat lantzea.

EDUKIAK

· Jokoen bilakaera.
· Jokoaren kulturartekotasuna.
· Kultura, fenomeno dinamikoa eta egokitzailea.
· Kulturaren esklusibotasun eza.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaileak bikoteka bilduko dira, eta euskal nortasunaren ordezkari diren jokoak
bilatuko dituzte (beharrezkoa da euskal nortasunaren ordezkari zergatik diren azaltzea).
Segur aski, euskal herri kirolei buruzko testuan aipatzen diren kirol asko aterako dira
(ikus B 5.2.4 a eranskina).

· Ondoren, talde handian jarriko dira, hausnarketak eta lortutako emaitzak jakinarazteko
eta jokoa kultur transmisore eta nortasun elementu moduan aztertzen saiatzeko.

· Aztertu ondoren, jardueraren arduradunak joko batzuk banatuko ditu (ikus B 5.2.4 b
eranskina).

· Jokoak ikusi ondoren, galdera hauei buruz eztabaidatuko dute parte hartzaileek:
· Jokatu al duzue inoiz joko horietan? Eta zuen gurasoek edo aiton-amonek? Eta

egungo haurrek?
· Zuen ustez, euskal kulturaren adierazpen al dira joko horiek? Zergatik?
· Nola azal dezakezue joko horiek Txileko herri tradiziokoak izatea?
· Aipa al ditzakezue Euskadin jokatu baina jatorria beste kultura batzuetan duten

jokoak?
· Nola eragiten du kultur mestizajeak aisialdiaren munduan?

Jardueraren arduradunari laguntze aldera eta herri kirol asko Euskal Herrikoak
bakarrik ez direla argitze aldera, M 5.2.4 c, d eta e eranskinak irakurtzea aholkatzen
dugu. Jardueraren arduradunak ondo baderitzo, testu horiek parte hartzaileen artean
banatu daitezke, eztabaida bultzatzeko.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan.
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IRAUPENA

30 minutu.

BALIABIDEAK

Joko batzuk. Orriak eta bolalumak. Gela.
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B 5.2.4 a

HERRI KIROLA

Euskal Herriko kirolez orokorrean hitz egin beharko bagenu, begien bistakoa da denbora gehiena
jatorria beste herrialde batzuetan duten kirolez hitz egin beharko genukeela –hau da, bertakoaz ez
diren kirolez–; baina “herri” hitza aurretik jartzean, Euskal Herriari estu lotutako jarduera izango dugu
hizpide, eta, berezko ezaugarriak dituenez, atal bat merezi du.

Edozein herrialdetako edo eskualdetako herri kirolez edo bertako kirolez hitz egitean horiek zenbait
ezaugarri jakitera eman nahi direnean, herri baten erabilera eta ohitura bihurtu diren jolas jarduerei
buruz hitz egin behar dugu, baina jarduera horien jatorriak eta bilakaerak ez dute lotuta egon behar
herrialde horretako pertsonen nortasunarekin eta bizimoduarekin.

Dena dela, Euskal Herrian, jardueren jatorria eta, jakina, bilakaera oso lotuta daude landa eremuko
biztanleen nortasunarekin eta haren ingurunearekin.

Horrenbestez, herri kirolen ezaugarrien azterketa xehatuaren bidez nahiko ondo ezagutuko dugu
baserritarraren eguneko bizitza nolakoa den eta nola lan egiten duen.

Puntu honetan, sarreran (1. atalean) deskribatu ditugun bi biztanle motak gogoratu behar ditugu:
arrantzalea, kostaldean bizi dena eta begirada itsasorantz duena, eta baserritarra, arbasoen
baserrian sustraiturik bizi dena.

Erabat desberdinak diren bi bizimodu horietatik sortuak dira kirol modalitate ia guztiak, nahiz eta, egia
esate aldera, gehienak bigarren bizimodutik etorri diren; hau da, baserriko bizimodutik.

Lehen aipatutako irizpideen arabera, Euskal Herrian indarrean dauden herri kirol nagusiei buruzko
laburpentxo bat egingo dugu; izan ere, aspaldiko lanbideak eta bizimoduak desagertu izanak horiekin
lotutako kirolak desagertzea ere ekarri du.

Hasteko, estropadak aipatuko ditugu, euskal kostaldean urte askoan oso errotuta dagoen kirola.

Estropadak arrantzaleek egunero egiten zuten lanean dute jatorria: traineruez arrain ugari zeuden
kaletara joan eta ahalik eta denbora gutxienean portura itzultzen zioren arrantzatutakoa saltzeko.

Traineru bakoitzean hamahiru arraunlari eta patroia zeuden, arraunlarien aurrez aurre, popan. Patroia
da traineruaren norabidearen arduraduna, bai eta arraunlariei animoak eman eta errieta egiten diena
ere. Askotan, estropadan bandera eskuratzeagatik herriak duen pozaren erantzulea ere bada
(bandera estropada irabazi duenari ematen zaio).

Gehien eskuratu nahi izaten den bandera, Kantauri itsasoan udan izaten diren estropada guztien
arteko harribitxia, Kontxako badian jartzen da jokoan, irailaren aurreneko bi igandeetan. Bertan,
traineru onenak lehiatzen dira, eta duela mende bat baino gehiagotik dator tradizio hori.

Uztailetik hasi eta urrira artean ia kostaldeko herri guztietan izaten da ikuskizun horretaz gozatzeko
aukera.

Lehorreko kirolen artean, izen handiena aizkora apustuak du.

Jatorria aizkolariek eta ikazkinek mendietako basoetan egiten zuten lanean du kirol horrek.

KIROL JOKOAK ETA SOINKETA

Informazio osagarria

· Euskal herri kirolei buruzko artikulua, honako web orritik ateratakoa:
http://www.cd.sc.ehu.es/DOCS/book.SS-G/v1/Deporte.html
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XVIII. mendean Euskal Herrian burdinola askotan egur ikatza bakarrik erabiltzen zenez eta
itsasontziak egiteko egur asko behar zenez, baso ugari desagertu egin ziren. Urteak joan eta urteak
etorri, basoei eutsi dieten herriek eta haranek aizkolari entzutetsuak izan dituzte.

Aizkora apustuetan normalean erabili izan den egurra pagoarena da, gehienetan Nafarroako
iparraldeko pagadietakoa.

Aizkora apustuan, enborrak lurrean jartzen dira, errenkan, eta enborrak lehenengo ebakitzen dituena
da irabazlea.

Udan, askotan ikusten dira bi aizkolari, laguntzaile eta guzti (botileroa eta prestatzailea), nor
baino nor Euskal Herriko hainbat herritako festetan eta erromerietan.

Zalantzarik gabe, Euskal Herritik kanpora oihartzun handiena izan duen herri kirola harri jasotzea
izan da, Iñaki Perurena harri jasotzailearen lanari esker. Perurena leitzarra da, nafarra, eta bera izan
zen 300 kiloko harria lehen aldiz jaso zuen harri jasotzailea.

Harri jasotze proba gehienetan, bi harri jasotzaile aritzen dira elkarren aurka. Txandaka eta denbora
aldi batean edo bitan –txandak–, ahalik eta gehienetan jasotzen dute harria. Jasoaldia baliozkoa
izateko, harria sorbalda gainean orekan jarri behar da.

Urteak pasa ahala, jaso beharreko objektuaren forma asko aldatu da. XX. mendearen hasieran, gaur
egun gehien erabiltzen diren lau harri motak ezarri ziren: angeluzuzena, zilindrikoa, esfera eta
karratua.

Harriak granitoz egin izan dira tradizioz, eta pisu askotakoak izan dira: 100 kilo baino gutxiagokoak
daude, bai eta 300etik gorakoak ere, lehen aipatu dugunez.

Aizkora apustuekin batera, harri jasotze proba izaten da Euskal Herriko jaietako erakustaldietan
gehien ikusten den herri kirola.

Jarraian, beste herri kirol mota batzuk aipatuko ditugu. Horiek ere, aurrekoak bezala, euskal
baserrietako nekazaritzari eta abeltzaintzari lotutako bizimodutik sortuak dira.

Harriak arrastaka eramatean oinarritutako probak bi motatakoak dira: idi proba –idiek mugitu
behar dute harria– eta gizon proba –gizonek mugitu behar dute–. Helburua aldez aurretik zehaztutako
denboran ahalik eta plaza gehien egitea da. Plaza da distantzia neurtzeko balio finkoa.

Segalaritzan, lehiakideak –segalariak– sega eskuez hartu eta ahalik eta belar gehien moztu behar
dute, zozketaz egokitutako lur sail batzuetan eta aurrez erabakitako denboran. Gehienetan, ordu bete
eta bi ordu arteko probak izaten dira.

Euskal Herrian arto laborantza oso hedatuta zegoenez, lokotxa bilketa sortu zen. Joko horretan,
lehiakideek lokotxa kopuru jakin bat (ia beti 25en multiploak) bildu behar dituzte saski batean,
banaka. Lokotxak 1,25 metroko tartea behar dute elkarren artean.

Txinga probetan, lehiakideek 28 metroko distantzia (plaza) ahalik eta gehienetan egin behar dute
aurrez zehaztutako denboran, eskuetan 50 kiloko txinga bana dutelarik.

Artzainen bizitza artzain bi probetan islatzen da: artzain zakurren txapelketetan eta ahari probetan.
Artzain zakurren probetan –esate baterako, Oñatin irailean egiten dena–, artzainaren aginduei
jarraiki, artzain zakurrek artaldea nola gobernatzen duten epaitzen da. Ahari probek tradizio handia
du Urolako arroan –Azpeitia, Arroa...–, eta bertan aharien indarra eta erresistentzia neurtzen dira,
buruez elkarren aurka joz. Beste ahariak enfrentamenduari uko egitea lortzen badu, irabazi egingo du.

Euskal Herrian badaude beste bi herri kirol izen handia dutenak: sokatira eta pilota. Sokatiran,
zortzi lagunez osatutako talde banak sokari heldu eta aurkaria bere aldera eramatea lortu behar du.
Pilotak modalidade ugari ditu: eskuz, palaz, erremontea, zesta punta, xarea, errebotea, luzea, joko
garbia... Gipuzkoan, Billabonan eta Zubietan –Lasarteren ondoan– bakarrik jokatzen dira aipatutako
azken modalidadeak, baina Ipar Euskal Herrian oso ohikoak dira.

B 5.2.4 a
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Ipar Euskal Herrian, nekazaritzarekin lotura handia duten interes handiko herri kirolak jokatzen dira,
eta, gainera, oso ikusgarriak dira.

Horien artean, modalitate hauek dira aipagarrienak: lasto fardo altxatzea. Hiru minutuan, polea
erabiliz eta fardoek lurra ukitu gabe, lasto fardoak ahalik eta gehienetan altxatzean datza.

Arto zaku lasterketan, abiadura eta erresistentzia behar dira, parte hartzaileek bizkar gainean
eraman behar duten zamagatik.

Esne bidoi probak txinga proben antzekoak dira, baina eraman beharreko objektuak zerikusi
handiagoa du baserriaren berezko jarduerekin.

Gurdi jasotzea ere indarra neurtzeko proba da. Proba horretan, gurdiaren atzealdea altxatu eta
biratu egin behar da, aurrealdea lurrean finko dagoelarik.

Euskal Herriko herri kirolei buruzko azalpen hauek bukatzeko, derrigorrezkoa da, askorik sakondu
gabe ere, proba guztietan parte hartzaileek eta ikusleek egiten dituzten apustuak eta trabesak
aipatzea. Apustuak mota askotakoak dira: irabazlea zein izango den edo ñabardura txiki bat; esate
baterako, hamabost minututik gorako estropada batean traineru batek beste bati hiru segundoko
aldea kenduko dion edo ez.
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Txileko herri jokoak

Zenbait denbora pasa iraila inguruan Txilen sortzen dira, udaberria iristean eta Aberriko Jaien
ospakizunak hasten direnean. Hona hemen joko ezagunenak eta haien arauak:

Zaku karrerak 

Lehiakideak zakutan sartzen dira, eta zutik egon behar dute, gerriaren parean zakuei eskuez eutsita.
Zakuek ibiltzea edo korrika egitea galarazi behar diete lehiakideei, jauziak eginez aurreratu behar
baita. Ibilbide bat egin behar dute, ez 20 metro baino laburragoa, ez eta 50 metro baino luzeagoa ere.
Helmuga lurrean markatutako marra bat da. Kontuz erorikoekin!

Koipez igurtzitako makila

Makila luze eta zuzen bat (eta ahal izanez gero leuna) aukeratuko da, eta xaboiz edo material koipetsu
batez igurtzi. Puntan sariak jarriko dira (dirua, janaria...) eta lehiakideen zeregina goraino igotzea
izango da, sariak hartzeko. Ohikoena parte hartzaileak erdiraino iristea eta, gero, beheraka irristatzen
hastea da.

Musika aulkia

Aulki batzuk jartzen dira biribilean, biribilaren kanpotik esertzeko moduan. Lehiakideek aulki kopurua
baino bat gehiago izan behar dute. Ondoren, musika entzuten hasiko dira, eta lehiakideek ibili egin
beharko dute... musika geratzen den arte. Orduan, aulki bat bilatu beharko dute, eta bertan eseri.
Esertzen ez dena kanporatuta geratuko da, eta, jokatzen jarraitzeko, aulki bat kendu beharko da. Bi
lehiakide eta aulki bakarra geratuko dira: musika isildutakoan lehena esertzea lortzen duen lehenak
irabazi egingo du.

Txerri lasterketak

Leku handi baina itxietan egiten da; ilargierdi itxurako pistetan, adibidez. Txerri bat gantzaz edo
koipez igurtzi, eta aske utziko da. Ondoren, haur talde bat haren atzetik abiatuko da, txerria harrapatu
arte. Harrapatzea lortzen duenak irabaziko du.

Ziba

Joko tradizionala da. Buruz behera dagoen udare baten forma duen egurrezko tramankulu bat da.
Burdinazko mentua du, eta horren gainean biratzen da. Birarazteko, soka batekin lotu, eta jaurti egiten
da. Zibaren inguruan hainbat joko daude. Adibidez, "Troia": lurrean egindako zirkulutik bertan jarri
diren txanponak ateratzen saiatzea. Horretarako, jokalariak ziba jaurti eta eskuan hartzen du, eta
zirkulura jaurtitzen du. Helburua zirkuluan dagoen zerbait zibaz kanporatzea da. Beste joko bat
"Quiñoak" dira: bi jokalarik batera jaurtitzen dute ziba, batak bestea kolpatu eta helmugara iristeko.

Hiru hankako lasterketak

Bikoteka egiten den lasterketa. Parte hartzaile baten ezkerreko hankako txorkatila bestearen
eskuineko hankako txorkatilarekin lotzen da. Beraz, aurrera egin ahal izateko, aldi berean mugitu
behar dituzte lotutako hankak. Jokatzeko, helmuga markatu eta hainbat bikote lortu behar dira. Kontuz
ibili behar da bihurrituekin!

Jokoen zerrenda, web orri honetatik tik ateratakoa: 
htpp://www.copesa.cl/el-18/aper2.htm.
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Aizkoraren gainean esan, azken 20-15 urteetan aizkora australiarra erabiltzen dela, izan ere, garai
batean Euskal Herrian erabiltzen zirenak baino arinagoak eta zorrotzagoak dira australiarrak. Rafael
Aguirre Frankok gogoratzen duenez, 1975ean Australiara bidaia egin zuen hango aizkolariak nola
aritzen ziren ikusteko. Urtebete beranduago, 1976ko urtarrilaren 18an, Anoetako Belodromoan
Australiako hiru aizkolariren eta Astidia, Arria II. eta Arria III.aren arteko desafioa jokatu zen. Aizkolari
australiarrek aise irabazi zieten hemengoei, eta frogatuta geratu zen aizkora australiarra askoz hobea
zela. Horregatik, 1977ko azaroaren 28an Atotxako futbol zelaian egin zen norgehiagokan, aizkora
australiarra erabiliz Arriak eta Mindegia nagusitu zitzaien Kanada, EEBB, Australia eta Zelanda Berritik
etorri ziren aizkolariei. 

Ikusten denez, aizkora ez da Euskal Herrian bakarrik ezaguna. Estatu Batuetan, Kanada, Australia eta
Zelanda Berrian ere izaten da aizkora lehiarik. Hala ere, toki horietan aizkora probek ez dute Euskal
Herrian bezain beste irauten. Hemen aizkora proba batek 30 minutu iraun baditzake, beste toki
horietan saioak 2 edo 3 minutukoak izaten dira. Gainera, Euskal Herrian batez ere baserri giroan
mugitzen direnak izaten dira aizkorarekiko zaletasuna izaten dutenak. EEBBtan edo Kanadan, berriz,
tenisean edo antzerako kirol batean aritu beharrean, enborrak moztea aukera dezake abokatu nahiz
mediku batek, nahiz eta modu afizionatuagoan izan. 

B 5.2.4 c

OHARRA: Testu hauetan, “Euskal herri kirolak” izenekoak ez direla bakarrik Euskal Herrikoak
adierazten da. Izan ere, kirol horiek beste herrialde batzuetan ere jokatu izan dira historiako hainbat
garaitan.

Aizkora, gogorra bezain ikusgarria

· http://www.euskonews.com/0045zbk/gaia4508es.html 
María Agirre
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SOKATIRAREN JATORRIA:

Sokatik tiratzeko lehiaren jatorria antzinako gurtza eta ospakizunetan kokatu behar da. Historian ez
dago sokatiraren jatorria argitzen duen inongo datarik ez leku jakinik. Zenbait herrialdetan sokatiraren
errituzko ekintzen aztarna batzuk aurkitu dira: Birmania, Halmahera, India, Borneo, Corea, Hawai eta
Ginea Berriko irletan. Halaber Asia aldeko herrietan eta Afrikan (Congo, Zaire), Amerikan (Eskimalak)
eta Ozeanian (Zelanda Berria) ere sokatira ezaguna da errituen bitartez.

Sokatira ahalmen mistiko batzuen sinboloa da, hala nola, gaiztakeriaren porrota, on eta gaitzaren
arteko eztabaidetan, hileta elizkizunetan... Urtaro berriaren eguraldi iragarpena. Honi buruz
F.E.Lawyer etnografoak kontatzen du birmaniar sineskera: euriaren taldeak eta lehortearenak
borrokatzen dute batak bestea narratzeko eta herritar ideiak dio, euria egiten duela talde hezeak
lehorra gainditzen duenean.

Munduko beste muturrean, Canadako eskimaletan, bi talde osatzeko ohitura dago, batak udazkena
ordezkatzen du, besteak negua. Nork nori irabazten dionaren arabera aurreikusten dute nolako
eguraldia izango duten.

SOKATIRAREN HISTORIA KIROL BEZALA:

Historian aurrera eginez, sokatira ez da berriro erlazionatu errituzko zeremoniekin eta indar fisikoen
norgehiagoka huts bilakatu da.

· 2.500 K.a.

Meretaku-ren hilobiaren horma bateko grabatua, Sakaran (Egipto), sokatira kirol bezala azaltzen den
aztarna garbiak aurkitu dira. 

· 500 K.a.

Praktikatzen zen Grezian, Joko Olinpikoen sorterrian. Atletak ibiltzen ziren sokatiran, lehiaketa kirol
bezala edo beste kiroletarako entrenamenduetarako ariketa fisiko bezala. 

· XII. mendean, Kristo ondoren

Sokatira lehiaketako parte zen enperadore txinatarren gorteetan. 

· XIII-XIV. mendeetan

Mongolia eta Turkian ere norgehiagoka aztarnak aurkitu ziren. Mendebaldeko Europan sokatirari
buruzko agerpenaren historia K.O.ko 1.000 urte inguruan hasi zen. Garai hartako txapeldunen
historietan, Escandinavia eta Alemanian sokatiraren aztarnak daude "Kraftige Spiele" (indarraren
jokoa) izeneko jokoetan. 

· XV-XVI. mendeetan

Frantzia eta Britainia Handiko torneoetan ere azaltzen da. Garai hartan gainera garrantzi handiago
ematen zitzaion kirolari. Ekipoa osatzeko orduan pisu berdineko gazteen artean egiten zen
aukeraketa. 

B 5.2.4 d

Sokatira

· http://www.euskonews.com/0045zbk/gaia4501es.html 
Lazaro Azkune
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Kontinentean aldatu edo desagertu diren jarduera asko ia batere aldatu gabe mantendu dira orain
dela denbora gutxi arte komunikatzeko zailtasun ugari dituzten lurraldeetan; esate baterako,
uharteetan, bai eta uharteez osatutako tokietan ere.

Horrenbestez, ezinbestekoa da uharte bakoitzean bizi izandako giza taldeak zein izan ziren jakitea
toki jakin batean jarduera bat zergatik egon zen jakiteko.

Normandiatik, Portugaletik eta Espainiatik etorritako kolonoen asentamenduen ondorioz, zenbait joko
ezarri ziren toki horietan, baina ez beste batzuetan.

Gauza bertsua gertatu zen Kanariar uharteetako historian izandako barne emigrazio fluxuekin.

Jarduera horietako asko emigrazio fluxu horiek zituzten lan jarduerekin, atsedenaldiekin eta
aisialdiarekin lotuta zeuden, bai eta erabiltzen zituzten lanabesekin eta materialekin ere.

Ezaugarri horiek hainbat jolas jardueratan ikusten dira; esate baterako, kanariar bela latinoan, harri
jasotzean, artzain jauzian, idi probetan, kanariar makilan...

Lanabesak erabiltzen trebea izateak edo lanabesak hobeto erabiltzeko indar handia izateak langile
ona izatea esan nahi zuen, eta horrek estatusa ematen zuen komunitatean.

B 5.2.4 e

Kanariar uharteetako herri kirolak

· Kanariar uharteetako gobernua, Hezkuntza, Kultura eta Kirol saila.
http://www.gobiernodecanarias.org/deportes/ web orritik aterata.
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B 6. Naturaren eremua

Giza taldeak natur ingurune jakinetan bizi gara, eta harremanak izaten ditugu ingurune
horrekin. Kultura bakoitzak ezartzen dituen harreman horiek elkarrekiko mendekotasuna
sortuko dute, eta mendekotasun horretara ahalik eta modu onenean egokitu eta moldatu
beharko dute gizakiak eta natur inguruneak. 

Gure moduko gizartean hainbat kultura daude, eta, beraz, hainbat harreman mota ezartzen
dira natur ingurunearekin. Kulturartekotasuna lantzeko orduan, kontuan izan behar dugu
ingurune bateko harreman aniztasun hori; baina, horrez gain, konturatu behar dugu
harreman batzuek inguruneari gailentzen zaizkiola, eta harremanak gure gizartea
egituratuko duen sistema sozialak eta ekonomikoak zehazten dituztela.

Atal honetako jarduerak, beraz, natur ingurunearekin ezartzen diren harreman horien kultur
aniztasuna aurkitzera bideratuko dira. Jardueren azken helburua jarrera aldaketa eragingo
duen lan metodoa sustatzea da, natur ingurunearekiko ezagutzatik eta errespetutik
abiatuta.

Na
tu

ra



EREMUA

Natura.

GAIA

Natura ezagutzea.

IZENA

Irla bakartua.

HELBURUAK

· Baliabide kulturalek, sozialek eta pertsonalek ingurunea gure beharretara nola alda
dezaketen behatzea.

· Errealitatearen ezagutzak eta ingurunearen aldaketek gure beharretan, mundu
ikuskeran, ohituretan eta, azken batean, kulturan eragina izango dutela konturatzea.

EDUKIAK

· Ingurunearen eta kulturaren arteko elkarreragina.
· Kulturaren bilakaera egokitzailea, beharren arabera.
· Ingurunearen aldaketa, kulturatik abiatuta.
· Kulturaren aldaketa, ingurunetik abiatuta.

JARDUERAREN GARAPENA

· Bost laguneko taldeak osatuko dira.
· Jardueraren arduradunak irla bakartu batean daudela azalduko die taldeei, eta giza arlo

bat aztertzeko eskatuko die, irlako bizimodu berria antolatze aldera. Landu beharreko
arlo nagusiak hauek izango dira, besteak beste: arlo soziala (gizarte harremanak, taldea
ezagutzea...), arlo politikoa (erabakiak hartzea, arauak ezartzea...), kultur arloa
(ingurunearen hautematea, ohiturak aztertzea...) eta arlo ekonomikoa (natur baliabideak,
baliabideak aldatzea...). Lan analitiko horretan, parte hartzaileek atal hauek izango
dituzte kontuan:
· Errealitateko zer elementu aldatu dira?
· Zer egin behar duzue errealitate berri horretara egokitzeko?
· Zer egin behar duzue errealitate hori aldatzeko, zuen kulturatik abiatuta?

· Horren ondoren, taldeek arlo bakoitzetik ateratako ondorioak bateratuko dituzte.
· Dinamika ebaluatzeko, ingurunearen aldaketari eta kulturaren garrantziari buruzko

eztabaidari ekin diezaiokete. Eztabaida bideratzeko, galdera hauek erabil daitezke:
· Kultura da natur ingurunea aldatzen duena, ala natur ingurunea da gure kultur

parametroak aldatzen dituena?
· Egungo gizarteak gehiago aldatzen du ingurumena aurreko garaietan baino?

Zergatik?
· Kontuan izaten al dugu naturak berez duen kultur aniztasuna historian izandako

egokitze prozesuan?
· Irlan bertan jaiotako norbait biziko balitz, harengandik natura gehiago errespetatzen

duten jarrerak ikasiko zenituzketela uste duzue?
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B 6.1.1 NATURA EZAGUTZEA



Edo hobe da gure ezagutza baliatzea, kontuan hartuta naturan eta gizakiarentzat
kaltegarriak diren desoreken sortzaile den gizarte ikaragarri kontsumitzaile bateko
kide garela?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

IRAUPENA

40 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak.
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EREMUA

Natura.

GAIA

Natura ezagutzea.

IZENA

Goazen txangora.

HELBURUAK

· Ingurunera egokitzeko moduei buruz hausnartzea.
· Beste kulturen ekarpenak ezagutzea, kulturartekotasuna lantzeko.
· Ingurune batean egon daitekeen kultur aniztasunaz hausnartzea.

EDUKIAK

· Beste kultura batzuk ezagutzea.
· Kultur ereduez sentsibilizatzea eta aberastea.
· Estrategiak sortzea, kulturarteko errealitatearen ikuspegitik abiatuta.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaileak hiru taldetan banatuko dira, eta jardueraren arduradunak txango bat
imajinatzeko eskatuko die. Txangoa Arantzazura, Gorbeara edo Urkiolara egin daiteke.

· Lehen taldeak kanpatzeko haima bat duela imajinatuko du; bigarrenak, karabana duela;
eta hirugarren taldeak ez du baliabiderik izango. Hortik abiatuta, txangoaren plangintza
egin beharko dute.

· Talde bakoitzak bere plangintza arbel batean idatziko du, talde guztiek ikus ahal izan
dezaten, eta gainerako taldeei azalduko diete.

· Talde guztiei entzun ondoren, baliabide horien artean dauden aldeez hausnartuko dute,
bai eta baliabide bakoitzaz eta ohiko bizitzaz ere. Ondoren, eduki horiek haurrekin nola
landu pentsatuko dute, galdera hauen bidez:
· Baliabide horiek egokitu al daitezke txangoaren ingurunera? Zergatik?
· Zer izan beharko dugu kontuan egokitu ahal izateko?
· Zergatik uste duzue herri batzuek bitarteko horiek erabiltzen dituztela haien

ingurunean bizitzeko?
· Zer helburu betetzea espero duzue txangoan?
· Egokitu zaizuen ingurunean, zer ezaugarri izan da plangintzarako eragozpen

handiena?
· Galderetatik ateratako ondorioak baliagarriak izango dira gai hauen gainean

eztabaidatzeko:
· Naturaren eta inguruaren ezagutza, hainbat kultur ikuspegitatik.
· Ezagutza horiek izatearen garrantzia, ingurunera egokitzeko kulturarteko lana

egiteko.
· Kulturek erabiltzen dituzten balioetatik eta baliabideetatik sortzen den

ingurunearekiko errespetua.
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· Ingurune berean kultura egokitzeko hainbat sistemaren bateragarritasuna.
· Kultur egokitzapenaren hainbat sistemen bateragarritasuna ingurune berean.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

IRAUPENA

30-40 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak.
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EREMUA

Natura.

GAIA

Natura ezagutzea.

IZENA

Natura kulturartekoa da.

HELBURUAK

· Inguruaren kultur bilakaeraz hausnartzea.
· Norberaren kulturaren memoria historikoa lantzen ikastea.
· Kulturen aberastasuna sustatzea, kulturarteko bizipenetatik abiatuta.

EDUKIAK

· Kulturek inguruneari egiten dizkieten ekarpenak.
· Boterearen kulturaren nagusigoa.
· Jarrera aldaketetarako beharrezkoa den gaitasun kritikoa eta historikoa.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau edo bost laguneko taldeak osatuko dira.
· Talde bakoitzari eskatuko zaio zerrendatzeko kulturek gure natur inguruneari egindako ekarpenak.
· Ondoren, ekarpen guztiak bateratuko dira, eta eztabaidari ekingo zaio. Eztabaida

bideratzeko, galdera hauek har daitezke abiapuntutzat:
· Gaur egun, gure ingurunearen kulturartekotasuna ezagutzeko gai gara ala ekarpen

horiek gure kulturakoak izango balira bezala barneratu ditugu?
· Nola ulertzen ditugu ekarpen horiek, elementu aberasgarri modura ala boterearen

inposaketa modura?
· Nola eman diezaiekegu adiera positiboa gure gizarteko kulturetatik jasotzen ditugun

ekarpenei, kolektibo horiek kulturalki “maila baxuagoko” taldetzat hartzen baditugu?
· Nola landu dezakegu kulturartekotasuna gure hezkuntza lanean? Zer behar dugu

begirale modura?
· Gaitasun kritikoa lantzeko, garrantzitsua al da haurrek beren kulturaren eta beste

kultura batzuen historia ezagutzea?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

IRAUPENA

40 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak.
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EREMUA

Natura.

GAIA

Ingurunea kontsumitzea eta manipulatzea.

IZENA

Nik kontsumitu egiten dut, zuk lan egiten duzu, berak esplotatu egiten du, guk kontsumitu
egiten dugu, zuek pobreak izaten jarraitzen duzue, haiek aberasten ari dira, eta mundua
suntsitzen ari da.

HELBURUAK

· Mendebaldeko kulturak ingurunearen aldaketan duen legitimitateaz hausnartzea,
arrazoi eta interes jakin batzuetatik abiatuta.

· Kultur nagusigoak sortzen dituen jarrerak ezagutzea (kapitalismoa).
· Kultur etnozentrismoaren ondorioei behatzea.
· Kontsumoa arduratsua eta errespetuzkoa izateko jarrera aldaketak sorraraztea.

EDUKIAK

· Sistema kapitalistaren balioek duten legitimitatea.
· Mendebaldeko kulturak beste kulturengan duen boterea.
· Sistema kapitalistak ingurunean eragiten dituen ondorioak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Bikoteak osatuko dira.
· Bikote bakoitzari eguneroko bizitzako arlo bat ezarriko zaio, egungo kontsumo

produktuen zerrenda bat egin dezan. Landu daitezkeen arloak hauek dira: elikadura,
arropak eta tresnak, mendebaldeko kulturan ingurunea manipulatzeko eta
kontsumitzeko ohiturak aztertzeko egoki irizten den guztiaz gain. Parte hartzaileek
produktu bakoitzaren hainbat arlo aztertuko dituzte:
· Nondik dator?
· Hori kontsumitzea beharrezkoa dela uste al duzu? Zergatik?
· Jatorrizko herrialdean kontsumitzen al da?
· Hemen egin al daiteke? Egiten al da? Zergatik?
· Zergatik kontsumitzen dugu produktu hori, eta ez beste bat?
· Zer ondorio eragiten ditu gure gizartean produktu hori kontsumitzeak? Eta jatorrizko

gizartean? Eta munduan, oro har?
· Zer ondorio ditu kontsumo horrek natur ingurunean, ikuspegi partikularretik eta

mundu mailako ikuspegitik begiratuta?
· “Ona, polita eta merkea” leloa barneratuta al dago gure kulturan? Zergatik?

· Galdera horien ondorioetatik abiatuta, gai hauek landuko dira eztabaidaren bidez:
· Kontsumoaren kultura, ingurunearen suntsitzaile.
· Natur ingurunearen aldaketak munduan dituen ondorioak.
· Ingurunearen ezagutza eta sentsibilizazioa sustatzeko beharra, ohiturak eta jarrerak

alda daitezen.
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· Naturari behatzeak kulturetan duen garrantzia, arlo horretan hezkuntzatik bertatik
esku hartzen lagunduko diguten ildoak ikusteko.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

IRAUPENA

20-30 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak, bolalumak, kartoi meheak eta errotuladoreak. Gela.
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EREMUA

Natura.

GAIA

Ingurunea kontsumitzea eta manipulatzea.

IZENA

Edozein egun.

HELBURUAK

· Ingurunearen manipulazioari buruz hausnartzea.
· Zientziak eta teknologiak kulturan eragiten dituzten aldaketez ohartzea.
· Gure inguruan gaitasun kritikoa lantzea.

EDUKIAK

· Ohiturei eta inguruneari eustea.
· Kontsumorako ildo jakinak legitimatzea; betiere, industriaren eta kapitalismoaren mende

gaudela kontuan hartuta.
· Gureak ez diren kultur ikuspegiak ezagutzea.
· Beharrak asetzeko alternatibak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jardueraren arduradunak parte hartzaileei jaiki eta lotara joan artean egiten dutena
zehatz-mehatz deskribatzeko eskatuko die, eta erantzunak arbelean idatziko ditu.

· Ondoren, hiru edo lau laguneko taldeak osatuko dituzte.
· Talde bakoitzak jarduera bakoitza egiteko beharrezko teknologiak zein diren aztertuko

du, eta teknologia horiek ez erabiltzeko alternatibak bilatuko dituzte.
· Taldeek beren ekarpenak bateratuko dituzte, eta gai hauen gainean ondorioak ateratzen

saiatuko dira:
· Teknologia ingurunearen manipulazioaren eragile ez ezik boterearen baliabide ere

bada.
· Natur inguruneak gero eta garrantzi txikiagoa du gaur egun.
· Gure kulturan eremu zientifikoa eta teknologikoa barneratzeko moduek gure

ekintzetan balio kode batzuk ezartzen dituzte.
· Zientzia eta teknologia ez ezagutzeak gure egungo gizarteari zailtasun ugari

ekartzen dizkio.
· Teknologiak ekarpen onuragarriak egiten dizkio hezkuntzari, baina ondorio

kaltegarriak ere eragiten ditu.
· Teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak baliatu egin behar dira, gure jarrera

aldatzeko eta aniztasuna onuragarria dela balioesten duten jarrerak sustatzeko.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan.
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IRAUPENA

30 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak, bolalumak, arbela eta klarionak. Gela.
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EREMUA

Natura.

GAIA

Ingurunea kontsumitzea eta manipulatzea.

IZENA

Eskutitza gizon zuriari.

HELBURUAK

· Gure ohiturek naturan duten eraginari buruz hausnartzea.
· Gizakia ingurunera hurbilduko duen kontzientziatze lana beharrezkoa dela sustatzea.
· Naturak beste kultura batzuetan duen esanahiari behatzea (aberastasun iturria baita),

gure gizartean ere horrela lantzeko.

EDUKIAK

· “Natura” kontzeptua, hainbat kulturaren ikuspegitik. 
· Kultur ikuspegiak hurbiltzea, ingurunearen alde lan egiteko.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaile bakoitzak idatzi bat egingo du –edo horma irudi bat–, naturak bere
bizitzan duen garrantzia adierazteko. Garrantzitsua da lan horietan hainbat gauza
islatzea: zer jarrera agertzen diren eguneroko bizitzan, zer sentimendu azaleratzen
dizkigun... Informazio horiek parte hartzaileen errealitatean oinarrituta egon beharko
dute, eta ahalik eta zehatzenak izan beharko dute.

· Ondoren, parte hartzaileek eskutitza irakurriko dute (ikus B 6.2.3 a eranskina). Eskutitz
hori Suwamishen tribuko buruak –Seattle indioak– Ameriketako Estatu Batuetako
presidenteari –Franklin Pierce-ri– idatzi zion, egun Washingtongo estatua osatzen duten
lurrak erosteko presidenteak zuen asmoari erantzuteko.

· Parte hartzaileek bi testuak alderatuko dituzte, natura ulertzeko moduak eta eragiten
dituen jarrerak egiaztatzeko. Lan horren helburua natura manipulatzeko arrazoiez
kontzientzia hartzea da.

· Parte hartzaileek ondorioak bateratuko dituzte, talde handian.
· Ondoren, hiru edo lau laguneko taldetan, galdera hauei erantzun beharko diete:

· Egun, gizakia da lurrarena edo lurra da gizakiarena? Zergatik?
· Garrantzitsua al da memoria historikoa izatea, gure kulturak natura ulertzeko modua

nola aldatu duen ikusteko?
· Ulertzeko modu hori bera al da landan eta hirian?
· Gure inguruneko gainerako kulturek gure moduan ulertzen eta sentitzen dute natura

eta guk bezala jokatzen dute? Zergatik?
· Nola aberasten gaitu beste ikuspegi batzuk ezagutzeak, jarrera eta jokamolde

aldaketak sustatzeko?
· Nola landu ditzakegu haurrekin natura ulertzeko, sentitzeko eta bertan jokatzeko

beste modu horiek?
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B 6.2.3 INGURUNEA KONTSUMITZEA
ETA MANIPULATZEA



· Amaitzeko, erantzunak bateratuko dira, parte hartzaileak ohartzeko aisialdian lan ildo
bat ezartzea beharrezkoa dela kulturartekotasunaren ikuspegitik naturaren ezagutza
sustatzeko.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

IRAUPENA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Eskutitzaren fotokopiak, biltzeko papera, orriak, bolalumak, kartoi meheak eta
errotuladoreak. Gela.
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B 6.2.3 a

INGURUNEA KONTSUMITZEA ETA MANIPULATZEA

Testu osagarria

· Seattle indioak, Suwamish tribuaren buruak, Amerikako Estatu Batuetako Franklin Pierce
presidenteari 1855ean igorritako eskutitza. Testua web orri honetan dago:
http://www.tubreveespacio.com/ab03pen01.htm (gaztelaniaz)

1854an, AEBetako presidenteak indioen lur sail handi bat
erosi nahi zuen, eta, horretarako, indioentzako “erreserba”
bat sortu nahi zuen. Hona hemen Larrugorrien Buruzagi
Nagusiaren erantzunaren itzulpenaren zati bat... Ama
lurrari buruz inoiz egin izan den adierazpen ederrena eta
sakonena dela diote.

Nola eros edo sal daiteke ortzia, lurraren berotasuna?
Ideia hori ez dugu ezagutzen... Airearen freskotasunaren
jabe eta uraren distiraren jabe ez bagara, nola eros
diezazkigukezue?

Lur honen sail bakoitza sakratua da gure herriarentzat.
Pinu sastraka distiratsu bakoitza, hondartzetako harea
pikor bakoitza, bai eta intsektu bakoitzaren soinua ere,
sakratua da gure herriaren memoriarako eta iraganerako.
Zuhaitzen zainetatik doan izerdiak larrugorrien memoriak
daramatza.

Gizon zuriaren hildakoek jatorrizko herrialdea ahazten dute
izarren artean paseatzen hasten direnean; gure hildakoek,
berriz, ezin duten inoiz ahaztu lur eskuzabal hau,
larrugorrien ama bera baita. 

Lurraren zati gara, eta, era berean, lurra gure zatia da.
Lore usaintsuak gure anai-arrebak dira; oreina, zaldia,
arrano handia; horiek dira gure anai-arrebak. Arkaitz
malkartsuak, zelai hezeak, zaldiaren eta gizakiaren
gorputzaren berotasuna, guztiok gara familia berekoak.

Horregatik guztiagatik, Washingtongo Buruzagiak gure
lurrak erosteko mezu bat bidaltzen digunean, gehiegi ari
zaigu eskatzen. Buruzagiak gu eroso bizi ahal izateko toki
bat erreserbatuko digula ere esaten du. 

Horregatik, kontuan hartzen dugu gure lurrak erosteko
eskaintza. Hori egitea ez da erraza, lur hau sakratua baita
guretzat.

Ibaietan eta erreketan doan ur gardena ez da ura bakarrik,
gure arbasoen odolaren ordezkari ere bada. Lurra saltzen
badizuegu, sakratua dela gogoratu beharko duzue, bai eta
lakuetako ur garbietako isla fantasmagoriko bakoitzak

gutarren bizitzen gertakariak eta memoriak kontatzen
dituela ere. 

Uraren murmurioa aitaren ahotsa da. Ibaiak gure anai-
arrebak dira eta gure egarria asetzen dute; gure kanoen
eramaileak dira eta gure seme-alabak elikatzen dituzte.

Gure lurrak saltzen badizkizuegu, zuen seme-alabei
gogorarazi eta irakatsi beharko diezue ibaiak gure anai-
arrebak direla, bai eta zuenak ere, eta, beraz, anai-arreben
zor zaien samurtasunez jokatu behar dute haiekin.

Badakigu gizon zuriak ez duela ulertzen gure bizimodua.
Gizon zuriak ez daki bi lur zati bereizten, gauez iritsitako
kanpotarra baita eta lurretik nahi duena hartzen baitu.

Lurra ez da zuen anai-arreba, etsaia baizik, eta konkistatu
ondoren, bideari jarraitzen dio, gurasoen hilobia atzean
utzita, hori gizon zuriarentzat ez baita garrantzitsua. 

Lurrak seme-alaba beretzat bahitzen badu, zuretzat ez da
garrantzitsua izango, nahiz eta gurasoen hilobia eta seme-
alaben ondasuna ahaztuta egon.

Ama, lurra, eta anai-arreba, ortzia, ardiak edo koloretako
kontuak bezala erosten, ustiatzen eta saltzen diren
objektutzat hartzen dituzu. Zure jateko gogoak lurra
irentsiko du, atzean basamortu bakarrik utzita...

Ez dakit, baina gure bizimodua desberdina da zuenaren
aldean. Zuen hiriak ikuste hutsak larrugorrien begiak
penatzen ditu. Agian, larrugorria basatia delako eta ezer
ulertzen ez duelako izango da.

Ez dago toki lasairik gizon zuriaren hirietan, ez dago tokirik
udan zuhaitzen hostoak nola irekitzen diren entzuteko edo
intsektuek hegalei nola eragiten dieten entzuteko... 

Baina, agian, ezer ulertzen ez duen basatia naizelako
izango da hori ere. Zaratak gure belarriak bakarrik
iraintzen ditu. Eta, azken finean, zertarako da bizitza,
gizakiak ezin badu entzun koiotearen garrasi bakartia, ez
eta urmael baten ertzean dauden igelen gaueko eztabaida
ere?

Seattle buruzagiak (larrugorrikoa) 1854an
AEBetako presidenteari idatzitako gutuna
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Larrugarria naiz eta ez dut ezer ulertzen. Guk nahiago
dugu urmaelaren gainean haizeak egiten duen xuxurla
leuna edo eguerdiko euriak garbitutako edo pinuen usain
hartutako haize horren beraren usaina.

Aireak garrantzi ordainezina du larrugorriarentzat, izaki
guztiek hats bera baitute; basatiak, zuhaitzak, gizakiak,
guztiok arnasten dugu aire bera. Ematen du gizon zuria ez
dela kontziente arnasten duen aireaz, hilzorian egun
askoan dagoena kiratsaz konturatzen ez den bezala.

Gure lurrak saltzen badizkizuegu, jakin behar duzue airea
ordainezina dela, aireak bizitzarekin elkarbanatzen duela
espiritua eta aireak azken hatsak ere badituela.

Eta gure lurrak saltzen badizkizuegu, aparteko gauza
sakratu gisara kontserbatu behar duzue, gizon zuriak ere
haizea dastatu dezakeen toki gisara, zelaietako loreek
usaina emanda.

Horregatik kontuan hartzen dugu egin diguzuen eskaintza.
Onartzea erabakitzen badugu, baldintza bat jarriko dut
nik: gizon zuriak anai-arrebekin bezala jokatu behar du lur
honetako animaliekin.

Basatia naiz eta ez dut bestelako bizimodu bat ulertzen.
Milaka bufalo ikusi ditut zelaietan usteltzen... Gizon ziriak
martxan zihoan tren batetik egindako tiroz hilak.

Basatia naiz, eta ez dut ulertzen zergatik den
garrantzitsuagoa kea darion makina bat bizi ahal izateko
bakarrik hitzen dugun bufalo bat baino.

Zer gertatuko litzateke gizakiarekin animaliarik ez balego?
Animalia guztiak sarraskituko balituzte, gizakia ere hil
egingo litzateke, espirituzko bakardadeak jota. Beraz,
animalien gertatzen zaiena gizakiari ere gertatzen zaio.
Dena dago lotuta.

Irakatsi egin behar diezue zuen seme-alabei zapaltzen ari
zareten lurzorua gure aitona-amonen errautsak direla.
Irakatsi seme-alabei lurra kideen bizitzaz aberastuta
dagoela, lurra errespetatzeko. 

Irakatsi seme-alabei guk seme-alabei irakatsi dieguna:
lurra gure ama da. Lurrari gertatzen zaion guztia lurraren
seme-alabei ere gertatuko zaie. Gizakiek lurrean tu egiten
badute, bere buruei egiten diote tu.

Hau dakigu: lurra ez da gizakiarena; gizakia da lurrarena.
Gizakiak ez zuen bizitza bilbatu, gizakia haria besterik ez
da. Bilbearekin egiten duen bere buruari egiten dio.

Lur honek garrantzi ordainezina da, lurrean kalterik egiten
bada, ama lurraren haserrea piztuko da, gizon zuriak
desagertu egingo da, gainerako tribukoak baino lehenago.
Kutsatu zuen ohatzeak... eta gau batean zuen
hondakinetan itota hilko zarete.

Etorkizun hori misterioa da guretzat, ez baitugu ulertzen
zergatik hiltzen diren bufaloak, zergatik gobernatzen diren
zaldi basatiak eta zergatik betetzen diren muino ugari
kable hizlariekin. 

Non daude sastrakak? Suntsituta! Non dago arranoa?
Desagertuta! Bizitza bukatu eta biziraupena hasten da.



EREMUA

Natura.

GAIA

Ingurumen hezkuntza.

IZENA

Nor dira errudunak?

HELBURUAK

· Gure jarduerek naturan duten erantzukizunez hausnartzea.
· Enpatia eta arlo kritikoa lantzea, gure jardueren arrazoiei eta ondorioei dagokienez.
· Jarrera aldaketak sustatzea, hausnarketatik abiatuta.

EDUKIAK

· Naturaren manipulazioaren arrazoiak eta horren ondorioak.
· Egun naturarekiko agertzen diren jarrerak eta balioak.
· Jarrera aldaketetara bideratzen diren estrategiak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hiru edo lau laguneko taldeak osatuko dira.
· Hiru minutuan, talde bakoitzak gizakiak eragindako natur hondamendien zerrenda

idatziko du orri batean.
· Talde bakoitzaren erantzunekin zerrenda bat bateratuko da, eta zerrenda guztiak

ikusteko moduan jarriko dira.
· Parte hartzaileek natur hondamendi horietako bat aukeratuko dute (dinamika

eraginkorra izan dadin, komeni da aukeratutako hondamendiarekin lotura duen
informazio asko izatea).

· Jarraian, bi taldetan banatuko dira parte hartzaileak: talde batek “mendebaldeko gizarte
industrial kapitalista” irudikatu du, eta besteak mendebaldeko gizartearen nagusigoaren
ondorioak jasaten dituzten gizarteak.

· Talde bakoitzak galderak prestatuko ditu gainerako taldeentzat, epaiketaren aurrean
bere jarrera eta planteamenduak indartzeko. Beste taldeek egin diezazkioketen
galderen erantzunak ere prestatuko ditu.

· Jardueraren arduradunak epaile funtzioa izango du, eta epaiketa aurrera eramateko
modua aukeratuko du (galderak formulatzeko eta erantzuteko bozeramaileak egongo
diren, galderak txandaka egingo diren...). Jardueraren arduradunak edozein unetan
parte hartu ahal izango du epaiketan, ondorioak prestatzeko kontuan izan beharko diren
galderak eta hausnarketak egiteko.

· Epaiketaren ostean, bi taldeak berriz bilduko dira, beren jarrera jasoko duten ondorioak
eta epaiketan ateratako ekarpen esanguratsuenak idazteko.

· Ondoren, eta epaiketa amaitzeko, talde bakoitzak bere ondorioak aurkeztuko ditu.
· Berriz ere hasierako taldeak osatuko dituzte. Talde bakoitzak esperientzia horretatik

ateratako ondorioez eta gure inguruko errealitatera estrapolatzeko moduaz hausnartuko
du. Horretarako planteamendu hauetatik abiatuko da:
· Mendebaldeko gizarteak naturaren beste ikuspegi bat duten kulturak asimilatzeko

gaitasuna du edo kulturak dira mendebaldeko gizartera egokitzen direnak,
erakarpen, behar eta antzeko arrazoiengatik? Zer dela eta gertatzen da hori?
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B 6.3.1 INGURUMEN HEZKUNTZA



· Nola landu dezakegu gure kultur erantzukizuna eta mundu osoan dituen eraginak?
· Nola landu dezakegu kulturartekotasuna, aisialdiko hezkuntza zentroetatik,

ingurumenaren eremuan?
· Azkenik, taldeek ondorioak bateratu eta eztabaidatuko dituzte.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da bakarka, talde txikietan eta talde
handian.

IRAUPENA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Natura.

GAIA

Ingurumen hezkuntza.

IZENA

Gure planetako hondamenak.

HELBURUAK

· Planetaren egungo egoeran kulturek duten erantzukizunaz ohartzea.
· Botereak jarrerak legitimatzeko duen funtzioari buruz hausnartzea.

EDUKIAK

· Gure jarduerek munduan dituzten ondorioak.
· Gure ingurune hurbilarekiko ditugun ardurak
· Jarrera aldatzeko beharrezko dugun kontzientzia.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaile bakoitzak kontzeptu maparen fotokopia bana jasoko du (ikus B 6.3.2 a
eranskina), eta bakarka hausnartuko du.

· Gero, lau edo bost laguneko taldeak osatuko dira.
· Talde bakoitzak ingurumena kaltetzen duten eguneroko jardueren zerrenda prestatuko

du (jardueraren arduraduna gure planetako hondamendi bakoitzaren adibide bat
gutxienez ateratzen saiatuko da).

· Parte hartzaileek beren lana bateratuko dute talde handian, eta jarduera guztiak biltzen
dituen zerrenda idatziko dute, arbelean edo horma irudi batean.

· Gero, berriro ere hasierako taldeetan bilduko dira parte hartzaileak, eta
ingurumenarekiko errespetua sustatzen duten jardueren zerrenda prestatuko dute.
Jardueraren arduradunak laguntza eman diezaieke, beste kulturek egin dituzten
ekintzak gogoratuz, bai iraganekoak, bai oraingoak.

· Jarraian, taldeek beren lana bateratuko dute, eta horma irudi bat egingo dute.
· Azkenik, bi astetan jarduera horiek egiteko konpromisoa eskatuko zaie parte hartzaileei.

Bi aste horiek iragan ostean, berriro elkartuko dira, emaitzei buruz hitz egiteko.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da, talde txikietan eta talde handian.
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IRAUPENA

30 minutu.

BALIABIDEAK

Kontzeptuzko maparen fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia eta klarionak
edo errotuladoreak. Gela.
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B 6.3.2 a

INGURUMEN HEZKUNTZA

Informazio osagarria

· Kontzeptuzko mapa. Un programa pedagógic per a la tolerància liburutik ateratako pasartea,
Direcció General d´Acció Cívica, Bartzelona, 1995.

b) Gure planetako hondamenak 

AIREAN

Berotegi efektua 

Lurrazpiko uren
kutsadura

Itsasoko uraren
kutsadura

Hondakinen pilaketakLurrazaleko uren
kutsadura: ibaiak eta lakuak

Euri azidoa Hondakin nuklearrak
Baliabideak

agortzea

• Mineralak

• Landareak

• Animaliak

HondakinakEspezieen aldaketa
eta heriotza

Itsasoko flora
eta fauna murriztea

Espezieen hondamena

Atmosferaren kutsadura Ozono geruzaren
hondamena

URETAN

LURREAN
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B 7. Osasun eremua

Osasuna, kontzeptu moduan, kultura bakoitzak duen mundu ikuskeran oinarrituta ulertzen
da. Horrek esan nahi du lotura dagoela osasunaren, gaixotasunaren eta kulturaren artean.
Horrenbestez, lan bat benetan kulturartekoa izan dadin, mundu ikuskera horiek aurreikusi
beharko ditu, eta, horri esker, osasunean hezteak eta osasunerako hezkuntzak gure
gizarteko kulturen arteko lotura nahikoa izan behar dute oinarri.

Atal honetan proposatzen ditugun jardueren helburua mundu ikuskera horiek ezagutzea da,
eta “osasuna” eta “gaixotasuna” kontzeptuei buruz hausnartzea. Jakina, azterketa horrek
jarrera aldaketa planteatzea eskatzen du, kultura batek ezartzen duen hegemoniari
dagokionez.

Azken batean, kulturartekotasuna osasunaren eremuan lantzeak beste kultura batzuen
pertzepzioak kontuan hartzea eskatzen du, bai eta gure jokabideak erlatibizatzen eta
zalantzan jartzen ikastea ere; betiere, jokabide horiek eraginkorrenak eta bideragarrienak
diren jakiteko.

Os
as

un
a



EREMUA

Osasuna.

GAIA

Kultura eta osasuna.

IZENA

Kulturari buruzko hiztegia.

HELBURUAK

· “Osasuna” eta “gaixotasuna” kontzeptuak definitzeko eta kontzeptu horiek testuinguru
egokian jartzeko dauden kultur desberdintasunak aztertzea.

· Bi kontzeptu horien arteko loturari eta kulturetan betetzen duten funtzioari erreparatzea.
· Bizimodua ulertzeko beste modu batzuk ezagutzea.

EDUKIAK

· “Osasuna” kontzeptua, kultura bakoitzaren mundu ikuskeratik abiatuta.
· Osasunaren, kulturaren eta gaixotasunaren arteko lotura.

JARDUERAREN GARAPENA 

· Bikoteak osatuko dira.
· Bikote bakoitzak “osasuna” eta “gaixotasuna” kontzeptuen definizioa pentsatuko du.
· Gero, talde handian komentatuko dituzte definizioak, bi kontzeptuen definizio bateratua

egiteko.
· Dinamikaren arduradunak kontzeptu horien beste bi definizio azalduko dizkio taldeari

(ikus B 7.1.1 a eranskina).
· Jarraian, hasierako taldeak osatuko dituzte parte hartzaileek, eta bi zerrenda egingo

dituzte: bata, hiru definizioetako elementu komunena (talde handiarena eta arduradunak
eman dizkien biena), eta, bestea, desberdinak diren elementuena.

· Gero, parte hartzaileek talde handian aztertuko dituzte erkaketa horiek, eta puntu hauei
buruzko ondorioetara iristen saiatuko dira:
· “Osasuna” kontzeptua aztertzeko, kultura ezagutzeko eta ulertzeko beharra.
· Osasunaren eremuarekin lotura duen gauza guztietan, kulturak arrazoiei eta

ondorioei erantzuna ematea.
· Osasuna lantzeko baliabideak kultura bakoitzaren mundu ikuskeratik bideratzea.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta handian.
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B 7.1.1 KULTURA ETA OSASUNA



IRAUPENA

30 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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B 7.1.1 a

OSASUNA ETA KULTURA

Osasuna Lanerako gogoa izatea, minik ez sentitzea, pozik egotea, beharrezkoa den guztia
izatea, medikuarengana joan beharrik ez izatea, ongizate fisikoa sentitzea, beharrik eta
arazorik ez izatea. Osasuna du naturarekin harreman ona duenak.

Gaixotasuna Min edo ondoez fisikoren bat izatea. Inori gerta dakiokeen okerrena da; laguntza behar
izatea, triste egotea, Jainkoak ez entzutea, ilusioa galtzea, diru falta izatea eta bizitzeko
beharrezkoak diren elementuak ez izatea. Gaixotasuna ez da gauza organikoa edo
partziala, norbanakoak ez du gaixorik izaten organo bat soilik, bere osotasunean dago
gaixo.

(Betty Rizzo Zambranok emandako definizioak, Kolonbiako 15 de Noviembre Kooperatibakoa,).

Osasuna iz. 1. Gaixotasunik gabeko egoera (Osasunerako Mundu Erakundeak, ongizate fisiko,
mental eta sozial osoko egoera, eta ez bakarrik gaixotasunik gabekoa, bezala
definitzen du). Osasun ona. Osasuna galdu. Geroztik ez zuen osasunik izan. 2.
Organismo baten une jakin bateko egoera fisikoa. Zure osasunak ez dizu horrelakorik
egiten uzten.

Gaixotasuna iz. 1. Pertsona edo animalia baten osasunari kalte egiten dion ez-normaltasun organiko
zein funtzionala; landare baten garapen eta bizitzari kalte egiten dion alterazio
organikoa. 2. Gaixoa, errukigarria denaren nolakotasuna. • gaixotasun profesional.
Lanbide batean jardutearen ondorio dena.

(Harluxet hiztegi entziklopedikotik ateratako definizioak).

KULTURA ETA OSASUNA

Informazio osagarria

“Osasuna” eta “gaixotasuna” kontzeptuen definizioa.



EREMUA

Osasuna.

GAIA

Kultura eta osasuna.

IZENA

Zein da irtenbide onena?

HELBURUAK

· Egoera baterako kulturek dituzten erantzunak ezagutzea.
· Egoera jakinetan norberaren kulturak ezartzen dituen inposaketez ohartzea.
· Desberdinak baina baliagarriak diren kulturen ikuspegiak ezagutzeko beharraz

hausnartzea, eta haietara egokitzea.

EDUKIAK

· Kontzepzioen eta jokabideen baliagarritasuna.
· Kultur ikuskerak onartzeko beharra.
· Norberaren jokabide ereduak soilik balioesteko joera, bai eta, modu horretan, beste

kultura batzuetakoa diskriminatzekoa ere.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hiru laguneko taldeak osatuko dira.
· Jardueraren arduradunak egoera jakin bat eta balizko irtenbideak planteatuko dizkie

taldeei. Proposatzen diren egoera eta irtenbideak hauek dira: “Gau batean, neska bat
oso gaixo dago. Botaka egin du, eta sukar handia du.
Irtenbideak:
a) Gurasoek sendagilearengana eraman dute, eta sendagai batzuk eman dizkiote,

hobeto egoteko.
b) Gurasoak bere ondoan geratu dira gau osoan, eta hobeto egoteko errezatu dute.
c) Aitonak jaikitzera, bainatzera eta etxetik irtetera behartu du, haizea hartzeko. Gero,

belarrekin egindako ukendu bat prestatu, eta gorputz osoan zabaldu dio.
d) Aitonak urarekin, ozpinarekin eta limoi urarekin bustitako trapu batzuk jarri dizkio, eta

ezkaia eta erromeroa jarri ditu irakiten.
e) Gurasoek auzoko gizon zaharrenari deitu diote, bere alabak zer duen esan diezaien,

eta, egoera hobetzen ez bada, haren aholkuari kasu egin eta sendagilearengana
eramango dute.

· Talde bakoitzak egokiena iruditzen zaion irtenbidea aukeratuko du, eta aukeraketa hori
egiteko arrazoia azalduko du.

· Gero, taldeek azaldutako irtenbideei eta arrazoiketei buruz eztabaidatuko dute parte
hartzaileek. Eztabaidan, jardueraren arduradunak galdera hauek eta antzekoak egin
beharko dizkie:
· Zer elementu izan ditugu kontuan irtenbidea aukeratzeko?
· Zuen ustez, irtenbide guztiek eraginkortasun bera izan dezakete? Zergatik?
· Gerta al liteke irtenbide baten eraginkortasuna egoeraren testuinguruaren eta

gizartearen araberakoa izatea? Zergatik?
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· Zer egingo zenukete zuen lanean horrelako egoera baten aurrean izango bazinete?
Kontuan izango al zenukete haurraren kultura ala haurraren eta familiaren irizpideak
kontuan izan gabe jokatuko zenukete?

· Zer egingo zenukete egoera horretan dagoen haurrak sendagairik ezin duela hartu
eta ibaian bainatzen bada hobeto egongo dela esango balizuete?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da, talde txikietan eta handian.

IRAUPENA 

20-30 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Osasuna.

GAIA

Kultura eta osasuna.

IZENA

Zer dira drogak?

HELBURUAK

· Drogen erabilerari eta gehiegikeriari buruz eztabaidatzea.
· Drogekin lan egiteko mendebaldeko irizpideak nolakoak diren behatzea.

EDUKIAK

· “Koka” kontzeptua.
· Produktuaren eta kontzeptuaren manipulazioa.
· Kultura nagusiek duten garrantzia drogen inguruan sortzen diren aurreiritzietan eta

jarreretan.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hiru laguneko taldeak osatuko dira.
· Talde guztiek testu bera irakurriko dute (ikus B 7.1.3 a eranskina).
· Ondoren, testuak igortzen duen mezua aztertuko dute taldeek, eta gai horri buruz

mendebaldeko gizarteak duen iritziarekin erkatuko dute.
· Amaitzeko, parte hartzaileek beren hausnarketak komentatuko dituzte, estrapolatzeko

eta produktu baten manipulazioari eta bere erabileraren edo abusuaren legitimitateari
buruzko ondorioetara iristeko. Horretarako, jardueraren arduradunak galdera hauek egin
diezazkieke parte hartzaileei:
· Zer iritzi du mendebaldeko gizarteak “kokari” buruz? Eta beste gizarteek?
· Gauza bera pentsatzen dugu sendagaiei buruz, gure aiton-amonek erabiltzen

zituzten landareei buruz edo bere seme-alaba tripako minak dagoelako aitak edo
amak ematen dion koka orriari buruz...?

· Nola landu dezakegu gai hori gure gizartean?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da, talde txikietan.

IRAUPENA

20 minutu.

BALIABIDEAK

Testuaren fotokopiak, orriak eta bolalumak.
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B 7.1.3 a

HOSTO SAKRATUA

Hostoari buruzko informazio gehiago izateko, bisitatu La Paz hiriko Kokaren Museoa. 

Hosto sakratua Andeetako indigenen kulturaren zatia da. Bolivian, Aro Eratzailean kontsumitzen zen,
Kristo jaio baino mila urte inguru lehenago. Hainbeste denboran erabili zenez, hostoak bere
ezaugarriak erakutsi zituen. Nutritiboa da, EZ du mendekotasunik sortzen eta ez da kaltegarria, kafea
(kafeina), coca cola (kafeina), tabakoa (nikotina) eta alkohola ez bezala. Tabakoa eta alkoholak
pixkanaka hiltzen dute, eta guzti-guztiek mendekotasuna eragiten dute. Kokak ez du adikziorik
sortzen, eta ez da kaltegarria osasunerako. Are gehiago, oso ona da kolesterolaren aurka, eta
nutritiboaz da; buruzagi indigenek koka eskaintzen dute, munduan dagoen gosearen arazoa
konpontzeko. Bitaminak, proteinak eta abar ditu, eta, Kokaren Museoaren web orria irakurritakoan
konturatuko zara zergatik esaten zaion HOSTO SAKRATUA. Argaltzeko ere ona da, pixkanaka eta
gorputzerako modu osasungarrian.

Gaur egun, HOSTO SAKRATUAREN aurkako kanpaina bat jarri da abian, gobernuaren aldetik eta
nazioartean. Jende askok koka eta kokaina nahasten ditu. Koka koka baino ez da. Koka ez da
kokaina. Beste kontu bat da pertsona batzuek prozesu kimiko baten bidez natur baliabide hori
gorputzerako kaltegarria den substantzia bihurtzea. Substantzia horrek ez du zerikusirik HOSTO
SAKRATUAREKIN. Koka sulfatoa kokaina klorhidrato bihurtzeko prozesu kimikoaren aurka borrokatu
behar da. Aldaketa kimiko horiek sortzen dituzte gizakiarentzat kaltegarriak diren mendekotasunak.
Prozesu hori da suntsitu beharrekoa, HOSTO SAKRATUA koka baino ez da. Koka ez da kokaina.

SAVIA ANDINA

POR ESA BOQUITA MENTIROSITA
ME ESTAS PERDIENDO POCO A POCO
Y EN LA PUNTA DEL TATA SAJAMA 
ENCONTRARAS OTRO COCANI
COCA NO ES COCAINA

COCA ES LA HOJA SAGRADA
JALLALLA BOLIVIA
JALLALLA ORURO
SOY DE LOS COCANIS
ALMA VIDA Y CORAZON

KULTURA ETA OSASUNA

Testu osagarria

· Drogei buruzko azalpen testua, Kokaren Museoaren web orritik ateratakoa: 
HYPERLINK "http://www.radiorebel.com/lacasadelson/news.htm" 
http://members.tripod.com/~Gialma/Coca.html
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EREMUA

Osasuna.

GAIA

Osasunerako hezkuntza.

IZENA

Osasun tailerra.

HELBURUAK

· Kultur ikuspegiek jarduerak eta jarrerak zehazten dituztela ohartzea.
· Egokitzapena eta adostasuna sustatzea.
· Enpatia lantzea.
· Besteak ezagut ditzagun lantzea.

EDUKIAK

· Kultur ikuspegi guztien baliagarritasuna; hau da, mendebaldeko ikuspegiak ez du
zertan nagusi izan.

· Norberaren kultura baliagarritzat emateak sortzen dituen jarrerak eta itxaropenak.
· Besteak ezagutzea eta enpatia.
· Kultur ikuspegiak hurbiltzeko beharra, osasunaren eremuan lan eraginkorra egiteko.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hiru laguneko talde bat osatuko da (A taldea), eta lauko beste bat (B taldea). Gainerako
parte hartzaileak behatzaileak izango dira.

· A taldeak gurea ez den kultur talde baten funtzioa beteko du (asmatutakoa edo
benetakoa). Talde horretako kideek, gure kulturan ezagutzen ez ditugun ohitura
higienikoetan pentsatuko dute. Jardueraren arduradunak esango die mendebaldeko
kultura ezagutuko ez balute bezala jokatu behar dutela, eta beraien ustez
mendebaldeko higiene ohiturak ez direla oso baliagarriak.

· B taldeak gure kultur taldea irudikatuko du, eta hau izango da egin beharko duena:
· Beste taldeak sustatzen dituen ohiturak ezagutzea.
· Bakoitzaren ohiturak ezagutzea eta beste taldeari azaltzea.
· Bakoitzaren ohituren baliagarritasuna arrazoitzea.
· Beste taldea konbentzitzen saiatzea beren irizpideen baliagarritasunaz, arrazoi

sozialen, sanitarioen, ekonomikoen eta abarren bidez, edo, bestela, inposatuz.
· Gero, parte hartzaileek lau edo bost laguneko taldeak osatuko dituzte.
· Talde bakoitzak irtenbide bat proposatuko du, iritziak hurbiltzeko, eta adostasun hori

islatuko duen higiene tailerra sortuko du, gure gizartean eskuragarri dauden baliabideak
kontuan izanik (adibidez, aho higieneko tailerra).

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikitan eta handian.
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IRAUPENA

40 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak.
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EREMUA

Osasuna.

GAIA

Osasunerako hezkuntza.

IZENA

Zer modu arraroa hori egiteko.

HELBURUAK

· Beste ohitura eta jokabide batzuen aurrean hartzen diren jarreren gainean hausnartzea.
· Beste kultura batzuetako ohiturak ezagutzea.
· Estereotipoak eta aurreiritziak lantzea.

EDUKIAK

· Aurreiritziak eta estereotipoak.
· Beste kultura batzuetako ezagutzak eta jarduerak diskriminatzea eta gutxiestea.
· Beste ezagutza eremu batzuk sustatzea, kultur aberastasun moduan, garapen

komunitarioa lortzeko.

JARDUERAREN GARAPENA

· Parte hartzaile bakoitzak, gai hauei buruzko iritzia emango du:
· Barruko arroparekin dutxatzea.
· Hortzak limoi edo intxaur azalez garbitzea.
· Eskuez jatea.
· Kideen aurrean txankletak eta arropa aldatzeko ohitura izatea.
· Eskuak eta hankak egunean hainbat aldiz garbitzea.
· Haragia ez jatea.
· Jatorduek plater bat soilik izatea.

· Gero, bakarkako proposamenak bateratuko dituzte parte hartzaileek, eta eztabaidari
ekingo diote. Eztabaida kulturarteko gizarteetako haurrek higiene eta elikadura
ohituretan dituzten jarduerei buruzkoa izango da, eta kontuan izango dituzte aisialdiko
profesional direnean egiten dituzten jarrerekin.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da, bakarka eta talde handian.

IRAUPENA

20-30 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Osasuna.

GAIA

Osasunerako hezkuntza.

IZENA

Prebentzioa ulertzen dugu.

HELBURUAK

· Kulturak gizarte batean bizi diren biztanleentzako programak planteatzean duen eragina
kontuan izatea.

· Kulturarteko mezua ezartzeko beharraz ohartzea.
· Egungo gizarteak duen ikuspegi aldaketaren beharrari buruz hausnartzea.

EDUKIAK

· Kontzeptu beraren inguruan sortzen diren kultur ikuspegiak.
· Osasunaren prebentzioari buruzko mezu esanguratsua igortzea biztanle guztiei.
· Osasunaren prebentziorako estrategia aldatzeko beharra, prebentzio hori biztanle

guztientzat esanguratsua izan dadin.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau edo bost laguneko taldeak osatuko dira.
· Talde bakoitzak horma irudi bat egingo du, osasunaren prebentzioan oinarritutakoa.

Parte hartzaileek, irizpide hauek izan beharko dituzte kontuan:
· Hainbat kultur kolektiborentzat izango da.
· Mezu argiak eta zehatzak izan beharko ditu.
· Egungo gizarteko eta hainbat kulturatako errealitatea hartu behar ditu kontuan, bai

eta haiek dituzten baliabideak ere.
· Horma irudiak amaitutakoan, gainerako parte hartzaileei adieraziko diete zer

planteamendutan oinarritu diren lanak egiteko.
· Azkenik, jardueraren arduradunak hainbat galdera egingo dizkio talde bakoitzari, hala

nola:
· Erraza izan al da kolektibo askori zuzendutako mezuak sortzea?
· Zuen kultur ikuspegiak eragina izan duela uste duzue?
· Egungo gizarteak, mezuak sortzeko orduan, kolektiboak kontuan izaten dituela uste

duzue?
· Egungo gizarteko zer elementu beharko zenituzkete prebentzio arloan hezkuntza lan

eraginkorra egiteko?
· Nola landu daiteke prebentzioa aisialdiko mundutik? Zer egin daiteke haurrekin? Eta

erakundeekin? Eta gizartearekin?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan.
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IRAUPENA

40-50 minutu.

BALIABIDEAK

Biltzeko papera, orriak, bolalumak, kartoi meheak, errotuladoreak, margoak, kola eta
guraizeak. Gela.
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Zuzendarientzako jarduerak

241sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill



243sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

Z 1. Soziologi eremua

Aisialdiko hezkuntza zentroetako zuzendaritzak garrantzi handia du kulturarteko hezkuntza
egokia garatzeko. Zentroaren eta bere gizarte testuinguruaren ikuspegi orokorra dela
medio, zuzendariek gizarteratzeko ahalik eta errespetagarrienak diren prozesuak barneratu
ahal izango dituzte eguneroko hezkuntza praktikan.

Lan konplexu horretan laguntzeko, proposatutako jardueretako galderek aukera ematen
dute, eta aisialdiko munduaren eta gizarte errealitatearen ezagutzan sakontzeko, kultur
aniztasunari eta migrazio prozesuari dagokienez. Prozesu hori lan ildo hauetatik abiatzen
da:

· Herrialdeko errealitate soziala eta demografikoa ezagutzea, bai eta horren aukerak eta
alde onak ere.

· Aisialdiko zuzendarien eta zentroen funtzioen bizipenak, testuinguru kulturanitzean
gizarte aldaketaren eragileak baitira.

· Aniztasuna lantzeko erabil daitezkeen esku hartze ereduak ezagutzea.
· Testuinguru kulturanitzetako hezkuntza esku hartzeetako estigmatizazioa eta iruzurrak

ezagutzea eta bizitzea.
· Aisialdiko hezkuntza zentroek lan sozioedukatiboan garatzen dituzten jarduera ildoak,

erakundeen eta gizartearen arrazakeriaren ondorioei aurre egite aldera.
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EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Aisialdiko hezkuntzaren soziologia.

IZENA

Aukerak eta alde onak.

HELBURUAK

· Aisialdiko hezkuntzan eragina duten gizarte elementuak zein diren jakitea.
· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko ikuspegitik, integrazioa bultzatzen duten gizarte

elementuak lantzeko estrategiak sortzea.
· Aisialdiko hezkuntzan eragiten duten gizarte elementuen zailtasunak, abantailak,

ahuleziak eta aukerak aztertzea.

EDUKIAK

· Aisialdiko hezkuntzan eragiten duten gizarte elementuak.
· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza.
· Aisialdi zentroetan zuzendaritza funtzioak garatzeko beharrezko estrategiak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduerari ekiteko, aisialdiko hezkuntzan eragiten duten gizarte elementuak aurkeztuko
dira. Jardueraren arduradunei egoki iruditzen zaizkien elementuez gain, hona hemen
beste elementu baliagarri batzuk: hedabideak, ekonomia, biztanleriaren bilakaera,
migrazioak, erlijioa, elkarte dinamika, gizarte kohesio maila...

· Parte hartzaileek, lau edo bost laguneko taldeetan, gizarte elementu horiek zentroetan nola
eragiten duten azalduko dute. Horretarako, proposatutako gizarte elementuetan edo
bestelakoetan, ZAAA sistema aplikatuko dute (Zailtasunak eta Abantailak –zentrotik
kanpoko elementuak–, Ahuleziak eta Aukerak –zentro barneko elementuak–) arrazakeriaren
aurkako eta kulturarteko hezkuntza lortzeko baliabide egokiak diren frogatzeko.

· Ondoren, berriz ere lau edo bost laguneko taldeetan bilduta, parte hartzaileek
estrategiak planifikatuko dituzte. Estrategia horiek eguneroko jardunean aisialdi zentroko
zuzendariek gizarte elementuak aprobetxa ditzaten erabili behar dira.

· Hortik aurrera, estrategiei buruz eztabaidatuko dute talde handian, eta ondorioak horma
irudi batean jasoko dituzte. Horma irudia parte hartzaile guztiek ikusteko moduan jarriko
da.

· Azkenik, arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzarako erabil ditzaketen
estrategiei buruzko ondorioak aterako dituzte, elkarrekin.

METODOLOGIA

Hausnarketa landuko da talde txikietan eta talde handian.
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Z 1.1 AISIALDIKO HEZKUNTZAREN SOZIOLOGIA



DENBORA

2 ordu.

BALIABIDEAK

Orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia eta klarionak edo errotuladoreak.
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EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko ikuspegia.

IZENA

Kulturarteko topaketa.

HELBURUAK

· Aisialdiko hezkuntzan lan egiteko aukerak aztertzea, arrazakeriaren aurkako eta
kulturarteko ikuspegitik.

· Ikuspegi horiek aisialdi zentroaren lanean integratzeko estrategiak eta lan ildoak
prestatzea.

EDUKIAK

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza.
· Zuzendariaren funtzioak aisialdi zentroan.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hasteko, eskutitz bat jasoko dute parte hartzaileek (ikus Z 1.2 a eranskina). Eskutitz
horretan, topaketa batzuetarako gonbitea egiten zaie parte hartzaileei. Topaketaren
helburua aisialdi zentroek garatzen duten lanari buruz eztabaidatzea da, arrazakeriaren
aurkako eta kulturarteko ikuspegitik.

· Jardueraren arduradunek testu bat emango diete parte hartzaileei, eta testu horretan
arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko lana zer den adierazten da (ikus Z 1.2 b
eranskina).

· Gero, bost laguneko taldetan, aisialdi zentroan ikuspegi hori indartzeko zuzendariek
gara ditzaketen lan ildo zehatzak prestatuko dituzte. Hori egiteko, kontuan izan beharko
dute jarduerak hainbat eragilerekin egin ditzaketela: begirale taldeekin, haurren eta
nerabeen familiekin, udalekin, auzokoekin eta abarrekin. Interesgarria da parte
hartzaileek izandako lan esperientziekin lan hori osatzea (arrazakeriaren aurkakoak eta
kulturartekoak). 

· Gero, taldeek diseinatutako lan ildoak bateratuko dituzte.
· Amaitzeko, parte hartzaileek eztabaidaren bidez adostutako lan ildoak prestatuko

dituzte. Helburua lan ildo horiek aisialdi zentroetan arrazakeriaren aurkako eta
kulturarteko ikuspegia ezartzeko baliagarriak izatea da, eta guztiek ikusteko moduko
tokian idatzi beharko dira.

METODOLOGIA

Edukiak eztabaida bidez eta adostasunean oinarritutako prozeduren bidez landuko dira,
talde txikietan eta talde handian.

DENBORA

90 minutu.

BALIABIDEAK

Testuaren fotokopiak, horma irudia edo arbela eta klarionak edo errotuladoreak.
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· Aisialdiko hezkuntza mugimenduak aisialdi zentroetako zuzendariei idatzitako eskutitza, asmatua

Gure mugimenduak, aspalditik, berdintasunezko hezkuntzaren alde egiten du lan. Hezkuntza eredu
horrek integrazioa, elkartasuna, komunitatearen garapena eta abar sustatzen ditu. Egun, migrazio
fenomenoak erronka eta zalantza berriak planteatzen dizkigu, gure aukerak eta gure printzipioak
lantzeko.

Horregatik gonbidatu nahi zaituztegu zuzendarien topaketara. Helburua hezkuntza lana hobetzeko
baliagarriak izango zaizkizuen jarduera ildoak eta estrategiak eztabaidatzea eta prestatzea izango da,
zuen zentroan garatzen dituzuen funtzioetatik abiatuta. Gainera, oso interesgarria izan daiteke eremu
horretan dituzuen esperientziak aurkeztea, gainerako zuzendariei jakinarazteko.

Azkenik, topaketa horretan landu nahi ditugun edukiak aurreratzen dizkizuegu:

• Familia osoekin egindako lana, kultur jatorria kontuan izan gabe.

• Herrialdeko komunitatearekin eta elkarteekin egindako lana.

• Begirale taldearekin egindako lana.

• Aisialdiko hezkuntza mugimenduarekin egindako lana.

Oharra.– Edukiak lantzeko, material teknikoa emango dizuegu, euskarri gisara.
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· SOS Racisme-ren dokumentua.

ARRAZAKERIAREN AURKAKO HEZKUNTZARANTZ

SOS RACISME CATALUNYAk, azken urteotako jardueraren bidez, ageriko errealitatea zein den
egiaztatu du: arrazakeriaren aurkako hezkuntzan kulturarteko ikuspunturik ez egotea.

Nerabeen eta gazteen artean nabaritzen da gehien gabezia hori. Izan ere, faktore pertsonal eta sozial
batzuen ondorioz, jarrera arrazistak garatzen dituzte, eta, herritarren eskubideen artean kultur
desberdintasunerako duten eskubidea bakarrik indartzen denez, zaila da horiek hezkuntza lanaren
bidez indargabetzea.

Wieviorkak (1992) deskribatutako terminologiaren arabera, talde hori azpiarrazismotik zatikatutako
arrazismora doa. Baina ez da norabidea aldatu duen adin talde edo hezkuntza komunitate bakarra.
Adibidez, araututako hezkuntzari dagokionez, Haur Hezkuntzako urteetan aurreiritzirik eta
estereotiporik sor ez dadin, hezkuntzan izaera prebentiboko esku hartzea egin behar dela
nabarmentzen dute zenbait ikasketa eta programa berrik. Izan ere, jokaera diskriminatzaileak
hauteman dira Lehen Hezkuntzako haurren artean. Irakasleak –oinarrizkoak eskola prozesu
guztietan– itxaropentsu agertu ziren, hasieran, Europar Batasunaz kanpoko herrialdeetako haurrak
geletan sartzean; baina, orain, presiopean sentitzen dira, gero eta ikasle etorkin gehiago baitaude eta
jatorri gehiagotakoak baitira. Gainera, sistemak laguntzarik eskaini ez dietenez, etsita eta babesik
gabe daude. Familiek ere eredu negatibo baterantz jo dute: beren seme-alabak beste jatorri
batzuetako haurrekin eskolara joatea kalitate faltatzat eta oztopotzat jotzen dute. Horrek ikastetxeetan
beste kultur jatorri bat duten ikasleen kontzentrazioa eragin du, eta, horren ondorioz, segregazioa ere
bai.

Arautu gabeko hezkuntzan ere hautematen dira horrelako gertaerak. Aisialdiko hezkuntza
mugimenduetan etorkinen seme-alaba gutxik parte hartzen dutenez, ez da garatzen arrazakeria
aztertzeko eta salatzeko hezkuntza programa orokorrik. Etorkinei bideraturiko helduen hezkuntzak
izaera oinarrizkoa eta berdintzailea du, eta, nahi gabe, talde horrekiko pertzepzio bat sustatzen da:
talde horretako gizabanakoek egiturazko gabezia dute gainerako biztanleen aldean.

Ez da erraza arazo horiek guztiak barne hartuko dituen proposamen oso bat eratzea. Arrazoiak
aztertzen saiatzean, hau izan daiteke lehendabiziko hipotesia: ziur aski, kultur aniztasunaren
aberastasunari buruzko diskurtso pedagogikoak (eta hori babestekoak) eragin negatiboak izango
ditu, eta horrek ustekabeko ondorioak sortuko ditu. Beraz, estrategia berriak eratzean, zuhurtasunez
jokatu beharra dago.

Gaur egungo egoeraren arabera, badirudi denak ados daudela oinarri hauek ezartzearekin,
ikuspuntu kulturalistatik harago:

- Kontuan izanik arrazakeria gizarte gertaera dela eta hezkuntza sistema gizarteko osagarri bat dela,
arrazakeria adierazpenen berri eman behar da hezkuntzako maila guztietan eta bitarteko eragile
guztien artean.

- Argi eta garbi aurkeztu behar da arrazakeria hezkuntza sistema osoan landu beharreko edukia dela;
bere ezaugarriengatik, sistema hori arrazakeriaren aurkako borrokarako tresna eraginkorra eta
beharrezkoa dela ulertu behar da.

- Arrazakeria ikuspegi politikosozialetik eta ekonomikotik landuko da hezkuntza eremuan, ez kultur
ikuspuntutik, horrek arrazakeriaren ikuspegia murrizten eta sinplifikatzen baitu.
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- Pertsonak heztean, kontzientziatzeaz gain, arrazakeriaren aurkako balioak pertsona horiei
helarazten lagundu behar du hezkuntza sistemak; baina, horrez gain, kontzientzia eta konpromiso
hori herritar guztien askatasunen, eskubideen eta aukeren aldeko jarrera borrokalari eta
defendatzaile aktibo bihurtu behar da, herritarren etnia edo kultur jatorria edozein izanik ere.

- Arrazakeriaren aurkako jardueran, hezkuntza eta gizarte eremu guztiak barne hartu behar ditu
hezkuntzak; besteak beste, ikastetxea, helduen hezkuntza, unibertsitatea eta aisialdiko hezkuntza
mugimenduak.

Horregatik hitz egin behar dugu hezkuntzan esku hartzeko eredu berri batez, arrazakeriaren aurkako
hezkuntzaz, hain zuzen. 
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Testu osagarria

· Francesc Carbonellen artikulua, Cuadernos de Pedagogían argitaratua, 290. zk., 2000ko apirila.

KULTURARTEKO HEZKUNTZARAKO DEKALOGOA

Egilearen proposamena arrazakeriaren aurkako, gizalegezko eta kulturarteko hezkuntza
egituratzea da, eta, horretarako, ikasle guztien artean pertsonenganako errespetua,
erantzukizunezko identitateen eraikuntza eta ikaskuntza esanguratsuak sustatzeko hamar arau
ematen ditu. Eskolak laguntza handia eman dezake El Ejidoko eta antzeko gertaerak berriro ez
gertatzeko. Cuadernos de pedagogía aldizkariak dekalogo honi buruz eztabaidatzeko foroa ireki
du interneten, htpp: //www.praxis.es/educacion.hmtl web orrian. Eztabaidan parte hartzeko,
erabili “Punto de encuentro” esteka .

Francesc Carbonell i París

LOGSE indarrean jarri eta bederatzigarren urteko bigarren hileko hirugarren egunean izan zuen amets
berezi hura…

Benetan, bene-benetan, diotsuet nahasmen handiko garaia zela. Ikasgeletan era askotako pertsonak
eta arrazak zeuden, eta hamaika hizkuntza guztiak entzuten ziren. Batzuek zerutik etorritako
bedeinkazioa zela zioten; beste batzuek, berriz, ikaragarrizko zorigaitza zela. Toki batzuetan,
aberastasun hori ikastetxe guztietan banatzeko agintzen zen; beste toki batzuetan, berriz, debekatuta
zegoen hori egitea. Horrenbestez, halakok (publikoak) hirurogeita hamar aldiz zazpi zituen, eta beste
halakok (pribatuak) dozena bat ere ez. Sindikoek, sailburuek eta zinegotziek ados ez zeudela adierazi
eta aholkurako sanedrinak, kontzilioak eta batzordeak antolatzen zituzten, txostenak idatz zitzaten.
Egon bazeuden arauak, baina, itxuraz, ezar gutxirako balio zuten, edo oker interpretatzen ziren, edo
garai bateko legeak ahazten ziren: “Ez eman atzerritarrari tratu txarrik, ez eta zapaldu ere” (Exodoa,
22, 20); “Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela” (Giza
eskubideen deklarazio unibertsala, 1.art.); “Botere publikoei dagokie gizabanakoen askatasuna eta
berdintasuna benetakoa eta eraginkorra izateko baldintzak sustatzea” (Espainiako konstituzioa, 9.2
artikulua), eta abar. Agian, horregatik guztiagatik, nahasmen eta astrapalada (ikus hitzaren esanahi
etimologikoa) handi horren ondorioz, LOGSE indarrean jarri eta bederatzigarren urteko bigarren hileko
hirugarren egunean izan zuen amets berezi hura.

Kolore askotako eta bereizmen handiko ametsa

Eta ametsean ez zegoen ez trumoirik, ez tximistarik, eta Sinai mendiaren gainean ez zegoen laino
trinkorik, ez eta tronpeta soinu forterik ere. Sutan zegoen sastraka batek ere ez zion hitz egin.
Ametsean –hori bai, kolore askotako eta bereizmen handiko ametsean–, ordenagailua eta kanpo
modema piztu eta posta elektronikoan mezu hau jaso zuen:

I. Hezi gizakiak berdinak direla konbentzituta eta bazterketa mota guztien aurka.

Has gaitezen hasieratik. Arrazakeriaren eta bazterketa sozialaren ondorioz hezkuntzan sortutako
arazoaren konponbidea ez da kultur aniztasunaren aurrean tolerantzia handitzea (ez baita hori ez
arazo bakarra, ez eta arazo handiena ere), baizik eta aniztasun hori bazterketa sozialerako (eta
bazterketa legitimatzeko) aitzakiatzat  hartzen ez jarraitzea. Beraz, kulturarteko hezkuntzaren helburu
utziezina eta garrantzitsuena ez da aniztasuna errespetatzea edo tolerantzia gurtzea, baizik eta denok
berdinetik desberdinetik baino gehiago daukagula konbentzitzea, printzipio horrek dituen ondorio
guztiekin. Eta hori hezkuntza erronka handia da; izan ere, aniztasuna begien bistakoa denez, jakin-
minaz eta errespetuz bakarrik hurbildu behar dugu erronka horretara, baina berdintasuna ez da hain
agerikoa, konbentzimendu moralaren ondorioa baita; eta konbentzimendu horretan eta horrekin
lotutako balioetan eta jarreretan oinarrituta heztea askoz zailagoa da.
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Bestalde, zeregin hori ikasgela barruan betetzeko ikasgelatik kanpo hasi behar du. Horren ondorioz:

Egia da arrazakeriako eta bizikidetza sozialeko arazoak konpontzea hezkuntzaren ardura dela, baina
ez da hezkuntzaren ardura bakarrik, eta are gutxiago eskolakoa bakarrik. Nagusiki, botere
ekonomikoa eta politikoa dutenek nahi izateaz gain lortu egin behar dute herritar libre, duin, kritiko eta
solidarioak heztea. Gainera, hori egiteko gogoa beren jardueretan eta aurrekontuetan islatu behar da,
eta ez bakarrik haien diskurtsoetan entzun bakarrik. Gogorik eta baliabiderik jartzen ez bada, ez da
bidezkoa bizikidetza sozialeko arazoen errua ikastetxeei leporatzea.

Horrez gain, premiazkoa da hedabide handietan kanpaina deigarriak egitea, nagusi diren gizalege
eskaseko jarrerak aldatzeko. Ezinbestekoa da denok honetaz konbentzitzea: herritartasunaren funtsa
ahal den guztietan komunitatearen interesak interes pertsonalen gainetik jartzean dautza, eta
herritartasuna gauzatzea ezinbestekoa da, baldin eta bake sozialari eta ongi izateari eutsi nahi
badiogu. Okerrik ez sortzeko moduan eta irmotasunez azaldu behar da diskriminazio positiboak
beharrezkoak direla (diskriminazio negatiboak dauden bitartean, negatiboak baitira deuseztatu
beharrekoak), berdintasunerako benetako aukera ematen duen bidezko gizartea lortze aldera.

II. Errespetatu pertsona guztiak, baina ez ezinbestean haien ohitura edo jarrera guztiak.

Kulturarteko hezkuntzarako proposamen guztiek definitu behar dute integrazioa zen den, zehaztasun
osoz eta modu bakar batean ulertzeko moduan. Batzuetan, oker ulertuta eta zatia osotasuna dela
pentsatuta, integrazioak kultur alderdiak bakarrik kontuan hartzen dituela uste da, eta ez da aintzat
hartzen kulturako, politikako, ekonomiako eta gizarteko eremuen arteko elkarreragina.

EBtik kanpoko etorkinen eta talde minoritarioen integrazioa nahastu egiten da haiek egokitzeko duten
premiarekin. Baina egokitzea ez da talde horien ardura bakarrik: denok egokitu behar dugu egoera
berrira, eta gehiengoak egokitzea bultzatzeko baldintzak sortzeko beharra dugu, gehiengoa osatzen
dugunok baitugu boterea.

Egokitzea beharrezkoa da, baina horrek ez du ekarri behar ahulenen baldintzarik gabeko sumisioa.
Integrazioa eta sumisioa nahastea oso zabalduta dago, eta ideia horrek eragin handia du eskoletan
transmititzen den ideologiaren eraikuntzan, bai eta jarreretan eta balioetan ere. Ez da egongo
integrazio sozialik elkarrekiko errespeturik gabe.

Integrazioa egunez egun lortu behar da, denok elkartasuna eta negoziatzeko gogoa jarriz eta
bazterketa mota ororen aurka eta benetako aukera berdintasunaren eta eskubide zibilen eta politikoen
alde borrokatuz. Horixe da denok, kanporatuak eta kanporatzaileak, bere baitan hartzen dituen
indarreko kanporatze mekanismoetatik taldean askatzeko modu bat, esakune honek agerian uzten
duenez: “Esklabo bakar bat dagoen artean, inork ezin du libre dela sentitu”.

Helburua denon artean espazio sozial berri bat osatzea da –orain ez dago horrelakorik–, elkarren
arteko negoziaziotik eta sormenetik sortutako arau berrietan oinarrituta. Arrazakeriaren aurkako eta
kulturarteko hezkuntza gizalegezkoaren funts nagusiak bizikidetza horren, negoziazio eta sormen
horren, irakaskuntza eta ikaskuntza izan behar du.

III. Ez nahastu kulturartekotasuna eta folklorismoa

Pertsonenganako errespetua eta arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko eta hezkuntza ez dira
bateraezinak izan behar kultur adierazpenekin, ohiturekin edo tradizioekin –ez bertakoenekin (batez
ere horiekin), ez kanpokoenekin– kritiko den hezkuntzarekin. Ez zaie kultur ekoizpenei ekoizleei baino
garrantzi handiagoa eman behar. Eta egia bada erakutsi egin behar dela pertsona eta bere
askatasuna, bere ohitura eta uste asko onartzen eta errespetatzen ditugula, hori egiteko berdinak
ditugun elementuetan jarri behar dugu indarra eta ez desberdinak diren elementuetan. Eta behin eta
berriro adierazi beharko genuke konbentzimendu hori, elkarrizketarako jarrera irekiaren muga bakarra
pertsonen aurkako erasoak eta bizikidetzarako oinarrizko arauen aurkako erasoak izanik. Arau horiek
beste ezeren gainetik jarri eta denok betetzeko ahalegina egin behar da, arau berririk ez dagoen
bitartean; izan ere, kulturarteko konpromisoak, benetakoa bada, arauak testuinguru kulturanitzaren
arabera berrikusteko eta, behar izanez gero, negoziatzeko prest egotera behartzen gaitu.

Segur aski, ez du helburu hori izango, baina lentejuelaz, musikatxoz, exotismoz eta kus-kusez osatutako
kulturarteko pedagogiak gehiengoaren eta talde minoritarioetako kideen arteko mendekotasun,
sumisio, botere eta bazterketa harreman gatazkatsuak ezkutatzen –itxuraldatzen– laguntzen du.
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Honenbestez, gatazka horiek ez dira kudeatzen; kulturarteko harremanen simulazio batez ordezkatu
egiten baitira. Kasurik onenean, testuingururik gabeko, momifikatutako, erreferentziarik eta zentzurik
gabeko elementuen trukea besterik ez da izaten, eta hori eginda ez da nahi den integrazio soziala
lortzen; are gehiago, batzuetan, horixe izaten da integraziorako oztoporik handiena.

Dena dela, aurreko puntuetatik ez da ondorioztatu behar jatorrizko hizkuntzak eta kulturak ez direla
irakatsi behar. Arabierari eskolako curriculumetan tratamendu normalizatua ematea, adibidez, premia
handiko kontua da. Ezinbestekoa da ikastetxeetan arabiera irakastea, ez bakarrik eskola kanpoko
orduetan –batzuetan hala egiten baita, lotsagarria den arren–, baizik eta eskolako orduetan, ohiko
curriculumaren barruan, lehenengo edo bigarren hizkuntza gisara eta Bigarren Hezkuntzarako kreditu
aldagarri espezifikoekin. Hartara, hizkuntza menderatzen duten ikasleei erraztasunak emango
zaizkie, hizkuntza eskola ofizialetan behar duten titulazioa eskuratzeko.

Nola jarrai dezakegu halako kultur ondasuna baztertzen eta gure curriculumetako ezaugarriak ikasle
horien onerako aldatzeko aukera ezin hobea alde batera uzten? Eta, legearen aldetik ikusiz gero ere,
nola jarrai dezakegu oraindik ikasle etorkinei jatorrizko hizkuntzak irakastera behartzen gaituzten
nazioarteko hitzarmenak bete gabe?

IV. Bultzatu identitatearen eraikuntza librea eta arduratsua.

Nahiz eta oraindik badauden pertsonak pentsatzen dutenak, adibidez, katalan ona izateko modu bat
bakarrik dagoela eta hezkuntza sistemaren helburua hori lortzea dela, esentzialismo horiek gero eta
zaharkituagoak dira. Albo batera utzi beharko genituzke ez-katalanetatik desberdin dituen kultur
edukietan bikaintasunera iristen den pertsona katalan ontzat hartzen duten definizioak. Izatekotan,
gainerako gizakiekin berdin dituen kulturez haragoko balioetan bikaintasunera iristen den pertsona
izan beharko litzateke katalan ona. Hortaz, katalan onena beren buruak etnikoki katalantzat dituztenen
artean gizalegez jokatzen duena, solidarioena, bidezkoena, eskuzabalena eta abar izango da. Gaur
eta hemen, katalan ona izatea bateragarria izan beharko litzateke musulman ona izatearekin,
Argentinan jaio izanarekin, nazionalista ez izatearekin edota (hori sakrilegioa!) katalanera ez hitz
egitearekin. Helburua integrazio soziala lortzea bada, katalan horiek ez lirateke bigarren mailako
herritartzat hartu beharko ezaugarri horiengatik.

Azken batean, jatorrizko hizkuntzen eta kulturen irakaspena modu batean egiten bada, arrazakeria
diferentzialista indartu besterik ez dugu egingo, nahigabe bada ere. Baina, azken batean, arrisku hori
ez da irakasten denaren araberakoa, baizik eta irakasteko moduaren eta irakasteko arrazoien
araberakoa. Gure ustez, ama hizkuntzen eta kulturen irakaskuntzaren helburua ikasleen autoestimua
eta motibazioa hobetzea eta eskolaratzea esanguratsua izaten laguntzea da, unibertsoaren eta
familiako eta eskolako kulturaren arteko lotura puntuak bilatzeko… Eta ez erredentorea izateko edota
identitate esentzialismoa handitzeko. Hizkuntzek eta kulturek beti egon behar dute pertsonen premien
mende, eta ez alderantziz.

Beraz, kulturarteko hezkuntzaren helburuetako batek hau izan behar du: ikasleei baliabide egokienak
eskura jartzea eta identitatearen eraikuntza kritikoa, librea eta arduratsua lortzeko ezinbesteko
laguntza pertsonalizatua ematea, bizi osoan iraungo duena.

V. Hartu ikaskuntza hezkuntzari dagozkion helburuak lortzeko baliabidetzat.

Askotan, ahaztu egiten zaigu derrigorrezko eskolatze aldiko helburu utziezina herritarrak heztea dela.
Derrigorrezko hezkuntza zikloak ez du guztiontzako gutxieneko maila bat eskatu behar, ikasle
bakoitzaren gaitasun aniztasunak ez baitu horretarako aukerarik ematen. Komenigarria da ahalik eta
mailarik onena lortzea, baina beti banakako gaitasunak oinarritzat hartuta.

Ikasleen gaitasunak berdinak eta maila berekoak ez badira, ez da ahaztu behar etorkizunean  guztiek
izan behar dutela herritarrak eta berdinak, eta guztiek jaso behar dute berdintasun hori lortzeko
moduko hezkuntza, berdintasuna mugarik gabe gauzatzeko; eta horren barne egon behar du, jakina,
gainerakoekin harremanak izateko eta komunikatzeko oinarrizko baliabideak menderatzea.

Horregatik guztiagatik, derrigorrezko hezkuntzak nagusiki herritartasun eskola izan behar duela
kontuan hartuta, esaten dugu irakaskuntza eta ikaskuntza jarduerak eta prozesuak ez direla helburuak
derrigorrezko hezkuntza publikoan, hezkuntzarako eta gizarteratzeko helburuak lortzeko baliabideak
baizik. Baina iraultza kopernikar hori egin ahal izateko, ezinbestekoa da derrigorrezko hezkuntzaren
maila guztietan egitea; batez ere, derrigorrezko hezkuntzaren osteko sarrera proban.
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VI. Ahalegindu jarduera guztiak ikasle guztientzat esanguratsuak izan daitezen; batez ere, talde
minoritarioetako kideentzat.

Hezkuntzaren erreformarekin ohitu egin gara, teorian behintzat, hainbat alderdiz arduratzen:
ulergarritasunaz, gure ikasleen hurbileko garapen eremuaz eta eskolatzea eta ikaskuntzak
esanguratsuak izateaz. Baina, hezkuntza nola erabiltzen den ikusita, ematen du kontzeptu horiek
bertako ikasleei bakarrik aplikatzen zaizkiela. Galdetzen ote diogu geure buruari gure ikastetxera iritsi
berri den Nadorreko gazte marokoar baten hurbileko garapen eremuari buruz? Esanguratsua al da
Gizarte Zientzietarako gure curriculuma ikasle ijito batentzat?

Jakin badakigu ikaskuntzak oso eskasak direla, edo batzuetan ikasi ere ez dela egiten, ikaskuntza
giroak horretara bultzatzen ez badu; ikasleak ez badu bere burua eta bere aniztasuna onartua
ikusten; etnia, kultura eta erlijio bateko kide izateak lotsa ematen badio; eskolako arrakastari
dagokionez irakasleek itxaropen kaltegarriak dituztela antzematen badu; ikasitakoa eta aintzat
hartzen dutela sentitzeko lotura sozioafektiboa lotzea lortzen ez badu; eta abar.

Adibidez, zenbateraino da interesgarria edo esanguratsua ikasle marokoar batentzat katalanera
ikastea, katalana ikasteko ikaskide katalanetatik bereizi eta eskola ordu guztietan ikasle marokoarrekin
eta bere hizkuntza ulertzen ez duen irakasle batekin badago, bitartean bere kabuz eta paraleloki
eguneroko bizitzan gaztelaniaz moldatzeko gaitasun komunikatiboa kalean lantzen ari denean? Ez al
litzateke hobea izango ikasgelan katalanerako hiztunekin ahalik eta denbora gehien pasatzea,
ikasitakoa pixka bat esanguratsuagoa (eta premiazkoagoa) izateko?

VII. Ez jauzi ikasleak talde homogeneotan biltzeko tentaldian.

Zenbait ikastetxetan, Bigarren Hezkuntzan Lehen Hezkuntzan baino gehiago, talde paraleloetako
ikasleak homogeneizatze irizpideen arabera (eskolako errendimendua, portaera…) banatzen dira.
Hori egiteko arrazoien oinarrian azalpen hau dago: modu horretan irakasleek erosoago eman
dezakete eskola, ikasle managaitzenen eta motelenen interferentziarik gabe, ikasle onenen ezagutza
maila ahalik eta gehien hobetzeko. Batzuetan, selektibitateak hurrengo ikasketetan duen presioa
izaten da halakoak egiteko aitzakia. 

Batzuetan, literatura pedagogikoko esperientzia ugarik azaltzen dutenez, talde homogeneoek
zailtasun handienak edo gaitasun gutxien dituzten ikasleek okerrera egitea eragiten dute, eta, horren
ondorioz, agresibitatea eta gatazka handitzen da ikastetxeetan. Hori dela eta, indar handiagoz zigortu
beharko lirateke aukera berdintasunaren aurka egiten duten azturak, eta, horrez gain, horretara ez
iristeko ezinbesteko baliabideak eta estrategiak eskura jarri beharko lirateke.

Bere baitan biltzeko saihestu beharreko beste modu bat “kontzentrazio artifizialak” izenekoa da; hau
da, ikastetxe batean kultur talde minoritarioak biltzea matrikulazio eremu edo auzo horrek dituen
biztanleengatik dagokion baino ehuneko handiagoan. Fenomeno hori eskola jakin batzuetan
gertatzen da, ia beti inguru horretan bizi diren bertako familietako seme-alabak itundutako ikastetxe
pribatuetara joan direlako. Ghettoetan sartzeko prozesua da, eta zenbait udal arazoa konpontzen
saiatu dira, talde minoritarioetako haurrak hiriko eskoletan sakabanatuz.

Gure ustez, talde minoritarioetako haurrak sakabanatzean gaixotasuna eta sintoma nahastu dira
berriro ere. Arazoa ez da haur jakin batzuen kontzentrazioa. Hori beste arazo batzuen isla besterik ez
da. Hobeto banatu beharrekoak baliabideak dira. Eta talde minoritarioetako ikasleak sakabanatu
aurretik, dagokien tokitik kanpora dauden gehiengoaren taldeko ikasleak jarri behar dira dagokien
tokian. Gurasoek seme-alaben ikastetxea aukeratzeko duten ustezko eskubidea gezur hutsa da, eta
ez du legezko oinarririk. Gurasoek eduki badute eskola publikoak eskaintzen duen hezkuntza ereduaz
kanpoko beste eredu bat aukeratzeko eskubidea; ez, ordea, diru publikoz finantzatutako ikastetxeen
artean aukeratzekoa.

VIII. Ez bultzatu zerbitzu etnikoak sortzea, ez eta sendotzea ere.

Duela zenbait urtetatik hona, gehiago administrazioak bultzatuta interesdunek bultzatuta baino –den-
dena esan behar baita–, soziohezkuntzaren lan arloan kultur bitartekariaren lanpostua sortu da.

Komenigarria da zerbitzu horiek bultzatzen eta kontratatzen dituzten administrazioen diskurtsoak
berekin dakarren integrazio (edo sumisio) kontzeptua, bai eta oinarritzat errespetua, berdintasuna eta
bazterketa mota ororen arbuioa duen integrazioa sustatzeko baliagarria eta egokia den balioestea
ere. Galdera hau egin behar diogu geure buruari: Zergatik eta zertarako behar dira bitartekari horiek?
Benetan, nori ematen diote laguntza? Nork behar ditu? Nola hautatzen dira? Nork egiten du hautaketa
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eta zer irizpideren arabera? Epe ertainean, erraztu edo zaildu egiten dute zerbitzuaren eta
erabiltzailearen arteko harreman zuzena? Zer-nolako eragina du talde minoritarioaren barneko
harremanetan eta botere orekan?…

Kultur bitartekariaz gain badago beste aukerarik; izan ere, kultur bitartekariak azken baliabidea izan
beharko luke, bat-bateko beste konponbiderik ez dagoenean aukeratu beharrekoa (familia, lagunak,
itzultzaile izateko beren buruak aurkezten dituzten bizilagun boluntarioak, talde minoritarioetako
elkarteetako buruak…). Gainera, interesdunek beraiek ere nahiago izaten dituzte konponbide horiek,
beren intimitatea errespetatzeko. Ez da errazkeriaz jokatu eta bitartekariaren irtenbidea aukeratu
behar, ez eta zerbitzu etnikoak sortu behar ere. Denok berdinak bagara, denok izan behar dugu
zerbitzu publikoak bitartekaririk gabe erabiltzeko aukera. 

Beren kolektiboetako eta elkarteetako buru demokratikoak onartzeaz gain, komunitate
minoritarioetako kideek gizarte arloko lan taldeetan eta eskolako klaustroetan parte hartzea bultzatu
behar da, bai baliabideen bidez, bai arauen bidez. Agian, hasieran, hezitzaile laguntzailearen
lanpostua sortu behar da, baina aurrerapausoak eman behar dira talde minoritarioetako kideen
prestakuntzan eta profesionalizazioan, beste herrialde batzuetan egindako ikasketen baliozkotzea
bultzatuz.

Soziolinguistikaren arabera, murgiltze linguistikoan ikasteko egokia den testuingurua sortzeko,
ezinbestekoa da irakasleak ikasleen ama hizkuntza jakitea. Hala ez bada, ikasteko testuingurua
azpiratze linguistikoari dagokio, eta horrek oso ondorio soziolinguistiko txarrak ditu. Hori eginez gero,
oso lorpen garrantzitsua izango genuke txikitatik hasita eta derrigorrezko hezkuntza maila guztietan:
haurrek beren talde etniko eta kulturaletako helduak, jokabideak eta irakasleak ikustea eskoletan eta
ikasgeletan. Beren autoestimuaren eraikuntzan eta sozializazioan onuragarria izateaz gain, gaur
egungo arazoak eta gabeziak konpontzea erraztuko luke, orain arte bitartekarien bidez konpontzen
saiatzen baikara.

IX. Ez eman ikasleen familiei buruzko funtsik gabeko iritzirik.

Oso zaila da maisu/maistra edo gizarte hezitzaile batentzat ia ezer ez dakigun talde minoritario bateko
kideekin lanean jarduteak sortzen duen estutasuna jasatea. Zurrumurruetan eta orokortzeetan
oinarrituta, edo talde horietako kideen jokamolde jakin batzuez ateratako okerreko ondorioetan eta
interpretazioetan oinarrituta (presakakoak, partzialak eta etnozentrikoak izateagatik okerrak baitira,
talde horiei buruzko estereotipo sozialetan oinarrituta daudelako), maisu/maistrak edo hezitzaile
sozialak ezezagun horiekin lotutako hainbat gauzari buruzko erantzunak asmatzen dituzte: nolakoak
diren, zer pentsatzen duten eta ohiz kanpoko portaeren arrazoiak zein diren.

Gainera, kulturarteko komunikazioko teorialariek hipotesi faltsu horiek ikaragarrizko indarra dutela
jakinarazten digute; izan ere, hipotesi horiek gure sistema kognitiboetan eta baloratiboetan txertatu
eta bertan gelditzen dira mugiezin, eta ez da zalantzan jartzen baliagarriak direnik, nahiz eta
errealitateak a posteriori hipotesi horrekin bat egiten ez duten kasuak aurkeztu etengabe. Kasu horiek
araua berresten duten salbuespentzat balioesten eta hautematen dira behin eta berriro. 

Kulturarteko hezitzailearentzat hobe izaten da beti ez dakiela onartzea –nahiz eta deserosoagoa
izan–. Errazagoa da ikastea aurretik ikasitakoa ezabatu eta berriro ikastea baino. Oso komenigarria
da hezitzaileak informatzea, adibidez, beste kultura batzuetan espazioaz edo denboraz duten
kontzeptuaz, ohorearen kontzeptuaz eta beste hainbat gauzaz. Zalantzarik gabe, horren guztiaren
berri izateak ikasleen familiek izandako portaerak –ordura arte ulertu gabe edo oker interpretatzen
zirenak– ulertzen lagunduko digu. Are erabilgarriagoa izango da hezitzaileentzat liburuetan ikasitakoa
errealitatearekin egiaztatzea, marfilezko dorre pedagogikotik jaitsi eta ikasleak bizi diren auzoetako
kaleetan ibiltzea, haien gurasoak kafea hartzeko aukeratzen dituzten tabernetan kafea hartzea,
haiekin solasean aritzea, haien etxera bisitan joateko gonbidapena onartzea… Eta, horren guztiaren
gainetik, ez da inoiz ahaztu behar taldearteko aniztasuna taldeen arteko aniztasuna baino handiagoa
eta esanguratsuagoa izan daitekeela.

X. Onartu zure ezjakintasuna, zure aurreiritziak eta zure estereotipoak, bai eta etengabeko
prestakuntza espezifikoaren premia ere.

Aurreko puntuan esandako guztiagatik, ez da harritzekoa ezinbestekotzat hartzea, ikastetxe batean
gizalegezko eta arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzarako proiektuari ekin aurretik (edo
aldi berean), klaustroko kide gehienek hausnartzea (ahal bada taldean) kulturarteko hezkuntza
gauzatzeko behar diren ezinbesteko lau baldintzez:
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Lehenik eta behin, kolektibo jakin batzuetako kideei buruzko funtsik gabeko jarrera baztertzaile eta
diskriminatzaileak gure baitan ere badaudela onartzea, eta jarrera horietaz konturatzea.

Bigarrenik, jarrera baztertzaile eta sakabanatzaile horiek mailakatze sozialean oinarritutako indarreko
egitura bidegabeak sortzen, iraunarazten eta ugaltzen duten garrantziaz konturatzea.

Hirugarrenik, kultur aniztasunaren izenean jarrera baztertzaileak eta desoreka sozialak azaltzeko,
justifikatzeko eta legitimatzeko suposizioak, mekanismoak eta prozesuak identifikatzea eta horren
bidez baztertuak bazterketaren erantzuletzat hartzen baititugu. Izan ere, ideia horren arabera, haiek
dira, burugogorkeria harrigarriz eta ulertezinez, egokitu gabeko, testuingururik gabeko eta
aurredemokratikoak diren kulturetako kide izaten jarraitu nahi izatearen arduradunak.

Eta, azkenik, banakako konpromiso eta inplikazio jarrerak hartzea bazterketa prozesuak sortzen (edo
bultzatzen) dituzten jarreren ordez, egunerokotasunean onartuz gizaki guztiok legez eta izatez
berdinak garela onartuz, gurekin bizi diren herritar gehienek jaio aurretik ere miseriara kondenatuta
egotea eragiten duten mailakatze sozial bidegabeak hausteko eta lortzeko batere erraza ez den
helburu bat lortzeko: gure konbikzioen eta gure jarreren arteko koherentzia egunez egun hobetzea.

Etengabeko prestakuntza horren baitan, talde minoritario horietako kultur ezaugarriei, estrategia
didaktikoei eta hezkuntzako baliabideei buruzko informazioa eman behar da. Baina, gizalegezkoa eta
arrazakeriaren aurkakoa eta kulturartekoa den hezkuntza gauzatu ahal izateko, ezinbestekoa da
hezitzaile asko prest egotea prestakuntza eta, agian, eraldatze pertsonaleko prozesu batean sartzeko
prest egotea, aniztasunaren alde eta arrazakeria mota ororen, sakabanaketaren edo bidegabekeriak
legitimatzearen aurka borrokan dabiltzan pertsonak gehiago izateko (batzuetan bakar-bakarrik ari
dira, baliabiderik gabe edo onarpenik izan gabe).

Eta esnatu egin zen

Esnatu egin zen, une hartantxe eta izuikara handi samar batekin. Ametsak bene-benetakoa ematen
zuenez, ez zirudien ametsa zenik, eta, indar handia izan zuenez, ez zuen iratzargailua entzun.
Institutura berandu iristeko arriskuagatik, ziztu bizian dutxatu, jantzi eta eguneroko makillajeari eta
kafeari uko egin zien. Ikasle marokoarrentzat aurreko gauean prestatutako katalanerako fitxak korrika
batean biltzen ari zenean, konturatu zen han, inprimagailuaren irteera erretiluan, orri batzuk zeudela
izenburu honekin: Gizalegean oinarritutako kulturarteko hezkuntza emantzipaturako dekalogoa. 

Francesc Carbonell i París
Maisu eta pedagogoa
Cuadernos de Pedagogía
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EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Aisialdiko hezkuntzaren garrantzia XXI. mendeko kulturartekotasunean.

IZENA

Kultur edukiak integratzen.

HELBURUAK

· Gizarteratzea zer den eta aisialdiaren eremuan horrek izan ditzakeen aplikazioak
ezagutzea.

· Etorkinak eta haien ondorengoek jasaten dituzten estigmatizazioak zalantzan jartzea.
· “Kultura” terminoa eraikitzea, fenomeno ez-estatikoa eta ez-homogeneoa dela kontuan

hartuta, eta aplikazio estrategiak diseinatzea aisialdiko munduan.

EDUKIAK

· Gizarteratzearen fenomenoa.
· Kultura, elementu dinamiko eta heterogeneo modura.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau laguneko taldeak osatuko dira.
· Testu laburretatik eta jardueraren arduradunek egingo dituzten galderetatik abiatuta

(ikus Z 1.3 a eranskina), kulturari eta gizarteratzeari buruz hausnartuko dute parte
hartzaileek.

· Taldekako hausnarketen ondoren, parte hartzaileek eztabaidari ekingo diote.
Esanguratsuenak iruditzen zaizkien puntuetara bideratuko da eztabaida.

· Amaitzeko, parte hartzaileak eztabaidako ondorioak aisialdi zentroan egiten duten
lanean aplikatzen saiatuko dira. Garrantzitsua da ondorio horiek euskarri ikusgarri
batean islatzea.

METODOLOGIA

Edukiak hausnarketatik abiatuta landuko dira talde txikietan, eta eztabaidatik abiatuta talde
handian.

DENBORA

90 minutu.

BALIABIDEAK

Testuen fotokopiak, horma irudia edo arbela eta klarionak edo errotuladoreak.
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Z 1.3 AISIALDIKO HEZKUNTZAREN PAPERA 
XXI. MENDEKO KULTURARTEKOTASUNEAN
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Z 1.3 a 

AISIALDIKO HEZKUNTZAREN PAPERA, XXI. MENDERAKO,
KULTURARTEKOTASUNEAN

Testu osagarriak

· Berria egunkariaren web orritik ateratako artikulua (2003-12-10): http://www.berria.-
info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2003/m12/d20031210/p00028023.html

OHITUREN ARTEKO TALKA

Etorkin kopuruak gorantz egitearekin batera, kultura desberdinetako jendea ugaritu egin da;
ondorioz, kultur aniztasunaren eztabaida sortu da.

Arantxa Elizegi - DONOSTIA

Batzuen ametsa eta besteen amesgaiztoa da kultur anitzeko gizartea. Harekin amets egiten
dutenek nork bere kulturari eusteko eskubidea duela defendatzen dute. Haren beldur direnek,
berriz, norberak bere kulturari eutsiko balio gizartea banatuko litzatekeela argudiatzen dute.

Charles Taylor filosofoa da kultur aniztasunaren defendatzaile ezagunenetariko bat. Haren
esanetan, liberalismoaren oinarrietako bat da kultur aniztasuna. Taylorren arabera, liberalismoa bi
eratakoa izan daiteke: gizaki guztiak berdinak direla eta eskubide berak dituztela dioena eta
gizaki bakoitza identitate bakarra duenez hura errespetatu behar dela dioena. Haren esanetan,
baina, kultur aniztasunak bi ezaugarri horiek biltzen ditu. John Searle filosofoaren arabera,
bestalde, kultur aniztasunak mendebaldeko ondare intelektuala arriskuan jarriko luke. Haren
esanetan, kultur aniztasuna onartzeak eta bultzatzeak egungo irakaskuntza arriskuan jarriko luke,
eta horrekin batera, baita gizartearen oinarri diren unibertsitateak ere. Era berean, kultur
aniztasuna indartuko balitz gizartean talde itxiak sortuko liratekeela defendatzen dutenak ere
badira. Horien ustetan, etxetik beste leku batera joaten den gizakiak atzean utzi behar du bere
kultura eta iritsi berria den lekukoa bereganatu. Izan daitezke euren kultura bera ere atzean utzi
nahi dutenak.Gaur egun, baina, badira nahi izanda ere beren ohiturak eta kultura mantendu ezin
dituztenak eta euren kultura dela-eta baztertuta sentitzen direnak. Kultur anitzeko gizartea izateaz
harro sentitzen diren herrialdeetan ere gertatzen dira horrelakoak. Zer da, baina, kultur
aniztasuna? Harluxet hiztegi entziklopedikoaren arabera, herri edo zibilizazio bateko gizarte
egitura eta ezagutza edo fenomeno zientifiko, artistiko edo erlijiosoen multzoa da kultura. Beraz,
gizarte egitura, fenomeno erlijioso edo artistiko ezagutza mota guztiak onartzen dituen gizartea
litzateke kultur aniztasuna.

Berdintasunaren aurkakoa

Herbehereetan, kultur aniztasuna berdintasunaren aurkako kontzeptua litzateke. Han, etorkinek
besteek nahi ez dituzten lanak egiten dituzten gizartea da kultur anitzekoa. Herbehereetan jaio eta
ikasketak amaitzeko aukera izan duen pertsonak mediku, merkatari edo irakasle karguak betetzen
ditu; atzerritarrek, baina, ezin izaten dute horrelakorik egin. Ondorioz, gaur egun, herrialde
gehienetan, kultur aniztasuna ez da behar bezala betetzen, desberdinak direnak baztertuak bizi
baitira.

Kultur aniztasuna izan dadin, oinarrizkoa da irakaskuntza sistema helburu horretara moldatzea.
Gurasoak turkiarrak dituen haur batek haien ohiturei eta hizkuntzari eusteko aukera eduki behar du;
baina, era berean, bizi den herrialdeko ohiturak eta hizkuntza ikasteko aukera eskaini behar zaio.
Kultur anitzeko gizartea arrazakeriarekin lotzen duten teoriak ere badira. Azken finean, ohiturak
gizarte talde jakinekin lotzen dira eta gurasoek seme-alabei erakusten dizkiete. Ondorioz, guraso
turkiarrak dituenak haien ohiturak soilik ikasi beharko ditu talde itxi bateko kide bilakatuz. Adituen
arabera, gizakia leizeetan bizi zen garaian ere tribuetan banatzen zen eta beste tribuetako jendea
baztertzen zuen. Orain, baina, garai haiek atzean utzi dituen arren, desberdintasunaren beldur da,
oraindik, gizakia. Hala ere, bazterketa bi aldeetatik etor daiteke. Etorkinentzako erakunde bereziak
antolatzen direnean, haien eskubideak bermatu ahal izateko herrialde horretako kultura baztertzen
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da. Indarrean dagoen hezkuntza sistema herrialde bakoitzeko kultura irakasten duena da. Era
horretan, baina, kanpotik eta beste ohitura batzuekin datozenek oztopo gehiago izaten dituzte
herrialde berrira ohitzeko. Badira kanpotik kultur aniztunak diruditen herrialdeak ere. AEB Ameriketako
Estatu Batuetara, adibidez, urtero milaka etorkin iristen dira eta askok euren ohiturei eusten diete.
Baina AEBetan hangoa da indarrean dagoen kultura: besteak azpikulturak dira. Kultur aniztasuna ez
da kontzeptu berria; beti egon izan dira gizartean kultura desberdinak. Egun, ordea, elkarrekin bizi
behar duten kultura desberdinetako pertsonen kopuruak gora egin du nabarmen, immigrazioa dela
eta. Ondorioz, oso zaila da batzuen eta besteen arteko liskarrak saihestea

DEFINIZIOAK

Zer da kultur aniztasuna? 

Encyclopedia Britannica:

«Kultura aniztasunarekin lotuta dagoena, haren isla dena edo hura onartzen duena da».

Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa : «Herri edo zibilizazio bateko gizarte-egitura eta ezagutza edo
fenomeno zientifiko, artistiko edo erlijiosoen multzoa da kultura».

Manuel Delgado Ruiz (Bartzelonako Unibertsitateko antropologia kulturaleko irakaslea) :
«Etorkin bat hiri batera iristen denean aurkitzen duena benetako kultura da? Etorkinak onartu edo
baztertzen dituen kultur ingurune batua da hiria? Ez da egokiagoa, etorkinak pentsatzeko eta lan
egiteko era batzuetara ohitu behar duela esatea?»

Charles Taylor (filosofoa) : «Liberalismoak bi adar ditu: gizaki guztiak legearen aurrean berdina
garela dio batak, eta bakoitzak identitate bakarra eta desberdina duela dio besteak. Kultur
aniztasunari esker, biak bat egiten dute»

Giovanni Sartori (filosofoa) : «Kultur aniztasuna ideologia kaltegarria da, gizartea taldetan banatu
eta gorrotoa pizten duelako». 
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GIDA GALDERAK

· Zer da gizarteratzea? Nola aplikatuko zenukete kontzeptu hori aisialdiko munduaren eremuan?

· Zuen ustez, kultura elementu estatikoa eta homogeneoa da, ala dinamikoa eta aldagarria da eta
mestizaje prozesuan dago?

· Nola egin dezakete lan aisialdi zentroek eredu integratzailea lortzeko? Zuzendari zareten aldetik,
zein da zuen funtzioa?

· Zuen ustez, arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzak oinarrizko ardatza izan behar du
aisialdiko hezkuntza zentroetako programetan?

· Kulturartekotasunari eta integrazioari dagokienez, aisialdiko hezkuntza zentroak zer funtzio izan
behar du lurralde jakin batean? Eta administrazioaren aurrean?



EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Aisialdi hezkuntza erakundeak eta kultur aniztasunari buruzko iruzurrak.

IZENA

Kultur aniztasunari buruzko iruzurra.

HELBURUAK

· Nortasuna eraikitzea gizarte fenomenoa dela ohartzea, eta ez fenomeno naturala.
· Kultur aniztasunari buruzko diskurtsoaren iruzurrak identifikatzea, eta aisialdi zentroetan

aplikatzea.
· Desberdintasuna lantzea, aisialdiko hezkuntza erakundeetatik eta ikuspegi

gizarteratzaileez.

EDUKIAK

· Kultur aniztasunari buruzko diskurtsoa.
· Desberdintzea eta determinismo kulturala.
· Integrazioa espazio publikoan.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau edo bost laguneko taldeak osatuko dira.
· Testu batetik eta hainbat galderatatik abiatuta (ikus Z 1.4 a eta b eranskinak), taldeek

hainbat galderari buruz eztabaidatuko dute. Galderak kultur aniztasuna aisialdiko
hezkuntza zentroetan eta erakundeetan lantzen den moduari buruzkoak izango dira.

· Gero, talde guztiek hausnarketak bateratuko dituzte.
· Bateratze hori kultur aniztasuna ikuspegi gizarteratzailetik lantzeko erabilgarriak diren

berariazko lan ildoak ateratzeko erabiliko da.

METODOLOGIA

Edukiak hausnarketatik abiatuta landuko dira talde txikietan, eta eztabaidaren bidez talde
handian.

DENBORA

90 minutu.

BALIABIDEAK

Testuaren fotokopiak, horma irudia edo arbela eta klarionak edo errotuladoreak.
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Z 1.4 AISIALDIKO HEZKUNTZA ERAKUNDEAK
ETA KULTUR ANIZTASUNARI BURUZKO IRUZURRAK
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AISIALDIKO HEZKUNTZAKO ERAKUNDEAK ETA KULTUR
ANIZTASUNARI BURUZKO IRUZURRAK

· Manuel Delgadoren artikulua, 2000ko azaroaren 5eko Avui egunkaritik aterata. Artikulu honen gaia
kultur determinismoa da, gizartetik kanporatzeko modu modernoa

Kultur aniztasunari buruzko iruzurra

Agian, geure buruari galdetu beharko genioke egin behar duguna egiten ari garen kulturalki
desberdinak balira bezala –arazoak sortzen dituen jendea esateko modu bat, eufemismo bidez–
aurkezten dizkiguten pertsonen aurkako gizarte jarrerak prebenitzeko. Ez litzateke akatsa izango
susmatzea gaur egun nagusi diren diskurtsoak (kultur aniztasunari edo kulturartekotasunari
buruzkoak), eta, horrekin batera, “desberdintasunerako eskubide” lausoaren alde egitea berezko
ideologia arrazistaren adierazpen eguneratuak direla neurri handi batean; izan ere, kultur
determinismoan oinarritutako diskurtsoak arrazakeria biologikoaren diskurtso zahar eta
baztertuaren tokia hartu nahi du, askoz eraginkorragoa baita gizakien arteko desberdintasunak
naturalak eta eztabaidaezinak direla erakusteko.

Zenbait komunitatetako osotasun morala baldintzatzen omen duten ezaugarri batzuei garrantzi
handiagoa emateak sortutako polemika zitala eta deformatzailea da printzipioz. Izan ere, gizartea
komunitateen arabera banatutako komunitate itxi eta baztertzaileez –berezko egitura
iragazgaitzetan oinarritutako egitura kognitiboez eta kostunbristez– osatuta dagoela pentsatzen
da. Ustezko kultur gela horietako bakoitzaren barruan, pertsonak esanahien unibertso batean
murgilduta bizi dira, eta, definizioz, ez dute bertatik ihes egin nahi, eta, azken batean, ezin dute
ihes egin. Diskurtso horrek garrantzi handia ematen dio honi: gizarteaz arduratuko diren gizarte
instantziek aintzat hartzea zein gizarteratu nahi duten; hau da, haien nortasuna zein den eta zertan
datzan.

Desberdintasunean oinarritutako ikuspegi horren aurrean, ez litzateke soberan egongo
errepublikanismo politikoaren printzipio zaharrak berriro irakastea. Printzipio horien arabera, ez
dira gizakien arteko desberdintasunak kontuan hartu behar, erabat kontingenteak baitira. Gizaki
guztiak dira desberdinak –badaude desabantaila objektiboak dakartzaten desberdintasunak, eta
horien efektuak gizarteak dituen doitze eta orekatze mekanismoek arindu behar dituzte–, baina
desberdintasun horiei ez zaie garrantzirik eman behar printzipioz neutralak eta laikoak diren
gizarte eta estatuetan. Eta ez dira neutroak eta laikoak konfesioari dagokionez bakarrik, kulturari
dagokionez ere hala dira; beraz, ez dute ezer esateko giza existentziaren azkenburuko zentzuaz,
baldin eta ez badira gizarteko eta estatuko kideen edo administratuen ongizate eta bizikidetza
orokorrean eragina duten balio orokorrak. 

Ez da ulertu behar gizartea uniformea dela. Kontrakoa da, zinez: argi dago gizarte bizitza
ikaragarri anitza eta konplexua dela. Guk bizi dugun egoera oso heterogeneoa denez, gutxieneko
adostasun batzuek bermatu behar dute desberdinak elkarrekin bizi izatea eta horrek, sinbiosi
mota ugari sortuz, efektu onuragarriak izatea. Pertsona bakoitzak, jakina, eskubidea du unibertsoa
nahi duen bezala ulertzeko, uste sendoetan oinarrituta edo partaide sentitzen den giza taldearen
ikuspegia hartuta, baina bere kultur edo erlijio aukerak erabat pribatuak dira, eta aukera horiek
bizitza kolektiboa egiten den eremuan eragina dutenean bakarrik hartu beharko dira kontuan, ez
baitago horren berri emateko beharrik, kasu horretan lege demokratikoa hausten baita.

Horren arabera, pertsona gizarteratzeko bi instantzia daude. Bata pribatua da, eta bertan
gizabanakoak munduaren sistema determinatu batzuk onartzen ditu –ustez, nahi duelako–.
Bestea, berriz, publikoa da, eta sentimendu, ideia eta motibazio jakin batzuk parentesi artean
jartzeko akordio librea du oinarri, berdintasunezko gizarte baten etikaren izenean. Gizarte horren
protagonismoa ezaugarririk gabeko gorpuzdun masak du, eta eskubideak eta betebeharrak
izateko nahikoa du bertan egotea, ezin baita inor behartu bere atxikimendu moralei buruzko
azalpenak ematera. Berdintasun eta unibertsalitate demokratikoaren printzipioak haragiztatzen
dituen figura anonimoa herritarra da.
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Ikuspegi demokratikotik, aniztasun adierazpenak ziurtzat jotzen dira. Berdinzaletasunak ez du
ukatzen berezitasunak egotea, garrantzirik gabekotzat jotzen ditu. Desberdintze orokorra egitatea
da eta kito, eta hori gatazkatsua izatea fenomeno naturaltzat eta ez-kaltegarritzat hartu beharko
litzateke ezinbestean. Eremu horretan gizarteratze zibilaren eta politikoaren printzipioak nahiko
malguak izan beharko liratekeela interpretatzen da, unibertso sinboliko bakoitzak modu jakin
batean barneratzen baititu printzipioak. Idiosinkrasia jakin batzuen gainetik, etengabeko
gizarteratzearen printzipioek baldintzatzen dute errealitatea, eta errealitate horretan bereizte
elementuak –kultur ezaugarriak– ez dira bilguneak sortzen dituzten iturri, horien ondorio baizik.
Desberdintasunek ez dute bereiztea eragiten, bereizte sailkapenaren logiken eta dinamiken
ondorioz desberdintasunak sortzen dira, eta horren arabera egiten dira sailkapenak. Ez gara
bereizten desberdinak garelako: desberdinak gara gure kabuz edo beste batek aldez aurretik
bereizi gaituelako.

Manuel Delgado. Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea.
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GIDA GALDERAK

· Zuen ustez, zer prozesuren bidez eraikitzen da nortasuna? Zer ondorio izan ditzake prozesu
horrek hainbat kultur jatorritako haurrek aisialdi zentroan izaten duten tratuan? Zer jarrera hartu
behar dute begiraleek hainbat jatorritako pertsonak dituztenean?

· Artikuluaren egileak kultur aniztasunaren diskurtsoari buruzko gainerako iruzurrak azaltzen ditu.
Zein dira iruzurrak? Estrapola itzazue iruzur horiek aisialdiko hezkuntzaren errealitateetara.

· Zuen ustez, nola landu behar dira gizarteratzea, gatazka eta kultur desberdintasuna aisialdiko
hezkuntzan?

· Zer da zuentzat “ kultur determinismoa”? Gertatzen al da fenomeno hori aisialdiko zuen hezkuntza
zentroan?

· Artikuluan oinarrituta, nola uste duzue landu behar direla kulturartekotasuna eta gizarteratzea
aisialdiko hezkuntza zentroetan?



EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

EAEko biztanleek talde minoritarioekin dituzten jarrerak.

IZENA

Arrazistak al gara?

HELBURUAK

· Etorkinei eta talde minoritarioetako kideei buruz EAEko biztanleok dugun iritziaz
konturatzea.

· Talde minoritarioen estigmatizazioari buruz hausnartzea.
· Gizarte inguruneari buruz hausnartzea.

EDUKIAK

· Azterketa soziologikoak.
· Iritzi arrazisten arrazoiak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau edo bost pertsonako taldeak osatu behar dira.
· Testu bat eta galdera batzuk oinarritzat hartuta (ikus Z 1.5 a eta b eranskinak), taldeetan

gai hau izango dute eztabaidagai: zer iritzi dugu EAEko biztanleek etorkinei buruz?
Zertan daude oinarrituta iritzi horiek?

· Jarraian, egindako hausnarketak gainerako taldeei jakinaraziko dizkiete.
· Gero, hausnarketa komunak immigrazio adituen erantzunekin (ikus Z 1.5 c eranskina)

erkatuko dituzte. Hona hemen zenbait galdera eztabaida bultzatzeko:
· Iritzi bera al duzue zuek eta adituek?
· Zuen ustez, ba al du eraginik immigrazioaren psikosiak EAEn? Eta zuen zentroetan?
· Zer egin dezakezue aisialdi zentroan immigrazioaren psikosiaren aurka?
· Zer proposamen zehatz gauzatuko zenituzke EAEn iritzi arrazistak ez indartzeko?

· Azkenik, eztabaidaren hausnarketetatik ondorio batzuk adostu behar dira. Ondorio
horiei esker arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko alternatibak sortu behar dituzte nor
bere errealitatean oinarrituta.

METODOLOGIA

Edukiak eztabaidaren bidez landuko dira talde txikietan.

DENBORA

90 minutu.

BALIABIDEAK

Artikuluen eta galderen fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela eta errotuladoreak edo klariona.
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Z 1.5 EAEKO BIZTANLEEK TALDE MINORITARIOEKIN
DITUZTEN JARRERAK
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EAEKO BIZTANLEEK TALDE MINORITARIOEKIN DITUZTEN
JARRERAK

· ZEIN JARRERA DAUDE EAE-N TALDE MINORITARIOEI BURUZ? Euskal soziometroa (2003ko
otsaila)

Gaur egun EAEn dauden talde minoritarioenganako jarrerak, neurri handi batean, hainbat faktoreren
menpe daude. Hona hemen faktore nagusiak: adina, egindako ikasketen maila eta pertsona horrek
ezkerra-eskuina ardatzean non kokatzen duen bere burua. Sexuak ez du eraginik talde
minoritarioenganako jarreretan

Hortaz, jarrera negatiboak adinarekin bat handitzen direla ikus dezakegu. Ikasketa mailarik handiena
duten pertsonek maila txikiagokoek baino jarrera positiboagoak dituztela esaten dute. Eskuindar
sentitzen diren pertsonek ezkerrekoak baino jarrera negatiboagoak adierazten dituzte.

Baita ikusten da Araban, etorkin proportzio handiena duen lurraldea delarik, jarrera baikorrak
agertzen dituztenen proportzioak beste bi lurraldeetan baino txikiagoak direla.

Edozelan ere, iritziak biltzen direla gogoratu behar da, eta kasu askotan politikoki zuzentzat jotzen
diren erantzunak ematen direla.

Bizikidetza hobetzeko politika publikoak dimentsioan, EAEk adostasun-tasarik handiena dauka
Suedia, Luxenburgo, Finlandia eta Danimarkarekin batera.

Immigranteak onarpen mugatuari dagokionez, EAEko populazioak atzerritik datozen
pertsonenganako irekia dela esaten du, eta Suedian, Espainian eta Danimarkan esandakoaren ildoan
dago.

EAEko pertsonak, oro har, Finlandiako, Espainiako eta Suediako pertsonekin batera, optimistagoak
dira pluraltasunak gizartea aberastearen inguruan.

Beste erlijio, arraza edo nazionalitateetako pertsonak izateak ez dio eguneroko bizitzari eragozpenik
eragiten (horri buruz egindako galderei emandako erantzunekin bat), Luxenburgo, Finlandia eta
Espainian bezala.

Behin Errua gutxiengoei botatzea dimentsioko galdegaiak aztertuta, EAE beldur xenofobo gutxien
duten herrialdeen artean dagoela esan dezakegu, Espainiarekin eta Italiarekin batera.

Gizarteratu eta populazioko besteekin berdindu nahi duten pertsonei bidea erraztearen aldekoak
direla esaten dute EAEko hiritar gehienek.

Talde minoritarioetako kideei buruz ari garelarik, norberaren kultura bertan behera uzteko eta
gehiengoarena bereganatzeko exijentzia txikiagoa da EAEn (Espainian eta Italian bezala) Europako
herrialde askotan baino. Europako batez bestekoarekin bat dator, ordea, legeak errespetatzen ez
dituzten erlijio edo kultura jarduerak bertan behera uztea exijitzen duten euskal pertsonen
proportzioari dagokionez.

EAEko populazioaren gehiengoak (%74) gizarteko gehiengo baten kidea dela esaten du (%5ek
bakarrik diote talde minoritario baten kideak direla). Bestalde, %12k beste herrialde bateko senideren
bat du, %4k beste erlijio batekoa eta %6 beste kultura batekoa.

Gainera, populazioaren %44k gizarte honetan talde minoritarioko pertsona asko baina ez gehiegi bizi
direla adierazten dute, eta %20k gehiegi direla. %43k gizarte batek horrelako pertsonak onartu ahal
izateko gehieneko kopuru bat duela pentsatzen dute. Alde batetik, ia erdiek (%48) ez dute uste talde
minoritarioek Gizarte Segurantzari ematen diotenik jasotzen dutena baino gehiago eta, bestalde, ez
dute uste guztiek gure gizartean eskubide osoko kideak izan nahi dutenik.

Populazioaren gutxiengoak bakarrik (%15) pentsatzen du EBtik kanpoko immigranteak eskubide
osoko kidetzat onartuak izateko ezberdinegiak direla. %14k, aldiz, haien erlijio jarduerak gure
bizimoduarentzat arriskutsuak direla uste dute.

Behin estatistika azterketa egokia eginda, ikus dezakegu EAEko populazioa lau taldetan banatuta
dagoela, talde minoritarioei buruz esaten duten jarrerari dagokionez: oso toleranteak (10,5), nahikoa
toleranteak (48,4), tolerante samarrak (%35,2) eta ez batere toleranteak (gainerako %5,9).
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[…]

Azken buruan

EAEko populazioak bizikide dituen talde minoritarioei buruz jarrera oro har positiboak dituela
adierazten du. %5,9 bakarrik dira beste arraza, nazionalitate edo erlijioetakoei dagokienez batera
toleranteak ez direla argi eta garbi esan daitekeenak.

Egoera EBko beste herrialde batzuetakoarekin konparatuz gero, EAE tolerantziarik handiena dutenen
artean kokatzen da, bai eta pertsona ezberdinei beldur gutxien dietenen herrialdeen artean ere.
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GIDA GALDERAK

· Zuen ustez, zergatik ez du sexuak inolako garrantzirik talde minoritarioei buruzko iritzietan? Eta
zergatik dute eragina beste faktore batzuk, adibidez, adinak, ikasketa mailak, joera politikoak…?

· Hainbat eremutan, EAEko biztanleak talde minoritarioekiko jarrera onena duten herrialdeen pare
gaude? Zuen ustez, zergatik gertatzen da hori? Eragiten al dute horretan faktore soziologikoek?
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· Artikulu hau Administrazioa Euskaraz aldizkaritik, 35. zenbakia, 2002ko urtarrilekoa, aterata
dago. Artikulua web orri honetan ere aurki dezakezue: http://www.ivap.org/admeusk/ae35.pdf
(20. eta 21. orrialdeak)

Nolako harrera egiten diegu euskaldunok etorkinei?

Aldizkariak itaundutako lagun gehienek azpimarratzen dutenez, oro har, etorkinei egiten zaien harrera ona
da. Hala ere, elkarrizketatuek hainbat ñabardura gehitu dituzte: alde batetik, etorkinekiko tratuan nabari dela
Euskal Herria herri emigratzailea izan dela; bestetik, Euskal Herrira etorkin gutxi datozela oraindik eta horrek
saihestu egiten dituela beste eskualde batzuetan gertatzen diren istiluak eta gatazkak; azkenik, Espainiako
Gobernuak onartutako Atzerritartasun Legea oztopo handia dela etorkinen integraziorako.

BOLADJI OMER BERTIN OKE
Eusko Jaurlaritzako Inmigrazio zuzendaria

Ikerketa batek aztertu du euskaldunek nola hartzen dituzten etorkinak eta, oro har, atzerritarrekiko jarrera
ona da; ez dugu uste, hala ere, jarrera hori errealtzat hartu daitekeenik, orokortzea ez baita zuhurra. Ustezko
jarrera on horrek, gainera, ez ditu ezkutatu behar zenbait talderen aurrean izaten diren jarrera eta jokabide
xenofoboak, baztertzaileak. 

Nik balorazio positiboa egiten dut euskaldunek atzerritarrekiko duten jarreraz; baina kontuan hartu behar
dira parametro batzuk: Euskal Herrira ez dator etorkin askorik, ez behintzat jarrera xenofoboak sortarazteko
adina; hona datozen etorkinek lan egiteko aukera dute, lehendik bete gabe dauden lanpostuetan (bertako
gazteek ez dituzte lehiakidetzat hartzen). Alde horretatik uler daiteke, neurri batean  behintzat, euskaldunek
etorkinekin duten jarrera ona. Gainera, euskaldunena, kanpora, atzerrira joan den herria da: euskaldun asko
izan dira erbesteratu edo etorkin, eta beste herrialde batzuekin harremanak izan dituzte. Horrek ere erraztu
egiten du etorkinen onarpena.

Baina gero eta etorkin gehiago izango ditugu, batez ere atzerrikoak eta, orduan, agian, gatazka gehiago
sortuko dira euskaldunen eta etorkinen artean: kultura ezberdinak izateagatik, arrazoi ekonomikoengatik…
Jarrera horien oinarrian aurreiritziak daude, funtsean. Horregatik, Eusko Jaurlaritzako Inmigrazio
Zuzendaritzak sentsibilizazio kanpainak egingo ditu eta bultzatu elkarbizitzaren alde lan egiten duten
taldeak. Jendearengana hurbiltzen saiatuko gara: erretiratuen etxeetan, eskoletan, auzoetan… kultura
aniztasuna zabaltzeko eta ezagutarazteko.

AGUSTIN UNZURRUNZAGA
Gipuzkoako SOS Arrazakeriaren bozeramailea

Beste edozein gizartetan gertatzen den moduan, jarrera asko azaltzen dira euskaldunen artean ere:
gorrotoa, mesfidantza, axolagabekeria, eskuzabaltasuna, elkartasuna... Gure gizarte honetan,
Atzerritartasun Legeak baldintzatzen du, modu gogor eta ezkorrean, etorkinen egoera: sarrera, egonaldia,
lana, familiarekin elkartzea, seme-alaben egoera, administrazioarekiko harremanak, giza eskubide
funtsezkoenak, eskubide politikoak… Lege hori hankaz gora jartzen ez den bitartean, ez dira etorkinen
eskubideak bermatuko. Hori da lehenengo muga.

Bigarrena da Eusko Jaurlaritzak ez duela inmigrazio politikarik. Eta, nahiz eta atzerritartasuna bere ardura
zuzena ez izan, eduki beharko luke, gutxienez, honako sektoreetan: hezkuntza, etxebizitza, lana, gizarte
ongizatea, osasuna, gazte etorkin zokoratuak, abegia, elkarbizitza erraztea. Eta gaiari benetan gerritik
heltzeko, ez da nahikoa ikerketa politak eta sentsibilizazio kanpainak antolatzea. Gehiago egin behar da.
Hori da bigarren muga.

Hirugarrena, geure buruko mugek, geure aurreiritziek, mesfidantzek eta beldurrek osatzen dute. Zein erraz
botatzen ditugun gure frustrazio eta egonezinak guk baino okerrago dauden eta guk baino eskubide
gutxiago dituzten pertsonen bizkar gainean! Harremanez berba egiten ari garenez, kontuan hartu behar
dugu harremanak, gutxienez, bi lagunen kontua direla. Baina etorkinekiko harremanak asimetrikoak dira:
izan ere, geuk ditugu baliabideak, geuk dugu boterea. Beraz, guri dagokigu ahalegin handiena egitea,
eskubideen berdintasunean oinarrituko den gizarte integratua lortzeko.

KEBIR SABAR
Mundu Arabiar Islamikoaren Donostiako zentruaren zuzendaria

Etorkin magrebtarrak 60ko hamarkadaren bukaeran eta 70ekoaren hasieran hasi ziren Euskal Herrira
etortzen. Isilpean edo nabarmendu barik ibiltzea zen etorkinen estrategia, harreman gutxi zuten
euskaldunekin; baina geroago, 80ko hamarkadan, Atzerritartasun Legea indarrean jarri zenean, etorkinen
presentzia gehiago nabaritu zen eremu publikoan: Euskal Herrian lehendik bazeuden Espainia aldetik
etorritakoak kalean, eskoletan… eta, beraz, gu azkenak izan ginen iristen. Ez genuen aparteko arazorik
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euskaldunekin, baina bai gu baino lehenago etorri ziren Espainiako etorkinekin. Hurrengo hamarkadan,
90ekoan, Espainiako Gobernuak Atzerritartasun Lege berria onartu zuen: lege murriztailea, etorkinen
askatasuna ukatzen duena eta bazterketa soziala eragiten duena; lotu egiten baititu etorkinak segurtasun,
erlijio, lan eta delinkuentzia arazoekin. Eta iritzi sortzaileek ere eragin dute euskaldunen iritzian: etorkinen
kontrako jarrera indartu egin zuten, zonalde batzuetan batez ere.

Euskal Herrian egon izan dira etorkinen kontrako jarrerak eta, gaur egun ere badaude, baina mugatuak dira
eta erlatibizatu egin behar dira; izan ere, alde batetik, Euskal Herriko gizarteak ere bizi izan du emigrazioa
krisialdi ekonomikoan, eta, elkartasuna adierazten die beste herrialde batzuei; bestetik, Euskal Herriko lan
merkatuak eskulana behar du. Kontua da legeek nola lagun dezaketen etorkinak gizartean integratzen.
Irailaren 11ko Estatu Batuen kontrako erasoen ostean paradoxa hau gertatu da nire inguruan: kezka piztu
da islamiarrak hobeto ezagutzeko. Jende guztiak jakin nahi du auzoko musulmanok nolakoak garen, Islama
zer den, eta etorkinek ere ikusi dute inplikatu egin behar dutela beren kultura, erlijioa eta nortasuna
zabaltzen eta ezagutarazten.

EUSEBIO MELERO BEASKOETXEA
Bilboko Gizarte Ongizate zinegotzia

Gero eta etorkin gehiago datoz herrialde pobreetatik Europara, beren herrialdeetan ez dituzten baldintza
duinen bila: lana, babes politikoa eskatzera… Guztiek behar dute gure laguntza eta euskaldunok ondo
hartzen ditugu etorkinak. Izan ere, gogoan dugu euskaldunen aurreko belaunaldiek atzerrira joan behar izan
zutela.

Hala ere, Espainian indarrean dagoen Atzerritartasun Legeak baldintzatu egiten du etorkinei eskain
diezaiekegun laguntza; etorkinei ukatu egiten baitizkie hainbat oinarrizko eskubide, berez, botere politikoek
zaindu behar dituztenak: elkartzekoa, greba egitekoa, adierazpen askatasuna, norberaren askatasunari eta
duintasunari lotutako eskubide banaezinak dira. Horrez gain, Espainiako Gobernuak bere borondatearen
arabera banatzen ditu lan egiteko baimenak eta kanporatzeko aginduak. Alegia, lege horrek oztopatu
egiten du etorkinen integrazio soziala. Horregatik, Bilboko Udalak bere gain hartu behar ditu, ahal duen
neurrian, bertara datozen etorkinen oinarrizko eskubideen babesa eta integrazioa: erroldatzea, hezkuntza,
kultura, lan merkatuan sartzeko programak, osasun zerbitzuak, gizarte zerbitzuak, lo egiteko eta jateko
lekuak. Eta, neurri handi batean, udal bakoitzak bere aldetik lan egiten du. Horregatik, behar-beharrezkoa
da egoeraren diagnostiko bat egitea eta laguntza plan eta sare orokor bat diseinatzea. Ahalegin horretan,
beraz, oso pozgarria da Eusko Jaurlaritzak Inmigrazio zuzendari bat izendatzea.

LUZ MARI
Euskal Herriko Kolonbiarren Elkarteko (Asocolvas) idazkaria

Ezin da esan euskaldun guztiak jarrera berekoak direla. Nire ingurukoek eta nik neuk sufritu duguna ikusita,
esan dezaket euskaldunek ez dituzuela oso ongi tratatzen etorkinak. Zergatik? Alde batetik, batzuk oraindik
arrazistak direlako; bestetik, askok lanpostua kentzera gatozela uste dutelako, nahiz eta guk bertokoek nahi
ez dituzten lanpostuak onartzen ditugun; eta, azkenik, geure bizi baldintza kaskarretan oinarrituta, zapaldu,
esplotatu egiten gaituztelako. Gehienetan, baldintza negargarriak onartu behar izaten ditugu, edo paperak
ditugulako, edo paperik ez dugulako: soldata urria, lanegun luzea, eskubiderik ez. Nik hiru urte daramatzat
Euskal Herrian eta hainbat arrazakeria kasu jasan behar izan ditut. Nire alaba, esaterako, ikastetxe batetik
atera behar izan dut, bertako ikaskide batek bere azal beltzarana jasaten ez zuelako. Arazoak eta liskarrak
saihesteko egin dut. Niri behin ez zidaten etxe bat alokatu azal beltzarana dudalako. Horrez gain, kolonbiar
askok sekulako zailtasunak dituzte lana lortzeko, kolonbiarrak izateagatik.

Dena den, Euskal Herriko gizarte osoa ez da halakoa; kontua da jende askok ez gaituela ezagutzen eta
epaitu egiten gaituela geure azalaren kolorean edo geure hizkeran oinarrituta. Horregatik saiakerak egin
ditugu jendeak gu geu eta geure ohiturak hobeto ezagutzeko. Eta aintzat hartu behar da, neurri batean, guk
errazago dugula integratzea, gaztelaniaz hitz egiten baitugu. Beste batzuk, aldiz, beltzaranak dira eta ez
dute gaztelaniaz hitz egiten. Horien integrazioa zailagoa da.

Jakes Goikoetxea
Kazetaria



EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Hainbat jatorritako biztanleak estigmatizatzea.

IZENA

Era askotako nortasunak.

HELBURUAK

· Pertsona bat kultur jatorriagatik ez estigmatizatzea.
· Nortasuna eraikitzea prozesu motela eta pertsonala dela eta askatasun osoz garatu

behar dela ohartzea.
· “Etorkinak nolakoak diren” erakusten duten azterketa soziologikoak eta antropologikoak

erlatibizatzea.
· Aurreiritziak eta estigmatizatzeak lantzeko beharraz ohartzea aisialdi zentrora joaten

diren begirale taldearekin, haurrekin edo nerabeekin, eta familiekin.

EDUKIAK

· Aurreiritzia, estereotipoa eta estigmatizazioa.
· Nortasuna eraikitzea.
· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko ikuspegia lantzea begiraleekin eta familiekin.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduerari ekiteko, hainbat testu zati irakurriko dituzte (ikus Z 1.6 a, b eta c eranskinak).
Testu horien bidez, estigmatizazio gaiaren berri emango zaie parte hartzaileei.

· Jardueraren arduradunen galderek gidatuta (ikus Z 1.6 d eranskina), gai horren inguruko
eztabaidari ekingo diete parte hartzaileek.

· Gero, estigmatizazioa eta nortasuna eraikitzea begiraleekin eta familiarekin nola lantzen
den izango da eztabaidagai, parte hartzaileak zuzendariak direla kontuan hartuta.
Horretarako, aurrez egindako hausnarketatik abiatuko dira, eta metodologia, teknika eta
estrategia zehatzak proposatuko dituzte. Garrantzitsua da hausnarketak parte
hartzaileen eguneroko bizitzan oinarritzea, eta, ondorio gisa, azken proposamenak
ikusteko moduko toki batean jasotzea.

METODOLOGIA

Edukiak talde handiko eztabaidan eta parte hartzaileen eguneroko bizipenetan oinarrituta
landuko dira.

DENBORA

60 minutu.

BALIABIDEAK

Testuen fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia eta klarionak edo errotuladoreak.
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HAINBAT JATORRITAKO BIZTANLEAK ESTIGMATIZATZEA

Testu osagarriak

· Amin Maaloufen liburutik ateratako pasartea, Les identitats que maten, per a una mundialització
que respecti la diversitat, Edicions la campana, Bartzelona, 1999.

NORTASUN HILTZAILEAK

“Nortasun agiri” izenez ezagutzen dugun horretan, hainbat datu jasotzen dira: izen-abizenak,
jaioteguna eta jaioterria, argazki bat, zenbait ezaugarri fisiko, sinadura eta, batzuetan, hatz
markak: adierazle horiek guztiek frogatzen dute, inolako akatsik gabe, dokumentu horren jabea
Urlia dela eta ez dagoela, munduko milaka milioi gizakien artean, beste inor harekin nahas
daitekeenik, ez eta haren sosia edo anai-arreba bikia izanda ere.

Nire nortasunari esker, ez naiz beste inoren berdin-berdina.

Modu horretan definituta, “nortasun” hitza kontzeptu nahiko zehatza da, eta ez du
nahasmendurako aukerarik ematen. Arrazoiketa luzea behar al da bi pertsona berdin-berdin ez
daudela frogatzeko? Nahiz eta etorkizunean gizakiak “klonatzea” lortu –horren beldur gara–,
zentzu hertsian klon horiek “jaiotzean” baino ez lirateke berdin-berdinak izango; munduan eman
beharreko lehenengo pausoetatik desberdinak izango lirateke.

Elementu askok osatzen dute pertsona baten nortasuna, eta elementu horiek ez dira, jakina,
erregistro ofizialetan daudenak bakarrik. Jende gehiena, dakigunez, erlijio batekoa da; nazio
batekoa, eta batzuetan bikoa; talde etniko edo linguistiko batekoa; familia batekoa, txikia edo
handia; lanbide batekoa; erakunde batekoa; ingurune sozial jakin batekoa… Eta zerrenda ez da
hor amaitzen, ia amaierarik ere ez baitu: bertako izateko sentimendu handiz edo txikiz, probintzia
batekoak gara, herri batekoak, auzo batekoak, klan batekoak, kirol talde edo talde profesional
batekoak, lagun talde batekoak, sindikatu batekoak, enpresa batekoak, alderdi batekoak, elkarte
batekoak, parrokia batekoak edo giza komunitate batekoak (pasio berak, sexu joera berak,
ezintasun fisiko berak edota ingurumen arazo berak dituzten giza komunitate batekoak, adibidez).

Bertako izateko sentimendu horiek guztiek ez dute, jakina, garrantzi bera; ez, behintzat, aldi
berean. Baina ez dago baliorik ez daukan horrelako sentimendurik. Nortasuna osatzen duten
elementuak dira, “arimaren geneak” esango genuke, baldin eta argi uzten badugu elementu
horiek ez direla jaiotzetikoak.

Elementu horietako bakoitza gizabanako ugarirengan badago ere, ez dago beste pertsona baten
konbinazio bera duen pertsonarik, eta, hain zuzen ere, horretan datza bakoitzaren aberastasuna,
bakoitzaren balio pertsonala, eta horrek egiten ditu gizakiak berezi eta potentzialki ordezkaezin.

Baliteke ustekabe batek, onak edo zorigaiztokoak, edo ustekabean norbait aurkitzeak garrantzi
handiagoa izatea gure nortasun sentimenduan milaka urteko ondareak baino. Har dezagun
Sarajevoko kafetegi batean duela hogei urte elkar ezagutu, maitemindu eta elkarrekin
ezkondutako serbiar batek eta musulman batek osatutako bikotearen adibidea. Inoiz ezin izango
dute beren nortasuna bi serbiarrek edo bi musulmanek osatutako bikote batek bezala hauteman.
Guztiek izango dituzte bertako izateko sentimenduak, jaiotzean gurasoengandik jasotakoak, baina
ez dituzte modu berean hautemango, eta ez diete garrantzi bera emango. 

Sarajevon jarraituko dugu. Egin dezagun bertan, irudimenaz baliatuta, inkesta bat. Kalean,
berrogeita hamar urtetik gorako gizon bat dago.

1980 inguruan, gizon hark harrotasunez eta inolako erreparorik gabe aldarrikatu zuen hau:
“Jugoslaviarra naiz!”; geroago galdetuz gero, Bosnia-Herzegovinako Errepublika Federalean bizi
zela eta, bide batez, tradizio musulmaneko familia batekoa zela esango zuen.
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Hamabi urte geroago, bete-betean gerran zeudela, berriro ikusiz gero, bat-batean eta indar
handiz hau esango zuen: “Musulmana naiz!”. Segur aski, erlijioak agindutako bizarra hazten utzita
izango zuen. Berehala esango zuen bosniarra zela, eta ez zuen aurpegi onik jarriko, urte batzuk
lehenago jugoslaviarra zela aldarrikatzen zuela gogoratuz gero.

Gaur egun, kalean galdetuz gero, lehenengo bosniarra eta gero musulmana dela esango liguke;
eta gaineratuko luke une hartantxe meskitara zihoala, eta esan nahiko luke bere herrialdea
Europako zatia dela, bai eta egunen batean Europar Batasunean sartzea espero duela ere.

Nola definituko du bere burua gure pertsonaiak toki berean hogei urte barru ikusten badugu? Zer
lehenetsiko du? Zer izango da: europarra, musulmana, bosniarra…? Beste zerbait? Balkaniarra,
agian?

Ez naiz iragarpena egiten ausartzen. Elementu horiek guztiak bere nortasunaren zati dira. Tradizio
musulmaneko familia batean jaio zen; hizkuntzagatik hegoaldeko eslaviarra da –duela gutxi estatu
batean bildu ziren, eta gaur egun berriro bananduta daude–; bera bizi den lurraldea otomandarra
izan zen garai batean, eta austriarra beste garai batean, eta Europako historiako tragedia
handienak bertan gertatu ziren.
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· Francesc Carbonellen artikulua, Cuadernos de pedagogía aldizkariko 290. zenbakian argitaratua,
2000ko apirila.

IX. Ez eman ikasleen familiei buruzko funtsik gabeko iritzirik.

Oso zaila da maisu/maistra edo gizarte hezitzaile batentzat ia ezer ez dakigun talde minoritario
bateko kideekin lanean jarduteak sortzen duen estutasuna jasatea. Zurrumurruetan eta
orokortzeetan oinarrituta, edo talde horietako kideen jokamolde jakin batzuez ateratako okerreko
ondorioetan eta interpretazioetan oinarrituta (presakakoak, partzialak eta etnozentrikoak
izateagatik okerrak baitira, talde horiei buruzko estereotipo sozialetan oinarrituta daudelako),
maisu/maistrak edo hezitzaile sozialak ezezagun horiekin lotutako hainbat gauzari buruzko
erantzunak asmatzen dituzte: nolakoak diren, zer pentsatzen duten eta ohiz kanpoko portaeren
arrazoiak zein diren.

Gainera, kulturarteko komunikazioko teorialariek hipotesi faltsu horiek ikaragarrizko indarra dutela
jakinarazten digute; izan ere, hipotesi horiek gure sistema kognitiboetan eta baloratiboetan
txertatu eta bertan gelditzen dira mugiezin, eta ez da zalantzan jartzen baliagarriak direnik, nahiz
eta errealitateak a posteriori hipotesi horrekin bat egiten ez duten kasuak aurkeztu etengabe. Kasu
horiek araua berresten duten salbuespentzat balioesten eta hautematen dira behin eta berriro. 

Kulturarteko hezitzailearentzat hobe izaten da beti ez dakiela onartzea –nahiz eta deserosoagoa
izan–. Errazagoa da ikastea aurretik ikasitakoa ezabatu eta berriro ikastea baino. Oso
komenigarria da hezitzaileak informatzea, adibidez, beste kultura batzuetan espazioaz edo
denboraz duten kontzeptuaz, ohorearen kontzeptuaz eta beste hainbat gauzaz. Zalantzarik gabe,
horren guztiaren berri izateak ikasleen familiek izandako portaerak –ordura arte ulertu gabe edo
oker interpretatzen zirenak– ulertzen lagunduko digu. Are erabilgarriagoa izango da
hezitzaileentzat liburuetan ikasitakoa errealitatearekin egiaztatzea, marfilezko dorre pedagogikotik
jaitsi eta ikasleak bizi diren auzoetako kaleetan ibiltzea, haien gurasoak kafea hartzeko aukeratzen
dituzten tabernetan kafea hartzea, haiekin solasean aritzea, haien etxera bisitan joateko
gonbidapena onartzea… Eta, horren guztiaren gainetik, ez da inoiz ahaztu behar taldearteko
aniztasuna taldeen arteko aniztasuna baino handiagoa eta esanguratsuagoa izan daitekeela.

X. Onartu zure ezjakintasuna, zure aurreiritziak eta zure estereotipoak, bai eta etengabeko
prestakuntza espezifikoaren premia ere.

Aurreko puntuan esandako guztiagatik, ez da harritzekoa ezinbestekotzat hartzea, ikastetxe
batean gizalegezko eta arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzarako proiektuari ekin
aurretik (edo aldi berean), klaustroko kide gehienek hausnartzea (ahal bada taldean) kulturarteko
hezkuntza gauzatzeko behar diren ezinbesteko lau baldintzez:

Lehenik eta behin, kolektibo jakin batzuetako kideei buruzko funtsik gabeko jarrera baztertzaile
eta diskriminatzaileak gure baitan ere badaudela onartzea, eta jarrera horietaz konturatzea.

Bigarrenik, jarrera baztertzaile eta sakabanatzaile horiek mailakatze sozialean oinarritutako
indarreko egitura bidegabeak sortzen, iraunarazten eta ugaltzen duten garrantziaz konturatzea.

Hirugarrenik, kultur aniztasunaren izenean jarrera baztertzaileak eta desoreka sozialak azaltzeko,
justifikatzeko eta legitimatzeko suposizioak, mekanismoak eta prozesuak identifikatzea eta horren
bidez baztertuak bazterketaren erantzuletzat hartzen baititugu. Izan ere, ideia horren arabera,
haiek dira, burugogorkeria harrigarriz eta ulertezinez, egokitu gabeko, testuingururik gabeko eta
aurredemokratikoak diren kulturetako kide izaten jarraitu nahi izatearen arduradunak.

Eta, azkenik, banakako konpromiso eta inplikazio jarrerak hartzea bazterketa prozesuak sortzen
(edo bultzatzen) dituzten jarreren ordez, egunerokotasunean onartuz gizaki guztiok legez eta
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izatez berdinak garela onartuz, gurekin bizi diren herritar gehienek jaio aurretik ere miseriara
kondenatuta egotea eragiten duten mailakatze sozial bidegabeak hausteko eta lortzeko batere
erraza ez den helburu bat lortzeko: gure konbikzioen eta gure jarreren arteko koherentzia egunez
egun hobetzea.

Etengabeko prestakuntza horren baitan, talde minoritario horietako kultur ezaugarriei, estrategia
didaktikoei eta hezkuntzako baliabideei buruzko informazioa eman behar da. Baina, gizalegezkoa
eta arrazakeriaren aurkakoa eta kulturartekoa den hezkuntza gauzatu ahal izateko, ezinbestekoa
da hezitzaile asko prest egotea prestakuntza eta, agian, eraldatze pertsonaleko prozesu batean
sartzeko prest egotea, aniztasunaren alde eta arrazakeria mota ororen, sakabanaketaren edo
bidegabekeriak legitimatzearen aurka borrokan dabiltzan pertsonak gehiago izateko (batzuetan
bakar-bakarrik ari dira, baliabiderik gabe edo onarpenik izan gabe).
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· Manuel Delgadori eginiko elkarrizketaren zati bat, 1998ko martxoaren 5ean Avui egunkarian
argitaratua.

A.C. Zein dira integrazioa erraz dezaketen gizarte eragileak?

M.D. Integrazioa leku publikoetan gertatzen da. Batik bat kalean, baina beste esparru batzuetan ere
bai; hala nola, ekonomian, irakaskuntzan, parte hartze politikoan... eta inongo azalpenik eman
beharrik gabe norbait egon daitekeen esparru guztietan. Baina hori izan behar lukeena da, ez
gertatzen dena. Zoritxarrez, jende askori ukatu egiten zaizkio integraziorako leku publiko horiek.
Batzuei, guztiz –agiririk ez dutenak dira, eskubiderik gabekoak–, eta beste batzuei azalpenak
eskatzen zaizkie, hainbat galdera eginez: zergatik dauden hemen, zer egiten duten, zer asmo duten,
zergatik dauden gure espazioan, etab.

A.C. Integraziorako hezkuntza espazio gisa eskola egiten ari den lanari buruz, zer iritzi duzu?

M.D. Kezkagarriena zera da: integrazioaren eragile izan beharrean, eskoletan arrazakeriaren
aurkakotzat darabiltzaten estrategiek justu kontrakoa egiten dutela. Itxuraz kulturala den banaketa
justifikatu eta bidezkotzat jotzen dute, baina, errealitatean, banaketa hori soziala da. Oso modan
daude eskoletan kultur aniztasunari buruzko hitzaldiak. Teorian, gutxiengo “etniko” deritzen taldeen
integrazioa errazten dute, baina, funtsean, bazterketarako baliabide dira; izan ere, ohartarazi egiten
da ikasgelan pertsona arrotzak, nolabait justifikatu behar dutenak, daudela.

A.C. Eta zer egin beharko litzateke?

M.D. Ikuspuntu horretatik, pertsona orok nabarmendu gabe ibiltzeko duen eskubidea aitortu behar
lukete, bai eskolek, bai gainerako esparru publikoek. Integraziorako oinarrizko formula
axolagabetasuna da. Ez jendeari gertatzen zaionarekiko, jendea denarekiko baizik. Eskolan inor ez
litzateke desberdina izateagatik seinalatu beharko, horrek gainerakoak normalak diren susmoa
sortzeko arriskua baitu. Gure gizartean denok gara ezberdinak, eta kultur aniztasuna gaizki ulertzen
duten eskolek diote batzuk bakarrik direla ezberdinak.

A.C. Gizarte guztietan daude laidoztatutako pertsonak. Zenbait sektore baztertzea gizakien izaeraren
adierazgarria al da?

M.D. Hainbat gizarte egoeratan –krisi egoeretan, adibidez– aurreikus daiteke egoera txarraren
erantzuletzat talde edo pertsona bat hartzeko mekanismoen sorrera. Talde horrek moral, kultur edo
fenotipo ezberdintasunak baditu, biktima bihur daiteke. Horrelako talderik ez badago, berriz, ez dago
arazorik: sortu egiten da. Gainera, ohiko baliabidea da.

A.C. Baina sekula falta ez den elementua da krisia.

M.D. Bai, eta gizarte modernoek krisi kronikoa dute. Izan ere, gizarteen erregaia da krisia; beraz,
mekanismo horien sorrera aurreikus daiteke. Arazoa ez da horiek auzoan edo ikasgelan sortzea;
Estatuko Administrazioak berak sortzen ditu laidoztatzeko elementuak, arreta bere erantzukizunetatik
desbideratzeko. Oso kezkagarria da hori, eta arrazakeriaren kontrako diskurtsoan ere gertatzen da.
Administrazio publikoek arrazakeriaren mamua sortu dute Europa osoan: arriskutsutzat eta
arbuiagarritzat jotako guneak nabarmentzen dituzte beren erantzukizunak gainetik kentzeko,
erantzukizun nagusia haiena den arren. Arrazakeria legeetan dagoela onartu beharrean, arrazakeria
nazi edo skinhead taldeek sortutako arazoa dela pentsarazten digute. Arrazakeriaren aurkako
diskurtso trauskil horrek arrazakeriak erabiltzen dituen mekanismo berak erabiltzen ditu: talde bat
laidoztatzen du, hori deuseztatuz gero arazoa amaituko dela pentsatuta. Oso paradoxa tristea da, eta
arrazakeriaren aurkako diskurtsoa zeharo eraldatzen du. 
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A.C. Gutxiengo jakin bati leporatzen zaio errua, eta Atzerritartasun Legeari buruzko eztabaida
saihesten da, ezta?

M.D. Ez Atzerritartasun Legeari buruzkoa bakarrik, eta Espainiako Konstituzioari buruzkoa ere bai, eta
hori onartezina da. Arazoa askoz sakonagoa da, eta egiturekin du zerikusia, bai eta gaur egungo
Europako gizarte modernoekin ere. Espainiako konstituzioa Giza Eskubideen Deklarazio
Unibertsalarekin bateraezina da. Laugarren atalak dio espainiar guztiak berdinak direla legearen
aurrean; eta hori ez dator bat gizaki guztiak jaiotzez aske eta berdinak direla dioen aldarrikapenarekin:
izan ere, espainiar estatusa ez duenak ez du eskubiderik. Atzerritarrak ez du eskubiderik, eta hori
herrialde moderno guztietan gertatzen da. Eskubideak dituztenen eta ez dituztenen arteko zatiketa
ikaragarri eta izugarri hori sakratutzat eta ukaezintzat jotzen da. Errua kontrolik gabeko talde bati
egoztea da komenigarriena, ez estatuarentzat bakarrik, bai eta iritzi publikoarentzat ere; izan ere,
horien nahia arrazistak egotea eta arrazistak gainerakoak izatea da.

A.C. Nazionalismoa da liburuan jorratzen duzun beste kontzeptuetako bat. Kataluniako Eliza
katolikoarekiko kritiko zara, nazioaren aldeko adierazpenak direla eta.

M.D. Jakina, eta are gehiago orain. Pena da Montserrateko Jesusen Amari egindako eskaintza
famatuaren aurretik itxi izana liburua. Katalanismo karlista berreskuratzen ari direla diruditen
parametrotan ari gara mugitzen: Torras i Bages-ek egiten zuen gisara, Katalunia Jainkoak egina dela
aldarrikatzen du, edo, Joan Paulo II.aren ikuspuntuari jarraiki, nazioa gertakari naturala dela
aldarrikatzen du, duela gutxi Duran i Lleidak gogorarazten zuenez. Nire ustez, oso arriskutsuak dira
ikuspuntu horiek, nazio prozesuen eraikitze historiko eta soziala ukatzen baitute. Nazio ideia faltsutu
eta aldagaitz eta ezeztaezin bihurtzen dute, pertsonez jabetzen den eta horiek modu jakin batean
jokatzera behartzen dituen funts mistiko baten gisa. Diskurtso horiek justifikazio teologikoekin datoz
beti, batzuetan laiko itxura badute ere. Jakina, Eliza katolikoa horren erantzule da neurri batean, eta
nazioaren faltsutzean lagundu du. Ez nuke nahi inork pentsatzea nazionalismo katalana gutxiesten ari
naizenik: nazionalismo katalana gizarte gertaera dela da nabarmendu beharreko gauza bakarra.
Nazionalismo karlistaren alternatiba —oraindik bizi baita—, nazionalismo errepublikanoa litzateke;
nolabait, Ilustrazioan aurkituko lituzke adierazpenak, esate baterako, Renan teorialarian. Elizari
egindako kritika Erromantizismoaren jarraibideen oinordeko den nazionalismoari egindako kritika da.
Duela bi mendetatik dabiltza borrokan bi jarrerak: nazionalismo erromantikoa versus nazionalismo
zibila. 

A.C. Eta bat al dator eskuineko eta ezkerreko ideiekin?

M.D. Bai. Bereziki Katalunian, ezkerra katalanista integratzailea izan baita: aberriaren oinarrizko
elementutzat gizabidea jo du, aberriaren funtsa kultura eta esentzia direla aldarrikatzen zuen
nazionalismoaren aurka.

A.C. Liburuan diozu ez dagoela nazionalismorik, nazionalismoa erabili egiten dela baizik. Zer esan
nahi duzu horrekin?

M.D. Nazionalismoak ezaugarri identifikagarri eta gatazkatsuetan sinplifikatu nahi dituzten
diskurtsoen aurrean gaude. Nazionalistak diren diskurtso batzuetan, nazionalistak patologiatzat jotzen
dira: gainerakoak izaten dira beti nazionalistak. Nazionalismoa hainbat modutan bete daitekeen forma
huts bat besterik ez da, eta hortxe dago gakoa. Ez da nazionalismorik bere erabileraren aurretik,
historiarik ez den bezalaxe bere erabileraren aurretik –uste dut Lévi-Strauss-en aipua dela hori–. Nire
ustez, modernitatearen osagarri bat da, erlijio lotura desagertu denean, nazionalismoan aurkitu baita
kohesio modu nagusia. Izan ere, erlijioarekin gertatzen den gauza bera gertatzen da
nazionalismoarekin: Kristoz hitz egin dezaket herri oso bat sarraskitzeko, baina baita defendatzeko
ere. Ildo horretan, nazionalismoa erabili egiten da.
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GIDA GALDERAK

· Zuen ustez, zenbat elementuk osatzen dute nortasuna?

· Zuen ustez, zer elementutan oinarrituta eraikitzen du nortasuna Sarajevoko pertsonak?

· Zuen ustez, aisialdi zentroetan ere pertsona batzuk nortasun jakin batzuekin estigmatizatzeko
arriskua al dago?

· Aisialdi zentroko haurrek eskubidea dute oharkabean pasatzeko?

· Antzeman al duzue haur atzerritarrei eta haien familiei buruzko aurreiritziak eta estereotipoak
daudela?

· Zer egin daiteke aurreiritzien eta estereotipoen aurka, zuzendari zareten aldetik?
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EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Etorkinen kolektiboak estigmatizatzea.

IZENA

Etiketak jartzen.

HELBURUAK

· Kolektibo jakin batzuetako jendeari buruz ditugun aurreiritziez ohartzea.
· Estigmatizazioa eta diskriminazioa nork bere larruan esperimentatzea.
· Kulturarteko harremanak onak direla balioestea.

EDUKIAK

· Aurreiritziak, estigmatizazioa eta diskriminazioa.
· Kulturarteko harremana.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduerari ekiteko, ukipenezko edozein joko aukeratu behar da. Jokoa hasi aurretik,
baina, bi edo hiru parte hartzaile urrundu egingo dira, jokoari buruzko azalpenak entzun
ez ditzaten. Arduradunek talde handiari azalduko diote bi edo hiru parte hartzaile haiek
estigmak eta aurreiritzi sozialak dituzten pertsonak irudikatzen dituztela. Horren
ondorioz, jokoan saihestu egingo dituzte; hau da, baztertu egingo dituzte.

· Jardueraren arduradunek pertsonaia horiei gizartean ezartzen zaizkien aurreiritziak eta
estereotipoak zehazten dituzten txartelak izango dituzte —horiek dira, azken batean,
bazterketa eragiten duten arrazoiak—, eta edukia talde handiari irakurriko diote (ikus  Z
1.7 a eranskina).

· Kanpoan dauden parte hartzaileek ez dakite zer irudikatzen duten pertsonaia horiek, eta
jardueraren arduradunek gauza bakarra esango diete: guztiek joko batean parte hartu
behar dutela. Beraz, parte hartzaileek beren aurreiritziak agertuko dituzte jokoan.

· Minutu batzuen ondoren, arduradunek jokoa amaitutzat emango dute. Une horretatik
aurrera, parte hartzaile guztiak galdera hauen gainean eztabaidatu beharko dute: nola
sentitu dira hainbat pertsonaia irudikatzen zituzten parte hartzaileak? Zer pentsatu dute
gertatzen zela? Bidezkoa iruditu zaie?

· Jarraian, arduradunek hiru parte hartzaileei estigmatizatutako pertsonak ordezkatzen
zituztela azalduko diete, eta horregatik baztertu direla taldetik.

· Ondoren, eta talde handian, aisialdi zentroan hainbat kolektibori buruz dauden
aurreiritzietan eragiteko moduari buruz eztabaidatuko dute. Arduradunen helburua parte
hartzaileek harremanetarako beste testuinguru bat mahaigaineratzea da (adibidez,
kulturartekotasunean oinarritutakoa, bestelako ezaugarriak dituena). Eztabaidatik
abiatuta, parte hartzaileek ondorioak prestatuko dituzte, kulturartekotasunean
oinarritutako testuinguru horrek nolakoa izan behar duen zehazteko, eta ikusteko
moduko tokian jarriko dituzte.
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Z 1.7 ETORKINEN KOLEKTIBOAK ESTIGMATIZATZEA



METODOLOGIA

Edukiak talde handian eztabaidatzeko, parte hartzaileen bizipenak eta prozesu enpatikoak
hartuko dira abiapuntutzat talde handian.

DENBORA

45 minutu.

BALIABIDEAK

Pertsonaien gizarte estigmatizazioak agertzen dituzten txartelak, testu euskarriak
jardueraren arduradunentzat (ikus Z 1.7 b eranskina), arbela edo horma irudia eta klarionak
edo errotuladoreak.
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Informazio osagarria

· Txartel estigmatizatzaileak.

MAGREBDARRA

Zikina da eta usain txarra du.

Lapurra da.

Alferra da.

Drogekin trafikatzen du.

Integrista islamiarra da.

Emaztea esklabo moduan du.

HIESA DUEN GAIXOA

Norbait kutsa dezake.

Ziurrenik, drogatu egiten zen.

Ez du ezertarako balio.

Ziurrenik, gaixotasun asko ditu.

Pertsona aspergarria eta deprimitua da.

Baztertzen badute, pisuzko arrazoi batengatik
izango da.
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Testu osagarria 

· Desberdinak hirikide liburuxkatik ateratako testua, Donostiako Udalaren laguntzaz Fundació
Baruch Espinozak argitaratua.
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EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Bazterketa  egoerak.

IZENA

Bazterketa egoerak: Ezagut ditzagun hezkuntza eta gizarte baliabideak.

HELBURUAK

· Gizarte zerbitzuetako sarea ezagutzea, hezkuntza baliabideak baitira.
· Pertsona baten kultur ezaugarriak bere gizarte eta nortasun ezaugarriekin ez nahastea.

EDUKIAK

· Ardura publikoko gizarte zerbitzuen sarea.
· Gizarte bazterketa haurtzaroan eta gaztaroan.
· Aisialdi zentroko zuzendariaren funtzioak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau edo bost laguneko taldeak osatuko dira.
· Kasu jakin bati buruzko irakurgaia oinarritzat hartuta (ikus Z 1.8 a eranskina), taldeek

bazterketarekin, aisialdi zentroko zuzendariaren funtzioarekin eta gizarte zerbitzuekiko
elkarlanarekin lotutako hainbat gairi buruz hausnartuko dute.

· Gero, talde handian, hausnarketen berri emango diote elkarri, galderen bidez (ikus Z 1.8
b eranskina) ondorioak ateratzeko.

METODOLOGIA

Kasua lantzeko eztabaidan oinarrituko dira, bai talde txikietan, bai talde handian

DENBORA

80 minutu.

BALIABIDEAK

Kasuaren fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela eta klarionak edo errotuladoreak.
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Z 1.8 BAZTERKETA EGOERAK
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BAZTERKETA EGOERAK

Kasu praktikoa

Hamid eta Aicha 9 eta 12 urteko anai-arrebak dira. Duela bi urte, gurasoak Euskal Herrira iritsi ziren,
Marokotik. Oso haur alaiak dira, eta oso gustura etortzen dira zentrora. Begiraleen taldea ohartu da
arazoak dituztela eskolan, eta ez dutela baliabide ekonomikorik (aitak ez du lanik egiten, eta amak
kontraturik gabe lan egiten zuen, baina duela gutxi bota egin dute). Gurasoek zailtasun asko dituzte
gaztelaniaz hitz egiteko, eta ez dute euskara ulertzen. Haurrak oso atzeratuta doaz ikasketetan,
bereziki ikaskuntza instrumentaletan (hizkuntzak eta matematikak).

Zentroko lankideek adierazi dizuete beren etxea oso baldintza kaskarretan dagoela. Begiraleen
taldeak zuzendariari adierazi dio haur horiengan gizarte bazterketarekin, eskola porrotarekin eta
eskubide desberdintasunarekin lotutako arazoak antzeman direla, eta aholkua eskatzen dio
aisialdiaren eremuan zer egin daitekeen jakiteko. Zuek, zuzendari modura, erantzuna laster emango
diozuela esan diezue, auzoko lehen arretarako gizarte zerbitzuetako taldearekin harremanetan
baitzaudete.
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· Zuen ustez, gizarte zerbitzuek esku har dezakete kasu horretan?

· Zer motatako lankidetza izan dezake aisialdiko hezkuntza zentroak gizarte zerbitzuekin?

· Zer funtzio bete behar dute zuzendariek? Eta begiraleek?

· Nola landu ditzakezue gizarte bazterketako egoerak aisialdi zentroan?

· Zer-nolako tratua eman behar zaie bi anai-arrebei taldean?

· Zuen ustez, kasu hori aukera ona al da zentroan elkartasuna eta kontzientziatzea lantzeko?
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EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Zuzendarien garrantzia, gizarte aldaketen eragile modura.

IZENA

Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko plana.

HELBURUAK

· Zuzendariei estrategiak eskaintzea, gizarte zibilean aldaketak sustatzeko eta horien
eragile izateko.

· Beste elkarte eta mugimendu batzuekin elkarlanean aritzea garrantzitsua dela
balioestea.

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko ikuspegia barneratzea aisialdi zentroetako
urteko programetan.

EDUKIAK

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza.
· Sareko lana.
· Antolakuntza eta hezkuntza plangintza.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lehenik eta behin, parte hartzaileek eskutitz bat jasoko dute (ikus Z 1.9 a eranskina).
Aisialdi zentroetako zuzendari direnez, eskutitz horren bidez udalak ikasturteko urteko
plangintza prestatzeko eskatuko zaie; betiere, arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko
ikuspegitik. Parte hartzaileek lau laguneko taldetan egin beharko dute plangintza,
eskutitzak zehazten dituen lan irizpideak eta ildoak kontuan izanik.

· Atsedenaldia hartu ondoren, taldeek plangintzak aurkeztu eta talde handiarekin
bateratuko dituzte.

· Bateratze lan horretatik ondorioak aterako dira, eta jardueraren arduradunak jaso egingo
ditu, talde handiko hausnarketa eta eztabaida bultzatuko duten lan irizpideen eta ildoen
arabera. Ondorio horietatik arrazakeriaren aurkako jarrera eta kulturartekotasuna
sustatzeko estrategiak atera beharko dituzte, eta estrategia horiek modu profesionalean
landu; hau da, modu planifikatuan eta orokorrean, eta asmoak adierazita.

METODOLOGIA

Hausnarketa eta adostasuna landuko dira talde txikietan eta talde handian, parte
hartzaileen ezagutzan eta errealitatean oinarrituta.

DENBORA

BI ordu.
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Z 1.9 ZUZENDARIEN GARRANTZIA, GIZARTE 
ALDAKETEN ERAGILE MODURA



BALIABIDEAK

Udaleko eskutitzaren fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia eta klarionak
edo errotuladoreak.
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ZUZENDARIEN PAPERA ALDAKETA SOZIALEN ERAGILE MODURA

Testu osagarria

· Udaleko zinegotziek aisialdiko hezkuntza zentroetako zuzendariei idatzitako eskutitza, asmatua.

Zuzendari agurgarria,

Eskutitz honen helburua erakunde honetatik –hau da, zuen herriko udaletik– eskakizun bat egitea da.
Eskakizuna aisialdi zentroaren urteko plangintza egitea da; betiere, arrazakeriaren aurkako eta
kulturarteko ikuspuntutik.

Plangintza horrek lan ildo eta irizpide hauei jarraitu behar die:

1. Herrialdeko beste elkarteekin egingo den lankidetza aurreikusi behar du, bereziki, etorkinen
elkarteekikoa.

2. Hainbat kultur jatorritako haurren, nerabeen eta begiraleen parte hartzea sustatu behar du.

3. Plangintzak zentroaren hezkuntza lanaren ardatza arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko
ikuspegia dela hartu behar du kontuan (festak, txangoak, interes zentroak...).

4. Udal zerbitzu batzuek eskaintzen dituzten aukerak, plangintzaren helburuetarako interesgarriak
izan litezkeenak, aurreikusi behar ditu.

5. Begiraleentzat eta zuzendarientzat egokia den hezkuntza plangintza izan behar du.

Urteko plangintza egin ondoren, udalak dirulaguntza eskainiko die aisialdiko hezkuntza zentroei, zuen
lana errazte aldera.



EREMUA

Soziologikoa.

GAIA

Atzerritartasun Legearen ondorioak, haurrentzako eta gazteentzako politiketan.

IZENA

Gazteen aurkako legea.

HELBURUAK

· Estatu espainiarrak onartutako legeen eta estatuko instituzioek bete beharreko Giza
Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren artean desadostasun kognitiboak sortzea,
bateraezinak baitira.

· Atzerritartasun Legeak haurrentzako eta gazteentzako politika gizarteratzaileak nola
oztopatzen dituen aztertzea.

· Aisialdi zentroetan haurrak eta gazteak integratzeko lan ildoak prestatzea.

EDUKIAK

· 2003ko azaroan onartutako Atzerritartasun Legea (14/2003 Lege Organikoa, azaroaren
20koa). Lege horren bidez eta abenduaren 22ko 8/2000 Lege Organikoaren bidez,
Espainian dauden atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarte
integrazioari buruzko 4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, erreformatu zen.

· Giza eskubideen deklarazio unibertsala.
· Haurrentzako eta gazteentzako politikak.
· Arrazakeria instituzionala, diskriminazioa eta gizarte bazterketa.
· Integraziorako lan ildoak, aisialdi zentroetatik.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau laguneko taldeak osatuko dira.
· Hasteko, Atzerritartasun Legea Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalarekin alderatuko

dute (ikus Z 1.10 a eta b eranskinak). Parte hartzaileei laguntzeko, jardueraren
arduradunek haurrentzako eta gazteentzako politikekin eta gizarteratze politikekin
lotutako gaiak planteatuko dituzte (ikus Z 1.10 c eranskina).

· Azkenik, aisialdi zentro bateko zuzendari diren aldetik, politika gizarteratzaileak
sustatzeko garatu ditzaketen jarduerei buruz eztabaidatuko dute. Interesgarria da
ekintzak guztiok ikusteko moduko tokian jartzea.
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Z 1.10 ATZERRITARTASUN LEGEAREN ONDORIOAK 
HAURRENTZAKO ETA GAZTEENTZAKO POLITIKETAN
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METODOLOGIA

Edukiak talde txikietan eta talde handian landuko dira.

DENBORA

60-80 minutu.

BALIABIDEAK

Testuen fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia eta klarionak edo
errotuladoreak
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ATZERRITARTASUN LEGEAREN ONDORIOAK HAURRENTZAKO ETA
GAZTEENTZAKO POLITIKETAN

Testu osagarria

1. atala : Gizaki guztiak aske dira jaiotzez eta berdinak duintasunean eta eskubidetan, eta denek
arrazoimen eta kontzientzia dutenez gero, anaitasunez jokatu behar dute elkarrekin.

2. atala : Pertsona orok ditu Deklarazio honetan adierazten diren eskubide eta askatasun guztiak,
inolako bereizkuntzarik gabe, ez arrazazkorik, ez koloreari dagokionik, sexuzkorik, hizkuntzazkorik,
erlijiozkorik, politika edo bestelako iritziri dagokionik, ez jatorri nazionalari edo sozialari, ez egoera
ekonomikoari, jaiotzezkoari edo bestelako edozein baldintzari dagokionik. Orobat, ez da inolako
bereizkuntzarik egingo pertsona bere eskumenean duen lurralde edo herrialdearen egoera politiko,
juridiko edo nazioartekoan oinarriturik, nahiz herrialde independentea izan, nahiz administrazio
judizialpean dagoen lurraldea, autonomiarik gabea edota burujabetasunezko beste edozein
mugapean dagoena izan. 

3. atala : Gizabanako orok du bizitzarako, askatasunerako eta bere buruaren segurtasunerako
eskubidea. 

4. atala : Ez da inor jarriko esklabotasun egoeran edo morrontzapean; esklabotasuna eta esklabo
trafikoa debekatuta daude, edozein motatakoak direlarik ere.

5. atala : Ez da inor torturapean ezarriko, eta ez zaio inori emango ez zigorrik ez tratu anker, krudel,
gizagabetsu edo desohoragarririk.

6. atala : Gizaki orok du eskubidea edozein lekutan bere nortasun juridikoa ezagut dakion. 

7. atala : Denak dira berdinak legearen aurrean, eta, bereizkuntzarik gabe, legeak babes bera zor die.
Denei zor zaie babes bera, Deklarazio hau hausten duen edozein diskriminazioren kontra eta
diskriminazio horretara bultzatzen duen edozein probokazioren kontra.

8. atala : Pertsona orok du eskubidea nazioko auzitegi eskudunen aurrean baliabide eraginkorra
izateko, Konstituzioak edo legeak ezagutzen dizkion oinarrizko eskubideak bortxatzen dituzten
ekintzen kontra babesa izan dezan.

9. atala : Ez dago inor, beste gabe, atxilotzerik, espetxeratzerik edo erbesteratzerik.

10. atala : Pertsona orok du eskubidea, berdintasun osoko baldintzetan, publikoki eta zuzentasunez
entzuna izateko, auzitegi independente eta inpartzial batean, eta auzitegi horrek bere eskubide eta
betebeharrak erabakitzeko edota alor penalean bere kontra dagokeen edozein delitu salaketa
aztertzeko.

11. atala : 1. Delituz salaturiko pertsona orok du eskubidea errugabetasuna ezagutua eta onartua izan
dakion, harik eta, legearen arabera eta auzi publikoan, defentsarako beharrezko dituen berme guztiak
ziurtaturik, errudun dela frogatzen ez den arte. 2. Inor ez da kondenatua izango, egintzak edo
hutsegiteak egin ziren unean nazioko bertako edo nazioarteko legeen arabera zigorgarri ez baziren.
Era berean, ez zaio ezarriko delitua egin zen unean ezar zekiokeen baino zigor larriagorik.

12. atala : Ez dago inoren bizitza pribatuan, familian, bizitokian edo eskutitzetan arbitrarioki sartzerik,
ez eta inoren ohoreari eta izen onari erasotzerik ere. Pertsona orok du legearen babeserako
eskubidea aipatu eraso horien kontra.

13. atala : 1. Pertsona orori zor zaio estatu baten lurralde barruan ibiltzeko eta egoitza aukeratzeko
askatasuna. 2. Pertsona orok du edozein herrialdetatik, baita beretik ere, irteteko eskubidea, eta bere
herrialdera itzultzekoa.

14. atala : 1. Jazarpena denean, pertsona orok du eskubidea beste herrietan babesa bilatu eta hura
izateko. 2. Eskubide hau ezin eska daiteke, jazarpena egiazki politikoak ez diren ekintzengatik edo
Nazio Batuen printzipio eta helburuen kontrakoak diren ekintzengatik gertatzen bada.
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15. atala : 1. Pertsona orok du nazio bateko herritar izateko eskubidea. 2. Ez zaio inori bere
nazionalitatea besterik gabe kenduko, ez bere nazionalitatea aldatzeko eskubidea galaraziko. 

16. atala : 1. Gizonezko eta emakumezko orok du eskubidea, adinez nagusituz gero, ezkontzeko eta
familia bat eratzeko, arraza, nazionalitate edo erlijiozko mugarik gabe. Eskubide berberak izango
dituzte ezkontzari dagokionez, bai ezkontzak dirauen bitartean bai ezkontza deseginez gero ere. 2.
Senar-emazte gaien onespen libre eta osoaren bidez baizik ezin gauzatuko da ezkontza. 3. Familia
da gizartearen osagai natural eta oinarrizkoa, eta gizartearen eta Estatuaren babesa zor zaio.

17. atala : 1. Pertsona orok du jabetzarako eskubidea, bakarka zein taldeka. 2. Inori ez zaio jabetza
besterik gabe kenduko.

18. atala : Pertsona orok du pentsamendu, kontzientzia eta erlijio askatasunerako eskubidea.
Eskubide horrek berekin du erlijioz edo sinesmenez aldatzeko askatasuna ere, eta orobat,
irakaskuntzan, predikuetan, gurtzetan eta errituetan adieraztekoa, bakarka zein beste batzuekin
batera eta publikoan zein pribatuan.

19. atala : Gizaki orok du iritzi eta adierazpen askatasunerako eskubidea. Eskubide horrek berekin du
inolako oztoporik gabe iritziak azaltzeko askatasuna, eta orobat edozein bidez eta mugarik gabe
informazioa eta ideiak bilatu, jaso eta zabaltzekoa.

20. atala : 1. Pertsona orok du eskubidea bakean biltzeko eta elkartzeko askatasuna izateko. 2. Ezin
daiteke inor behartu elkarte bateko kide izatera.

21. atala : 1. Pertsona orok du eskubidea, bere herriko gobernuan parte hartzeko, zuzenean edo
libreki hautaturiko ordezkarien bidez. 2. Pertsona orok du eskubidea bere herrialdeko zeregin
publikoetan berdintasun osoz aritzeko. 3. Herriaren borondatea izango da gobernuaren aginpidearen
oinarria. Borondate hori aldizka antolatuko diren hauteskundeen bidez adieraziko da, guztientzat
berdina izango den bozketaz, eta ezkutuko botoz edo boto askatasuna babestuko duen antzeko
beste prozedura batez.

22. atala : Pertsona orok du, gizarteko kide denez, gizarte segurantza izateko eskubidea; eta
eskubidea du, orobat, ahalegin nazionalaren eta nazioarteko lankidetzaren bitartez, estatu
bakoitzaren antolamendua eta bitartekoak kontuan harturik, bere duintasunerako eta bere
nortasunaren hazkunde librerako nahitaezkoak dituen eskubide ekonomiko, sozial eta kulturazkoak
izateko.

23. atala : 1. Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana askatasunez aukeratzekoa, lan baldintza
bidezkoak eta egokiak izatekoa eta langabeziaren kontra babestua izatekoa. 2. Pertsona orok du
eskubidea, inolako diskriminaziorik gabe, lan beragatik ordainsari bera jasotzeko. 3. Lanean
diharduen orok du soldata egokia eta bidezkoa izateko eskubidea, berari eta bere familiari giza
bizimodu duina segurtatuko diena eta, hala beharko balitz, gizarte laguntzaren beste bide batzuez
osatua. 4. Pertsona orok du eskubidea, bere interesak defenditzearren, sindikatuak eratzeko eta
sindikatu bateko kide izateko.

24. atala : Pertsona orok du atsedenerako eta entretenimendurako eskubidea, lanordu mugatuak
izatekoa eta aldizka oporraldi ordainduak izatekoa. 

25. atala: 1. Pertsona orok du bere eta bere familiaren osasunerako eta ongizaterako egokia izango
den bizi maila izateko eskubidea, horretan mantenua, jantzia, bizitokia, mediku laguntza eta
beharrezko diren gizarte zerbitzuak barne hartzen direla; eskubide bera du langabe denean, gaixo,
elbarri, edo alargun gelditzen denean, zahartzaroan edota bere borondatez kontrako
gorabeherengatik bizibidea galtzen duen bestelako kasuetan. 2. Amak eta haurrak ardura eta
laguntza berezietarako eskubidea dute. Haur guztiek, ezkontza barruan nahiz ezkontzatik kanpo
sortuak izan, babes sozial bera izateko eskubidea dute.

26. atala: 1. Pertsona orok du hezkuntzarako eskubidea. Hezkuntzak doan izan behar du, hasierako
eta oinarrizko mailetan bederen. Oinarrizko hezkuntza derrigorrezkoa izango da. Irakaskuntza tekniko
eta profesionala denen eskura egongo da. Denek izango dute goi mailako ikasketetarako sarbidea,
norberaren merezimenduen arabera. 2. Hezkuntzaren helburua giza nortasunaren garapen osoa
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lortzea eta giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen errespetua sendotzea izango da. Hezkuntzak
nazio guztien arteko eta talde etniko eta erlijiozko guztien arteko elkar ulertzearen, tolerantziaren eta
adiskidetasunaren alde egingo du, eta Nazio Batuek bakearen alde egiten dituzten ekintzak indartuko
ditu. 3. Gurasoek lehentasunezko eskubidea dute beren seme-alabei eman behar zaien hezkuntza
mota aukeratzeko.

27. atala: 1. Pertsona orok du eskubidea komunitatearen kultur bizitzan askatasunez parte hartzeko,
arteez gozatzeko eta zientzia aurrerapenez eta bertatik datozen onurez baliatzeko. 2. Pertsona orok
du eskubidea berak sortutako zientzia, literatura edo artelanei dagozkien interes moral eta materialak
babes dakizkion.

28. atala: Pertsona orok du eskubidea Deklarazio honetan adierazitako eskubideak eta askatasunak
osoro beteko dituen ordena ezar dadin gizartean eta nazioartean.

29. atala: 1. Pertsona orok ditu komunitatearekiko betebeharrak, hartan baizik ezin baita hazi bere
nortasuna libreki eta osorik. 2. Bere eskubideak eta askatasunak baliatu ahal izateko, inork ez du
beste mugarik izango, legeak jar ditzakeenak baino, besteen eskubideei eta askatasunei zor zaien
errespetua eta ezagutza ziurtatzeko, eta gizarte demokratiko bateko moraltasunerako, ordena
publikorako eta guztien ongizaterako behar direnak betetzeko. 3. Eskubide eta askatasun hauek ez
dira erabili behar, inola ere, Nazio Batuen printzipio eta helburuen kontra.

30. atala: Deklarazio honetatik ezin interpretatuko da inolako estatu, talde edo pertsonak hemen
adierazten diren eskubide edo askatasunak galarazteko edo deuseztatzeko ekintzarik egin
dezakeenik.

(Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala Nazio Batuen Batzar Nagusian onartu eta aldarrikatu zuten
(217 A-III ebazpena), 1948ko abenduaren 10ean.)
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Z 1.10 b

Testu osagarria

2003ko azaroan onartutako Atzerritartasun Legea (14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa).
Lege horren bidez eta abenduaren 22ko 8/2000 Lege Organikoaren bidez, Espainian dauden
atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarte integrazioari buruzko 4/2000 Lege
Organikoa, urtarrilaren 11koa, erreformatu zen.

Arrazoien azalpena

2000ko abenduaren 23an Estatuko Aldizkari Ofizialean 8/2000 Lege Organikoa, abenduaren 22koa,
argitaratu zen. Lege horren bidez urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa, Espainian dauden
atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarte integrazioari buruzkoa erreformatu zen,
eta, horrenbestez, immigrazioak sortutako beharrei erantzun nahi die, immigrazioa Espainiarako
migrazio fluxuen helmuga izatea eragin duten egiturazko gertaera dela kontuan hartuta.

8/2000 Lege Organikoa onartu izana Espainiak nazioartean immigrazio gaietan hartutako
konpromisoei erantzun beharraren ondorioa da. Batez ere, Tamperen 1999ko urriaren 16an eta 17an
egindako bileran Estatuburuek eta Gobernuburuek askatasunari, segurtasunari eta justiziari buruz
adostutako printzipioak sartu behar ziren legean, bai eta Schengen akordioa ere. Akordio horretan,
hainbat gai zehazten dira: bisatuak emateko baldintzak, atzerritarren egonaldiei buruzko erregulazioa
eta garraiolarien erantzukizuna eta haiei jarri beharreko isunak.

8/2000 Lege Organikoa, 4/2000 Lege Organikoa erreformatu duena, indarrean egon den bitartean,
hainbat gertaera jazo dira, eta, gertaera horiek osotasunean hartuta, legea migrazioaren fenomenoak
eragindako aldaketa etengabeetara egokitzeko premia sortu da. Horrenbestez, azken urteotan
Espainian bizi diren atzerritarren kopurua dezente handitzeaz gain, gure herrialdera iristen den
migrazioaren formak ere aldatu egin dira, eta horrek guztiak migrazioaren fenomenoa hobeto
ezagutzea ekarri du. Horren ondorioz, migrazio fluxuen antolaketa errazteko eta hobetzeko, baliabide
arauemaile gehiago jarriko ditugu: batetik, legezko bideak errespetatzen dituen immigrazioa
garatzeko baliabideak eskurago jarriko ditugu, eta, bestetik, gero eta hobeto antolatua eta helburuak
betetzeko gero eta baliabide gehiago dituen legez kanpoko immigrazioaren aurkako mekanismoak
indartuko ditugu. 

Faktore horiekin guztiekin bi gauza hauek daude lotuta: batetik, gai hauen gaineko arauak azken bi
urteetan Europar Batasunak hartutako erabakietara egokitzea, eta, bestetik, Auzitegi Gorenak
egindako zehaztapen teknikoak legean sartzea, atzerritartasun eta immigrazio gaietarako indarrean
dagoen legislazioaren zenbait atal berrikustea aholkatu baitzuen.

[4/2000 Lege Organikoa] 

1. artikulua. Eremua mugatzea.

6. Atzerritarra naziotasun espainiarra ez duen pertsona oro da, eta, beraz, lege hau ezarriko zaio.

1. artikuluan beste atal bat sartzea proposatzen da (3. atala). Hona hemen atal horren edukia:

b) Europar Batasuneko estatu kideetako naziotasuna dutenek eta EBko erregimena ezarri behar zaien
guztiek Europar Batasuneko legislazioa bete beharko dute, eta lege hau ezarriko zaie haientzat
onuragarri diren alderdietan.

[…]

6. artikulua. Parte hartze publikoa.

1. Atzerritar egoiliarrek udal hauteskundeetan bozka emateko eskubide politikoaren jabe izango dira,
legeek eta tratatuek ezarritakoaren arabera.

2. Udal batean erroldatuta dauden atzerritar egoiliarrek udal hauteskundeetan parte hartzerik ez
badute, demokratikoki beren ordezkariak hauta ditzakete, haiei dagozkien udal eztabaida eta
erabakietan parte har dezaten, tokiko legislazioaren arabera.
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3. Udalek udalerrietan bizi diren atzerritarren errolda egin beharko dute, bai eta eguneratuta eduki
ere.

4. Botere publikoek atzerritarrek jatorrizko herrialdeetako hauteskundeetan parte hartzeko eskubidea
egikaritzea sustatuko dute. Horretarako, behar diren neurri guztiak hartu beharko dituzte.

[…]

9. artikulua. Hezkuntzarako eskubidea (8/2000 Lege Organikoaren arabera idatzia)

1. Hemezortzi urtez azpiko atzerritar guztiek hezkuntzarako eskubidea eta betebeharra dute,
espainiarren baldintza beretan. Eskubide horren baitan oinarrizko, doako eta derrigorrezko hezkuntza
sartzen da, bai eta horiei dagokien titulu akademikoa eta beketarako eta dirulaguntzetarako sistema
publikoan onartua izateko eskubidea. 

2. Haur Hezkuntzan, borondatezkoa denez, administrazio publikoek nahikoa toki daudela bermatu
behar dute, ziklo horretan sartzeko eskaera egiten duten biztanle guztiek eskolatzea ziurtatze aldera. 

3. Atzerritar egoiliarrek borondatezkoa ez den hezkuntzarako eskubidea ere izango dute, espainiarren
baldintza beretan. Zehazki, aurreko atalean aipatu gabeko hezkuntza eta ikaskuntza mailetara
sartzeko eskubidea eta maila horiei dagozkien titulu akademikoak lortzeko eskubidea dute, bai eta
beketarako eta dirulaguntzetarako sistema publikoan sartzekoa ere. 

10. artikulua. Lan egiteko eta Gizarte Segurantzarako eskubidea.

1. Atzerritarrek eskubidea dute besteren edo norberaren kontura ordaindutako jarduera batean
aritzeko, bai eta Gizarte Segurantzaren sisteman egoteko ere, Lege Organikoak ezarritako kasuen eta
horiek garatzeko xedapenen arabera.

2. Atzerritarrek eskubidea dute administrazio publikoetako zerbitzuetan lan kontratuko langile gisara
sartzeko, konstituzioko printzipio hauei jarraiki: berdintasuna, meritua, gaitasuna eta publizitatea.
Horretarako, administrazio publikoek deitutako enplegurako eskaera publikoetara aurkezteko
eskubidea dute.

11. artikulua. Sindikatzeko eta greba egiteko askatasuna

1 Espainian dauden langile atzerritarrek, langile espainiarren baldintza beretan, libre sindikatzeko
eskubidea dute, bai eta laneko erakunde batean izena ematekoa ere, hori erregulatzen duten legeen
arabera.

2 Horrez gain, langile atzerritarrei grebarako eskubidea aitortzen zaie.

[…]

13. artikulua. Etxebizitzetarako dirulaguntzetarako eskubidea.

Atzerritar egoiliarrak eta atzerritarren bizitoki den udalerri espainiarrean erroldatuta daudenek
eskubidea dute etxebizitzetarako dirulaguntza sistema publikoan sartzeko, espainiarren baldintza
beretan.

[…]

15. artikulua. Atzerritarrak espainiarren zerga beretara atxikita daude.

1. Nazioarteko zergapetze bikoitzari buruzko akordioetan ezarritakoa betetzeari utzi gabe, Espainian
lortutako diru sarrerei eta Espainian egindako jarduerei dagokienez, atzerritarrek espainiarrek
ordaindu beharreko zerga guztiak ordaindu beharko dituzte. 

2. Atzerritarrek Espainian lortutako diru sarrerak eta aurrezkiak jaioterrira edo beste herrialde batera
transferitzeko eskubidea dute, Espainiako legislazioan ezarritako prozedurei eta eremu horretan
nazioartean ezarritako akordioei jarraiki.

[14/2003 Lege organikoa]
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27. artikuluan 1. atala aldatu eta beste bat sartzen da (2. atala). Horren ondorioz, 2., 3., 4. eta 5. atalak
3., 4., 5. eta 6. atalak izango dira, hurrenez hurren. Hona hemen 1. eta 2. atalak: “1. Bisatua
Espainiako Diplomaziako Misioetan eta Kontsuletxeetako Bulegoetan eskatzen eta ematen da, eta
horrek ez du kentzen atzerritarren nortasun agiria lortu beharra. 2. Bisatua eskuratzeak hau egiteko
eskubidea ematen dio atzerritarrari:

7. Espainiako muga postu batera joan eta sartzea eskatzeko.

8. Espainian sartu ondoren, bisatuan ezarritako egoeran Espainian egoteko eskubidea du, baina
horrek ez du kentzen kasu batzuetan atzerritarren nortasun agiria lortu beharra.

«Bederatzi. 29. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da:

1. Atzerritarrak bi egoeratan egon daitezke Espainian: egonaldian edo bizitzen.

2. Espainian dauden atzerritarrek pasaportearen edo bidai dokumentu baten bidez egiaztatu behar
dute egoera batean edo bestean dauden. Dokumentu horretan, nortasuna, bisatua edo atzerritarren
nortasun txartela ere egiaztatu behar dira, hala badagokio.
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GIDA GALDERAK

a) Zuen ustez, Atzerritartasun Legearen proiektua eta Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala
kontraesankorrak dira? Zein puntutan?

b) Zuen ustez, Atzerritartasun Legeak gazteentzako politika berdintzaileak sustatzen ditu ala gazte
asko baztertzen ditu?

• Zuen ustez, Atzerritartasun Legea arrazakeria instituzionala al da?

• Zer-nolako eragina izan dezake Atzerritartasun zentroko haur eta nerabe batengan, EBko
herrialderen batean libre ibili nahi badu (dela kanpamenduetan, dela udalekuetan) eta legezko
egoera erregularizatu gabe badu?

• Zer egin dezakezue zuen zentroan Atzerritartasun Legearen ondorio txarrez ohartarazteko eta
haiek arintzeko?
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Z 2. Eremu psikopedagogikoa

Ezagutzeko, sentitzeko eta jokatzeko ditugun beharretan eta interesetan dautza
arrazakeriaren eta kulturarteko hezkuntza. Mundu osoan, hezkuntza eredu horrek gure
ingurunean eta gugan gertatzen den oro ezagutzea eta gure sentimenduak eta jokaerak
aztertzea proposatzen du.

Zein dira migrazioaren arrazoiak eta ondorioak? Zer da ekonomiaren globalizazioa? Eta
zergarik gabeko eremua? Zertan oinarritzen dira esklabotza, gosetea eta gerrak? Zer-
nolako eragina izan dute Atzerritartasun Legeak edo “zabor” kontratuek? Zergatik sortzen
dira skinhead mugimendua eta bestelako mugimendu neonaziak? Nola erabiltzen dute
aniztasuna ikastetxeek eta aisialdi zentroek? Zergatik entzuten ditugu sarritan “hori ijitoa
da”, “beltzak bezala lan egiten dut” eta antzeko esaldiak?

Galdera horiei erantzun ahal izateko, lehenengo, gertaera horiek gure errealitatearen zati
bat direla jakin behar dugu, eta, horregatik, ikaskuntza kognitiboa landuko dugu. Bigarrenik,
pedagogia sozioafektiboan oinarrituta, esperientzia emozionalez arduratuko gara, edo,
Peter McLaren-ek dioen moduan, “haragitzeaz”–ikasitako guztia pertsonaren eremu
guztietan islatzen den prozesua: eremu sozialean, psikologikoan, fisikoan...–. Azkenik,
pedagogia kritikoaren eremua landuko dugu. Ekiteko –bai bakarka, bai taldeka–, heztea
eskatzen du horrek; hots, zer egin nahi dugun, zer egin dezakegun eta azkenean zer egiten
dugun zehaztea. Azken finean, ezagutzea, bizitzea eta ekitea izango da prozesu
psikopedagogikoaren helburua.

Proposatutako materiala abiapuntua besterik ez da. Beraz, zentro, talde edo pertsona
bakoitzak bere beharretara egokitu beharko du materiala. Materialaren helburua lortzeko,
prozesuan zehar gizarte eraldaketan parte hartu behar dugu, giza eskubideei sorrerako
esanahia emateko gai izan gaitezen.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Balioetan heztea.

IZENA

Doktrinamendua eta …?

HELBURUAK

· Hezkuntzari buruzko gogoeta eta eztabaida prozesuan laguntzea; batez ere, aisialdiko
heziketari buruzkoan.

· Hezkuntza prozesuan baliorik eta bizimodurik ez transmititzea ezinezkoa dela jakitea.
· Enpatia, errespetua eta benetakotasuna garatzea.
· Elkarrizketa bultzatzea.
· Arrazakeriari aurre egitea, kulturartekotasuna eta komunitatearen garapena

hezkuntzaren oinarritzat hartzea.

EDUKIAK

· Aisialdiko heziketaren esanahia.
· Heziketa morala.
· Doktrinamendua.
· Begiraleen funtzioa heziketa moralean.
· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntza eta komunitatearen garapena.

JARDUERAREN GARAPENA

· Oso gustuko dituzten gauzak eta gorroto dituztenak esateko eskatuko zaie parte
hartzaileei, aurrez pentsatzeko denborarik eman gabe.

· Gero, oro har jendeak atsegin dituen hiru gauza eta atsegin ez dituen beste hiru
aipatzeko eskatuko zaie.

· Jarraian, beste ezaugarri batzuk dituen kultura batetik atsegin dituzten hiru gauza eta
atsegin ez dituzten beste hiru aipatuko dituzte.

· Parte hartzaile bakoitzak kartoi mehe batean idatziko du beste kultura bateko gauza bat
zergatik atsegin duen eta zergatik ez duen atsegin. Kartoi mehe horiek horma irudi handi
batean zintzilikatuko dira, eta bakoitzak zenbaki bat izango du.

· Bosteko edo seiko taldetan, parte hartzaileek erabaki behar dute kartoi mehetan
idatzitako zein esaldi dagoen jasotako hezkuntzak eta bizitako gizarteak eraginda.

· Jarraian, talde txikietan ateratako ondorioak bateratu egingo dituzte parte hartzaileek.
Bateratzearen helburua ez da ondorio itxietara iristea, parte hartzaileei ahalik eta
galdera eta zalantza gehien bururatzea baizik.

· Jarraian, parte hartzaileak bosteko edo seiko taldetan banatuko dira, eta eztabaida
egingo dute haur edo gazteen aisialdiko heziketaren esparruan balioetan oinarritutako
heziketa lortzeko begiraleek eta taldeko buruek edo zuzendariek garatu beharreko
funtzioei buruz. Eztabaida amaitutakoan, ondorioak idatziko dituzte.
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Z 2.1 BALIOETAN HEZTEA



· Ondoren, taldeek beren gogoetak bateratuko dituzte. Talde handian adostutako
gogoetak horma irudi handi batean idatziko dituzte.

METODOLOGIA

Edukiak lantzeko, bakarkako gogoeta izango da oinarri, talde txikitan eta talde osoan.

DENBORA

3 ordu.

BALIABIDEAK

· Jardueren denbora :
- Gustuak adierazteari buruzko jarduera: 15-20 minutu.
- Kartoi meheak egitea: 20-25 minutu.
- Talde txikitako eztabaida: 20-30 minutu.
- Bateratzea: 30-45 minutu.
- Talde txikitako eztabaida: 20-30 minutu.
- Talde osoko eztabaida: 30-45 minutu

· Espazioa :
- Jarduerak egiteko aukera ematen duen edozein espazio izan daiteke; betiere,

kontuan izanik horma irudiak talde osoak ikusteko moduan zintzilikatu behar direla.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Hezkuntzako helburuak.

IZENA

Helburuen funtzioa eta ezaugarriak.

HELBURUAK

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzaren eta komunitate garapenaren
helburuen funtzioa ulertzea.

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzaren eta komunitate garapenaren
helburuen ezaugarriak ulertzea.

· Xede zuzen eta utopikoak sortzea.
· Helburu zuzenak eta eskuragarriak eratzeko estrategiak garatzea.

EDUKIAK

· Utopia, xedeak eta helburuak.
· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzaren eta komunitate garapenaren

helburuen funtzioa.
· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko heziketaren eta komunitate garapenaren

helburuen ezaugarriak.
· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzarako eta komunitate garapenerako

xedeak eta helburuak eratzeko estrategiak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Bost edo sei laguneko taldeetan, parte hartzaileek kontzeptu hauek definituko dituzte:
“utopia”, “xedea” eta “helburua”. Gero, definizioak horma irudi handietan idatzi, eta
parte hartzaile guztiek ikusteko moduan zintzilikatuko dituzte.

· Jarraian, definizioak talde osoan bateratuko dituzte. 
· Gero, artikulu bat irakurriko dute (ikus Z 2.2 a eranskina).
· Bosteko edo seiko taldetan, haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko hezkuntzan

arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzarako eta komunitate garapenerako
xedeak eta helburuak eratzeko proposamenak pentsatuko dituzte parte hartzaileek
(hasieran, proposamen utopikoenak aukeratu behar dituzte).

· Azkenik, proposamenak bateratu eta denek batera egingo dute hausnarketa. 

METODOLOGIA

Edukiak lantzeko, bakarkako gogoeta izango da oinarri, bai talde txikietan, bai talde osoan.
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Z 2.2 HEZKUNTZA HELBURUAK
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DENBORA

3 ordu.

BALIABIDEAK

· Jardueren denbora :
- Kontzeptuak definitzea: 20-30 minutu.
- Bateratzea, adostasuna lortzeko: 30-45 minutu.
- Artikulua irakurtzea: 15-20 minutu.
- Talde txikietan proposamenak egitea: 30-45 minutu.
- Bateratzea eta talde osoan hausnartzea: 45-90 minutu.

· Espazio baliabideak :
- Jarduerak egiteko aukera ematen duen edozein espazio erabil daiteke; betiere,

kontuan hartuta horma irudiak talde osoak ikusteko moduan zintzilikatu behar direla.

· Baliabide materialak :
- Irakurtzeko artikulua barne hartuko duen txostena.
- Material suntsikorra: bilgarrietarako papera, errotuladoreak, zinta itsasgarria, blu-

tack…
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HEZKUNTZA HELBURUAK

Testu osagarria

· 1) M. A Essombaren artikulua, Construir la escuela intercultural liburutik hartuta (Graó argitaletxea,
11-14. or. Koordinatzailea, M. A Essomba).

KULTURARTEKO HEZKUNTZAREN HELBURUAK. KULTURARTEKO
HEZKUNTZAREN FUNTZIO ETA IZAERA DESBERDINAK

Miguel Ángel Essomba
Pedagogia aplikatuko saila
Universitat Autònoma de Barcelona

Oinarritzat hartzen badugu hezkuntzako prozesuak testuinguru batean kokatu behar direla eta bertan parte
hartzen duten eragileek prozesuak elkarrekin landu behar dituztela, kulturarteko hezkuntzaren helburuak
zein izan behar diren azaltzeko liburu atal bat idaztea akatsa da, lan artifiziala eta helburu handiegikoa
izateaz gain.

Dena dela, zeregin horrek zentzua izango du, horren helburua kulturarteko hezkuntzaren funtzioari eta
ezaugarriei buruz hausnartzea bada. Bi alderdi horietan aukera eta proposamen ugari daude, hezkuntzako
beste alderdi batzuen aldean desberdinak, eta, gainera, orokorrean lan dezakegu, funtzioa eta ezaugarriak
ahalik eta errazen zehazteko.

Helburuen funtzioak

Kulturarteko hezkuntzaz hitz egiteak, lehenengo eta behin, bete beharreko funtzioak aipatzea dakar, eta
horiek hiru dira. Lehenengoa funtzio eraldatzailea da. Hezkuntzaren kulturartekotasunak du, agian,
hezkuntzako azpisistema eta gainerako gizarte azpisistemen (batez ere, komunitateen) arteko
dependentziarik handiena, eta dependentzia hori mendekotasun izatera ere irits daiteke askotan. Ahalegin
handia egin dezakegu jarrerak aldatzeko eta etnia desberdinetako pertsonek elkarrenganako jakin-mina eta
errespetua izateko, baina helburu horiek benetan betetzeko bestelako aldaketa batzuk egin behar dira
testuinguruan; esate baterako, marko juridikoan eta arautegian, herritar guztion arteko berdintasuna
bermatzeko, pertsonen naziotasuna edo legezko egoera edozein delarik ere. Beste aldaketa bat denok
aukera berdintasuna eta doako oinarrizko zerbitzuak erabiltzeko aukera izatea da, berdintasuna benetakoa
izateko. Eskubide eta aukera berdintasunik ez izateak ez du hezkuntzaren eremuan egin beharrekoa
mugatu behar, pizgarri izan behar du estrategiak hezkuntza zentroaren harresietatik eta gizarte
kontzientziatze lana oztopatzen duten curriculum mugetatik harago bidera daitezen. 

Arrazoiketa horietan oinarrituta, kulturarteko hezkuntzaren helburuek komunitatea aldatzeko proiektu
guztietan lehenengoak izan behar dute, eta egokiak eta muga zabalak zehaztu behar dira, horien arabera
diseinatuko baita ekintza. Horiei buruzko eztabaidan eta hausnarketan, hainbat dinamikari eta fenomenori
buruz dugun sakoneko ikuskerak azaleratuko dira; esate baterako, gizarteratzeari, immigrazioari eta
arrazakeriari buruzkoak, besteak beste. Eztabaida horretan aldatzen dira irakasleen sinesmenak eta
balioak, eta horixe da egin beharreko lehenengo aldaketa, gogorrena.

Bigarren funtzioa teknikoa da: prozesuaren kontrola. Hezkuntzako egoera guztiek behar dute baliabide bat
atzeraelikaduraren bidez fase batetik bestera igarotzean gerta litezkeen okerrak zuzentzeko. Eta
kulturarteko hezkuntzan ezinbestekoa da hori. Hezkuntzaren eremua konplexua da, aldagai ugari daude,
eta eremu horretan jarrerak, autokontzeptua eta abar eraikitzeko lan sistematiko bati ekin nahi zaio. Hori
dela eta, helburuek, orokorrak eta espezifikoak, oso funtzionalak izan behar dute, baldin eta erreferente
argiak izango badira prozesuaren zatikako ebaluazioak egitean. Hezkuntzan curriculum proiektuak
aplikatzen lan egin dugun guztiok badakigu zein erraza den ustez helburu batzuk beteko dituzten jarduerak
bultzatzea eta gero hasieran zehaztutako helburuak betetzen ez direla konturatzea. Hori kasurik onenean,
askotan gaizki bideratutako kulturarteko lana erabat kaltegarria baita hainbat talde etniko pertsonen arteko
bizikidetzarako, nahiz eta ona izango zela uste.

Hirugarrenik, kulturarteko hezkuntzako helburuen etorkizuneko funtzioak daude. Oro har hezkuntzaren
munduan kulturartekotasuna lantzeko esperientzia falta handia dagoenez eta kulturartekotasuna fenomeno
soziologiko berria denez, irakasle askok ez dute ziurtasunik eta zain geratzen dira. Gehienetan, hutsetik
hasten da, kanpoko laguntza txikiez. Horren ondorioz, beste zentro batean egindako formula xumeak
aplikatzen dira, edo, bestela, talde minoritarioetako haurrak dauden zentroetan bakarrik heltzen zaio



hezkuntzaren kulturartekotasunari. Hori guztia kontuan hartuta, kulturarteko hezkuntzaren helburuak
zehazteak esnatzea esan nahi du, harago joateko aukera izatea, aldez aurretik dagoen errealitate baten
aurrean pasibitatez ezin dela jokatu pentsatzea, errealitatea eraiki egiten baita, eta horretarako lehenengo
urratsa zer-nolako errealitatea nahi dugun galdetzea da. Hori bai, aukerei eta koherentziari dagokienez,
zentzuz jokatuta eta ingurunearen arriskuak kontuan hartuta.

Helburuen izaera

Kulturarteko hezkuntzarekin lotutako hezkuntza helburuen funtzioak zehaztu ondoren, helburu horien
ezaugarriei buruzko galderak egin ditzakegu, beste hezkuntza eremu batzuen aldean alderdi
desberdintasunak aurkitzeko. Azterketa hori garatzeko, eredu jakin batean oinarritu gaitezke, hain zuzen ere,
giza jokabidearen hiru maila modu ekologikoan ikusteko aukera ematen diguna: kognitiboa, emozional-
afektiboa eta jokabidea. Beste modu batean esanda, dakigunarekin, nahi dugunarekin eta egiten dugunarekin
(edo egin dezakegunarekin) lotutako aldagaietan oinarrituta bidera dezakegu hausnarketa prozesua.

Ezagutzarekin lotutako alderdiei dagokienez, hau da lehenengo elementuetakoa: kulturarteko hezkuntza
proiektu bati ekingo dioten hezkuntza komunitate bateko kideek gainerako etniez duten ezagutza maila.
Egiazki, errealitatea interpretatzeko ikuspegi desberdinak ezagutzeak (argi eta garbi alde batera uzten
dugu, beraz, kultura eta folklorismoa parekatzen dituen ikuskera) ikuspuntu ez-etnozentrikoa izaten
laguntzen digu, eta horrek lagundu beharreko kolektiboen ezaugarrietara hobeto egokitzeko asmo
deklarazioak egitea eta helburuak finkatzea bermatzen du, talde etniko bat baino gehiago egon ala ez.

Baina maila kognitiboko beste elementu bat ere lotuta dago kulturarteko hezkuntzaren helburuekin, eta hori da
hausnarketarik egokiena. Gai guztiak hainbat ikuspuntutatik landu daitezke. Hezkuntza prozesua elkarrizketa
dela ulertzen bada, informazioa trukatu eta, kontrastean oinarrituta, nork bere pertzepzioak berregituratzeko
aukera du; edo, bestela, ideiek besterik gabe inposatzen duten dogmatismo itxitik abiatu daiteke. Eta ez dago
esan beharrik kulturartekotasunean eta kulturartekotasunerako hezteak lehen ereduan aipatutako parte
hartzea duela oinarri. Etniei buruz hitz egiteak arrazakeria kontuan hartzea dakar ezinbestean, eta,
esperientzia askotan, pentsamendu arrazistak erabiltzen dituen baliabide berak erabili dira fenomeno horren
aurka borrokatzeko eta kultur aniztasunaren aberasgarritasuna adierazteko; hau da, pentsatzeko modu jakin
bat inposatu da, baina, nahiz eta onuragarria izan, inposaketa da. Horrek guztiak kulturarteko hezkuntzan
helburu batzuk idaztea izan behar du ondorio, eta helburu horietan hainbat faktore (kritika, ideien adierazpen
librea eta aurreiritziak eta erreparoak adierazteko espazioak irekitzea) biltzen dituen prozesuak definitu behar
dira, gainerako prozesuen helburu intrintsikoak baitira, bultzatu beharrekoak.

Perspektiba aldatu eta borondateak garrantzi handiagoa duen eremu batean sartzen bagara, kulturarteko
hezkuntzaren helburuak hobeto mugatzen dituen hausnarketa berriak agertzen dira. Sortzen zaigun
lehenengo galdera hau da: zer paradigma epistemologikotan kokatzen ditugu lortu nahi ditugun helburuak?
Azken batean, zer nahi dugu? Hezkuntza lan pedagogikoa bakarrik duen ikuspegi arrazionalistatik
landutako kulturarteko hezkuntza, edo postulatu soziokritikoetatik intornoa eta ingurunea aldatzearen aldeko
apustua hartzen dituen kulturarteko hezkuntza? Guk bigarren aukeraren alde egiten dugu; izan ere,
helburuen funtzioei buruzko azalpenetan esan bezala, kulturarteko hezkuntzaren helburua eremu
pedagogikora bakarrik mugatuta badago, antzua da (kaltegarria ere izan daiteke), kulturartekotasunaren
fenomenoa konplexua delako eta, hezkuntzaren eremuaren aldean, gehiegizko garrantzia ematen zaiolako.

Dena dela, gutxienez beste gai bat geratzen zaigu lantzeko. Kulturarteko hezkuntzaren helburuak ikuspegi
soziokritikoan oinarritzen direla kontuan hartuta, pentsatu behar dugu, psikologia komunitarioaren teoriak
ulertzen ere laguntzen digutenez, eragile guztiek parte hartu behar dutela helburuei buruzko eztabaidan eta
helburuak idazten, horixe baita modurik eraginkorrena proiektua guztion parte-hartzeaz garatzeko. Asmo
horietan ez da ahaztu behar, inola ere, ñabardurak eta aberastasuna prozesu parte hartzailearen eta
guztion (ikasleen, irakasleen, familien eta, ahaztu gabe, hezkuntza administrazioaren) erantzukizunaren
ondorio direla. Horiek guztiek identifikatuta sentitu behar dute bete nahi diren helburuekin.

Bukatzeko, zati honetan, kulturarteko hezkuntzaren helburuen ezaugarriak eguneroko zereginen arabera
aipatuko ditugu. Horrek beste gai batera garamatza: hezkuntza zentroek horrelako proiektuetan dituzten
mugak eta aukerak. Eta azpimarratu behar dugu helburu horiek ez direla aurkitutako mugen isla izan behar
(muga asko fenomenoa berria delako sortzen dira); eskolako testuinguruak hezkuntzaren
kulturartekotasunerako dituen aukeretan oinarritu behar du: biztanle guztiek pasa behar dute derrigorrean
hezkuntza sistematik, eta, gainera, hezkuntza sistemaren baitan dauden adin horietan errazagoa da jarrerak
aldatzea eta munduari buruzko ikuspuntu erlatiboagoa barneratzea.

Ondorioa

Ez dugu artikulu hau bukatu nahi gauza bat aipatu gabe: jakina denez, hemen adierazitako asmoak
ikuspegi ideologiko jakin bat dute oinarrian. Izan ere, kulturarteko hezkuntzaren helburuek hiru baldintza
(eraldatzailea izatea, prozesua kontrolatzea eta etorkizuna kontuan hartzea) betetzea nahi izatea eta izaera
hezkuntza komunitateko kideen ezagutzen, borondateen eta jardueren ondorio izatea aukera bat baino ez
da, beste hainbaten artean. Baina, zalantzarik gabe, hori da argia dirudien zerbait lortzetik hurbilen
dagoena, eta, gainera, benetan konplexua dena: konstituzio gehienetan edota Giza Eskubideen Deklarazio
Unibertsalean idatzita dagoenez, pertsona guztiak eskubide guztien jabe izatea eta gizartearen
gehiengoaren aldean duten edozein desberdintasunengatik baztertuak ez izatea. Utopia galanta, haren
zain egon gabe eraiki beharrekoa.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Programazioa.

IZENA

Ekitera!

HELBURUAK

· Ekiteko sentitzea.
· Ekiteko pentsatzea.
· Ekiteko jokatzea.

EDUKIAK

· Programazioa.
· Programatzeko beharrezko estrategiak.
· Sentitzea, pentsatzea, jokatzea.
· Ebaluaketa.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera hasteko, bi aukera daude: arduradunek informazioa ematea edo/eta parte
hartzaileei arrazakeriarekin edo arrazakeriari aurre egitearekin, chauvinismoarekin,
kulturartekotasunarekin, berekoikeriarekin edo komunitatearen garapenarekin lotutako
bizipenik izan duten galdetzea.

· Bizipenari buruzko azalpena prestatu ondoren (hitzezko azalpena, ikus-entzunezko
behaketa, dokumentu baten irakurketa...), jardueraren arduradunek “Pentsatzeko sei
kapeluen” metodoa erabili behar dute (ikus Z 2.3 a eranskina) gaiari buruzko eztabaida
sortzeko. Ezer bururatzen ez bazaie, indarkeria arrazista eta ez-arrazistari buruzko
artikulu sorta batera jo daiteke (ikus Z 2.3 c, d eta e eranskinak). “Sei kapeluen”
metodologian sei lagunen arteko eztabaida bat egiten da: parte hartzaile bakoitzak gai
bat izango du eztabaidatzeko. Gai hori aldez aurretik aukeratu behar da, sei
kapeluetako baten ezaugarrien arabera. Horretarako, arduradunek faktore hauek izan
behar dituzte kontuan: parte hartzaile bakoitzak funtzio bakarra izan behar du, bakoitzak
bere funtzioaren ezaugarriak ulertu behar ditu eta ez ditu ezagutu behar gainerako parte
hartzaileen funtzioen ezaugarriak. 

· Tarte batean itxaron ondoren (15 minutu), arduradunek eztabaida amaitu eta  parte
hartzaileek kapelu bakoitza nori dagokion asmatu beharko dute.

· Jarraian, egokitu zaizkien kapeluen ezaugarriak betetzeko zer erraztasun edo zailtasun
izan dituzten azalduko dute parte hartzaileek. Ondorio gisa, talde handian, hausnartu
egin beharko dute kapeluak erraztasunez erabiltzeak duen garrantziari buruz.

· Jardueraren bigarren atalean, bost edo sei laguneko taldeetan jarriko dira, eztabaida
errealistago bati ekiteko. Parte hartzaile bakoitzak sei kapeluak erabili beharko ditu
txandaka, eta, 30 minutuan, taldeek programazio xume bat egin beharko dute
arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko hezkuntzari buruz. Parte hartzaileek erabaki
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beharko dituzte programazioaren ezaugarriak (zenbat lagunenentzat izango den, haien
adina, geografi eremua...) Azkenik, talde bakoitzak talde handian azaldu beharko ditu
bere lanaren emaitzak.

METODOLOGIA

Edukiak lantzeko, bakarkako gogoeta izango da oinarri, talde txikietan eta talde osoan.

DENBORA

5 ordu. 

BALIABIDEAK

· Jardueren denbora :
- 1. fasea: 90-120 minutu.
- 2. fasea: 150-180 minutu.

· Espazioa :
- Baldintza egokietan lan egiteko aukera ematen duen edozein espazio, baldin eta

erabiliko diren teknologietarako egokia bada.

· Baliabide materialak :
- Irakurgaiak barne hartuko dituzten txostenak.
- Informazioa aurkezteko beharrezko materiala.
- Material suntsikorra: orriak, bolalumak, errotuladoreak...
- Sei kapela (kolore desberdinetakoak) parte hartzaile bakoitzarentzat. Jardueraren

arduradunek pentsatu beharko dute zenbat behar diren eta zerez egingo dituzten.
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PROGRAMAZIOA

· Edward de Bonoren Seis sombreros para pensar (Pentsatzeko sei kapelu) liburuko zatia (Granica
argitaletxea, 213-222 or.).

Laburpenak
PENTSATZEKO SEI KAPELUEN METODOA

Pentsatzeko sei kapeluen helburua pentsamenduaren korapiloa askatzea da, pentsalariak
pentsatzeko modu bat bestearen ondoren erabili ahal izateko —dena aldi berean egin edo egiten
saiatu ordez—. Analogia onena koloretako inprimaketarena da. Koloreak banaka inprimatzen dira,
eta, bukaeran, denak elkartu eta osotasuna ikusten da.

Pentsatzeko sei kapeluen metodoa pentsamendua arrazoitzeko ohiko modutik ateratzeko eta modu
kartografiko batera eramateko diseinatuta dago. Horren ondorioz, pentsamendua bi etapako prozesu
bilakatzen da. Lehenengoa mapa egitea da. Bigarrena mapan ibilbidea aukeratzea da. Mapa behar
bezain ona bada, agerian geratzen da ibilbiderik onena. Koloretako inprimaketaren analogian bezala,
sei kapeluetako bakoitzak pentsamendu mota bat jartzen du mapan.

Ez dut esan nahi sei kapeluek pentsamenduari dagozkion alderdi guztiak beren baitan hartzen
dutenik, baizik eta modu nagusiak hartzen dituztela. Halaber, ez dut iradokitzen pentsatzen dugun
bakoitzean kapeluetako bat jantzi behar dugunik.

Kapeluen baliorik handiena haien artifizialtasuna da. Halako formaltasuna eta konbentzioa ematen
dute, guri buruz eta gainerakoei buruz pentsamendu mota jakin bat eskatzeko. Pentsamenduaren
joko arauak finkatzen dituzte. Jokatu behar duen guztiak ezagutuko ditu arauak.

Zenbat eta gehiago erabili kapeluak, orduan eta gehiago integratuko dira pentsamenduaren kulturan.
Erakunde bateko kide guztiek ikasi beharko lukete oinarrizko hizkuntza, kulturan erabiltze aldera. 

Fokatutako pentsamendua modu horretan askoz indartsuagoa izaten da. Norabiderik gabeko
diskurtsoetan eta arrazonamenduetan denbora galdu ordez, planteamendu sendo eta zorrotz bat
izango dugu.

Hasieran, jendea apur bat deseroso senti daiteke kapeluak erabiltzeagatik, baina eragozpen hori
desagertu egiten da sistema egokia dela agerian geratzean. Kapeluak lehenengo aldiz erabiltzean,
kapelu jakin bat erabiltzeko edo beltza beste baten ordez aldatzeko ezusteko eskaera izango da.

Liburuaren hasieran esan nuenez, kapeluen balio handiena pentsamendurako rolak ematean datza.
Pentsalari bat harro egon daiteke rol horietako bakoitza jokatzeaz. Kapeluen formaltasunik gabe,
zenbait pentsalari modu bakar batean geratuko lirateke (gehienetan, beltzean).

Berriro nabarmendu nahi dut sistema erabiltzea oso erraza dela. Ez da beharrezkoa irakurleak
orrialde hauetan azaldutako ahalik eta puntu gehienak gogoratzen saiatzea. Zabaltzea besterik ez da.
Erraza da kapelu bakoitzari buruzko funtsezko alderdiak gogoan hartzea.

Kapelu Zuria , zuria, birjina, gertaera puruak, zenbakiak eta informazioa.

Kapelu Gorria , gorria ikustea, emozioak eta sentimenduak, bai eta bihozkadak eta intuizioak ere.
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Kapelu Beltza, deabruaren abokatua, iritzi negatiboak ematea, gauzak behar bezala ez ateratzeko
arrazoiak ematea.

Kapelu Horia , eguzkiaren argia, distira eta baikortasuna, positiboa, eraikitzailea, aukera.

Kapelu Berdea , emankortasuna, sormena, hazietatik hazten diren landareak, mugimendua,
probokazioa.

Kapelu Urdina , moderazioa eta kontrola, orkestra zuzendaria, pentsamenduan pentsatzea.

Zenbat eta pertsona gehiagok ikasi hizkuntza, orduan eta erabilgarriagoa izango da edozein
erakundetan. Egia esateko, ez daukagu lengoaia sinplerik gure pentsamendua kontrolatzeko sistema
gisara.

Sistema hori ez erabiltzeko bezain azkarrak garela uste badugu, kontuan hartu beharko genuke
sistema horrek gure adimena, harro egoteko motiboa ematen diguna, eraginkorragoa izatea eragingo
duela. Korrika egiteko talentu naturala duen pertsona batek onura handiagoa ateratzen du talentu
horri diziplina gehitzen badio.

… Une honetan kapelu horiari buruzko ohar bat egin nahi dut. Saiatu zure kabuz.

Egokia iruditzen zait hurrengo orrialdeetan berriro azaltzea pentsatzeko sei kapeluetako bakoitzari
buruz liburuan egindako laburpenak.

KAPELU ZURIKO PENTSAMENDUAREN LABURPENA

Pentsatu eskatutako gertaerak eta datuak ematen dituen ordenagailu batean. Neutrala eta objektiboa
da. Ez du interpretaziorik egiten, eta ez du iritzirik ematen. Kapelu zuria erabiltzen duenean,
pentsalariak ordenagailuak bezala jokatu behar du.

Informazioa eskatzen duen pertsonak galderak kokatu eta zehaztu behar ditu, informazioa lortzeko
edo informazioan dauden hutsuneak betetzeko.

Azken batean, informazio sistema bikoitza dago. Lehenengo mailan, gertaera egiaztatuak eta
frogatuak daude, lehen mailako gertaerak. Bigarrenean, egiazkotzat hartzen diren gertaerak, baina
oraindik guztiz egiaztatu gabe daudenak, bigarren mailakoak.

Sinesgarritasuna “beti egiazkoa” delakotik “inoiz ez egiazkoa” delakora aldatzen da. Tartean,
maila erabilgarriak daude; adibidez, “oro har”, “batzuetan”, eta “noizean behin”. Informazio mota
hori kapelu zuriarekin aurkez daiteke, baldin eta maiztasuna adierazteko “eremu” egokia
erabiltzen bada.

Pentsamendu zuriko pentsamendua diziplina bat eta norabide bat da. Pentsalaria saiatu egiten da
neutralagoa eta objektiboagoa izaten informazioa aurkeztean. Kapelu zuria janzteko eska diezazukete
edo beste bati janzteko eska diezaiokezu. Erabiltzea edo eranztea aukera daiteke.

Zuriak (kolore gabeziak) neutraltasuna adierazten du.
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KAPELU GORRIKO PENTSAMENDUAREN LABURPENA

Kapelu gorria erabiltzeak aukera ematen dio pentsalariari honako hau esateko: “Horrela sentitzen naiz
arazo honI dagokionez”.

Kapelu gorriak pentsamenduaren zati garrantzitsu gisara legitimatzen ditu emozioak eta
sentimenduak.

Kapelu gorriak agerian uzten ditu sentimenduak, maparen zati eta mapan ibilbidea aukeratzen duen
balio sistemaren zati bilakatu ahal izateko. 

Kapeluak modu emozionalera sartzeko eta bertatik ateratzeko metodo egokia ematen dio
pentsalariari; horrela, trikimailu edo baliabide hori ezinezkoa da hori lortzea.

Kapelu gorriak aukera ematen dio pentsalariari kapelu gorriaren ikuspuntua eskatzen duenean
gainerakoen sentimenduak aztertzeko.

Pentsalari bat kapelu gorria erabiltzen ari denean, inoiz ez luke egin behar sentimenduak
justifikatzeko edo logikan oinarritzeko ahaleginik.

Kapelu gorriak bi sentimendu mota handi hartzen ditu. Lehenik, ohiko emozioak, bai indartsuak —
adibidez, beldurra eta atsekabea—, bai zoliak —adibidez, susmoa—. Bigarrenik, judizio konplexuak,
hainbat motatan sailka daitezkeenak: bihozkadak, intuizioak, sentsazioak, lehentasunak, sentimendu
estetikoak eta hautematearen bidez justifikatu ezin diren beste judizio mota batzuk. Iritzi bat nagusiki
sentimendu mota horretan oinarrituta badago, kapelu gorriaren barruan ere sar daiteke.

KAPELU BELTZEKO PENTSAMENDUAREN LABURPENA

Kapelu beltzeko pentsamendua judizio negatiboaz arduratzen da bakarrik. Kapelu beltzeko
pentsalariak gaizki dagoena, oker dagoena eta akatsa duena adierazten du. Kapelu beltzeko
pentsalariak uste du zerbaitek ez duela bat egiten esperientziarekin edo onartutako ezagutzarekin.
Kapelu beltzeko pentsalariak zerbaitek zergatik ez duen funtzionatuko adierazten du. Kapelu beltzeko
pentsalariak arriskuak adierazten ditu. Kapelu beltzeko pentsalariak diseinu baten akatsak adierazten
ditu.

Kapelu beltzeko pentsamendua ez da arrazoiketa, eta ez da inoiz arrazoiketatzat hartu behar.
Elementu negatiboak mapan jartzeko saiakera objektiboa da.

Kapelu beltzeko pentsamenduak pentsamenduaren prozesuan eta metodoan bertan dauden akatsak
adieraz ditzake.

Kapelu beltzeko pentsamenduak ideia bat iraganarekin aldera dezake, aldez aurretik dakigunarekin
bat egiten ote duen jakiteko. 

Kapelu beltzeko pentsamenduak ideia bat etorkizunean proiekta dezake, gaizki aterako dena edo
porrota eragin dezakeena zer den egiaztatzeko.

Kapelu beltzeko pentsamenduak galdera negatiboak egin ditzake.
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Kapelu beltzeko pentsamendua ez litzateke erabili beharko atsegin negatiboa edo sentimendu
negatiboak estaltzeko, horiek kapelu gorriak erabili beharko bailituzke.

Judizio positiboa kapelu horiari dagokio. Ideia berriak aurkeztuz gero, beti erabili behar da kapelu
horia beltza baino lehenago.

KAPELU HORIKO PENTSAMENDUAREN LABURPENA

Kapelu horiko pentsamendua positiboa eta eraikitzailea da. Horia eguzkiaren distiraren, argitasunaren
eta baikortasunaren ikurra da.

Kapelu horiko pentsamendua ebaluazio positiboaz arduratzen da, kapelu beltzaren pentsamendua
ebaluazio negatiboaz arduratzen den moduan.

Kapelu horiko pentsamenduak aukera ugari ditu, denak positiboak, eta horren baitan alderdi logikoa
eta praktikoa, eta ametsak, irudipenak eta itxaropenak sartzen dira.

Kapelu horiko pentsamenduak aztertu eta ikertu egiten du, balioaren eta etekinaren bila. Gero, balio
eta etekin horretarako babes logikoa bilatzen saiatzen da. Kapelu horiko pentsamendua ondo
oinarritutako baikortasuna adierazten saiatzen da, baina ez da horretara mugatzen —baldin eta beste
baikortasun mota batzuk behar bezala kalifikatzen ez badira—.

Kapela horiko pentsamendua eraikitzailea eta sortzailea da. Kapela horiko pentsamendutik
proposamen zehatzak eta iradokizunak sortzen dira. Eragingarritasunaz eta gauzak gertatzeaz
arduratzen da. Eraginkortasuna da kapelu horiko pentsamendu eraikitzailearen helburua.

Kapelu horiko pentsamendua espekulatiboa eta aukera bilatzailea izan daiteke. Gainera, irudipenak
eta ametsak ahalbidetzen ditu.

Kapelu horiko pentsamendua ez da arduratzen euforia positibo hutsaz (kapelu gorria), ez eta,
zuzenean, ideia berriak sortzeaz ere (kapelu berdea).

KAPELU BERDEKO PENTSAMENDUAREN LABURPENA

Kapelu berdea pentsamendu sortzailerako da. Kapelu berdea janzten duen pertsonak pentsamendu
sortzailearen hizkuntza erabiliko du. Haren inguruan daudenak produktua sortzailea dela hartu behar
dute kontuan. Egoera idealean, pentsalariak eta entzuleak kapelu berdeak izan beharko lituzkete
jantzita.

Berdea haziaren emankortasunaren, haztearen eta balioaren ikurra da.

Alternatibak bilatzea kapelu berdeko pentsamenduaren oinarrizko alderdia da. Ezagunetik, agerikotik
eta asebetetzen gaituenetik harago joan behar da.

Atsedenaldi sortzaileari esker, kapelu berdearen pentsalaria gelditu egiten da puntu jakin batean,
ideia alternatiboak kontuan hartzeko. Ez da arrazoirik behar atsedenaldi horretarako.



319sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

Z 2.3 a

Kapelu berdeko pentsamenduan, mugimenduaren lengoaiak judizioarena ordezkatzen du.
Pentsalaria, ideia batetik abiatuta, aurrera egiten saiatzen da, beste ideia bat lortzeko.

Probokazioa kapelu berdearen elementu garrantzitsua da, eta op hitza da horren ikurra. Probokazioak
pentsamenduaren ohiko jarraibideetatik ateratzeko erabiltzen dira. Probokazioak aurkezteko hainbat
modu daude, ausazko hitzaren metodoa barne.

Zeharkako pentsamendua jarrera, hizkuntza eta teknika multzo bat da (mugimendua, probokazioa eta
op sartzen dira), jarraibide asimetrikoko sistema autoantolatu batean jarraibide batetik bestera jauzi
egiteko. Kontzeptuak eta pertzepzioak sortzeko erabiltzen da.

KAPELU URDINEKO PENTSAMENDUAREN LABURPENA

Kapelu urdina kontrolaren kapelua da. Kapelu urdineko pentsalariak pentsamendua bera antolatzen
du. Kapelu urdinarekin pentsatzea gaia aztertzeko ezinbestekoa den pentsamenduari buruz
pentsatzea da.

Kapelu urdineko pentsalaria orkestra zuzendaria bezalakoa da. Hark proposatzen edo aholkatzen du
beste kapeluak erabiltzea.

Kapelu urdineko pentsalariak pentsamenduak hartu behar duen norabidean dauden gaiak definitzen
ditu. Kapelu urdineko pentsamenduak fokua finkatzen du. Arazoak definitu eta galderak prestatzen
ditu. Kapelu urdineko pentsamenduak garatu beharreko zereginak, pentsamenduari dagozkionak,
finkatzen ditu.

Kapelu urdineko pentsamendua sintesiaren, ikuspegi orokorraren eta ondorioen erantzulea da. Hori
pentsamenduaren prozesuan zehar, tartekatuta, eta amaieran gerta daiteke.

Kapelu urdineko pentsamenduak pentsamendua zuzendu eta joko arauak errespetatzea ziurtatzen
du. Kapelu urdineko pentsamenduak eztabaida geratu eta pentsamendu kartografikoari heltzen dio.
Kapelu urdineko pentsamenduak diziplina sendotzen eta aplikatzen du.

Kapelu urdineko pentsamendua kapelu bat eskatzeko behin behineko etenaldietan erabil daiteke.
Halaber, pentsamendu eragiketen mailaz mailako segida finkatzeko ere erabil daiteke. Segidak
mailaz mailakoa izan behar du, dantzak koreografiari jarraitu behar dion modu berean.

Kapelu urdineko pentsamenduaren rola pertsona bati egokitzen bazaio ere, funtzio hori kapelu
urdineko iradokizunak edo aholkuak proposatu nahi dituen guztiei irekita dago. 
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Informazio osagarria

· “Pentsatzeko sei kapeluen” metodologiari dagokionez, kapelak ordena honetan erabiltzea komeni
da:

- Kapela urdina, dinamika guztia azaltzeko.

- Kapela zuria, gertaeren berri emateko.

- Kapela gorria, emozioak eta sentimenduak adierazteko.

- Kapela horia, suspertzeko.

- Kapela berdea, sortzeko.

- Kapela beltza, alderatzeko.

- Kapela urdina, kapelak erabiltzean eta programazioa egitean jarraitu beharreko metodologia
adosteko.

Oharra.– “Pentsatzeko sei kapeluen” metodologia erabiltzean, parte hartzaileek oso zorrotzak izan
behar dute (hau da, ezin dituzte kapeluak adierazpenen ordez erabili, ez eta alderantziz ere);
programazioa eratzean, berriz, alderdi hauek guztiak kontuan izan behar dituzte: xedeak, helburuak,
edukiak, jarduerak, metodologia, baliabideak, ebaluazioa eta egoki deritzoten gainerako alderdi
guztiak).
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· Consumerren web orritik ateratako testu osagarria. Web orria hau da:
http://www.consumer.es/web/es/especiales/2003/11/26/91671.php:

Ulises sindromea
Legez kanpoko etorkinei erasaten dien buruko gaitza 

1. Patologia berria

Ulises sindromea XXI. mendeko arazoa da. Oro har, sindromeak legez kanpoko etorkin guztiei edo
legez kanpoko etorkin izan daitezkeen guztiei erasan diezaieke. Zenbait kalkuluren arabera,
Espainiako biztanleen %2 egon daiteke egoera horretan; hau da, milioi bat pertsona gutxi
gorabehera. 

Gaitz hori Joseba Achoteguik (psikiatra eta Bartzelonako Unibertsitateko irakasle titularra) aurkitu du,
eta Ulises sindromeari zentzu murriztua ematen dio, haren ustez sindromea muturreko egoeretan
dauden etorkinek bakarrik izaten baitute, ez etorkin guztiek. Joseba Achotegui aditua zazpi
herrialdetako profesionalekin bildu da Europako Legebiltzarrean arazo horri buruz eztabaidatzeko,
eta Europako ordezkarien ganberak baimena eman dio Ulises sindromeari buruzko proiektuaren
zuzendari izateko. Proiektu horretan, protokoloak ezarriko dira, medikuei diagnostikoa egiten
laguntzeko eta gaitz berri horren ikerketa ildoak zehazteko.

Achoteguiren ustez, patologia hori ondo ezagutzeko, legez kanpo berea ez den herrialde batera
iristen den atzerritarren larruan jarri behar dugu.

Adituen ustez, legez kanpoko etorkinak bi motatakoak dira: 

• Estatu batera modu klandestinoan sartzen direnak; batez ere, pertsona trafikoko sareen bidez
sartzen direnak. “Desiratutako bidaia” egitearen truke diru asko ordaindu behar dute. Gehienek ez
dute ordaindu beharreko diru guztia bidaia hastean; horregatik, aukeratutako herrialdera iritsitakoan,
bidaiaren kostua eta horren interesak ordaintzera behartzen dituzte. Gurutze Gorriaren datuen
arabera, Afrikatik Gibraltar itsasartera eta Kanariar Uharteetara iristen diren pateren fenomenoa %23
handitu da 2002tik.

• Legez kanpoko beste etorkinak herrialdean legez bizi zirenak baina egoitza baimena edo lan
baimena bukatutakoan herrialdean legez kanpo bizitzen geratu direnak dira. Gehienetan, ezin izaten
dute baimena berritu, legezko lan kontraturik ez dutelako edo lehendik zaukaten baimena bukatu egin
zaielako.

Joseba Achotegui psikiatraren azalpenaren arabera, Ulises sindromeak lau tentsio gune ditu:

• Bakardadea: berea ez den herrialde batera iritsitakoan oso egoera etsigarria aurkitzen dute. Ezin
dute familia ekarri, lehenengo egonkortasun ekonomikoa izan behar dutelako. Gainera, hurbileko
senideak (seme-alabak) jatorrizko herrialdean geratu izanak gainditzen zaila den nostalgia sortzen
die, batez ere emakumeei. 

• Porrot sentimendua. Ahalegin handiak egiteak ez diela ezertarako balio izan pentsatzen dute, ezin
baitute merkatuan aurrera egin, ez eta lanik aurkitu ere.

• Bizirik irauteko borrokan oso egoera gogorrak jasaten dituzte. Kezka nagusia jateko eta lo egiteko
tokia aurkitzea da. 

• Beldur handiko egoerak bizi dituzte. Esate baterako, askotan, pateretan etortzen direnek gerora
beldurra izaten diote urari.

Achoteguik gaitz hori Bartzelonako Sant Pere Claver ospitaleko SAPPIRen (Etorkinentzako eta
Errefuxiatuentzako Harrera Psikopatikorako eta Psikosozialerako Zerbitzua) lanean zebilela aurkitu
zuen. Zentro hori Achoteguik sortua da, eta gaur egun hango zuzendaria da. Haren hitzetan, “80ko
hamarkadatik nabil immigrazio lanetan, eta ez genuen sindrome horren berri orain dela bost urte arte.
Azken urteotan, etorkinen bizi baldintzak gogorragoak dira. Guztiek sintoma jakin batzuk zituztela
konturatu nintzen”.

Hasieran, Bartzelonako Unibertsitateko irakasleak patologia horri beste izen bat jartzea pentsatu
zuen, baina gero aldatu eta gaitza zertan zetzan hobeto adierazten duen beste izen bat aukeratzea
erabaki zuen. Achoteguik hau dio: “Odisearen testuetan (Homerok idatzitako poema), etorkinek
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jasaten dutenaz hitz egiten da: Ulisesen urperatzea eta horren sufrimendua. Guztia Odisean idatzita
eta islatuta dago, eta horregatik jarri nion sindromeari izen hori”.

2. Sintomak

Ulises Sindromea dutenek jasaten dituzten sintomak bereziak dira. Batetik, ez da gaitz depresibo
estandarra, “izan ere, tristura handia badute ere, suminduta daude depresioak jota baino”,
Achoteguiren hitzetan. Depresioaren ohiko apatia, kasu honetan, borroka egiteko gogo bihurtzen da.
Ez dute hiltzean pentsatzen; alderantziz, bizitzeko gogoa dute.  

Askotan antsietate sintomak dituzte: “urduritasuna, tentsioa, beren kezkengatik obsesionatuta bizi
dira”, Achoteguik dioenez. Horrek loezina eragiten die. Gainera, bakarrik daude, ez baitute inolako
gizarte laguntzarako sarerik, eta, oso beldurtuta daude. “Inork ez diela lagunduko uste dute, eta ez
dute inolako konfiantzarik erakundeetan, ez baitute paperik“, dio Achoteguik.

Erreakzio ohikoena etengabeko desorientazioa da, eta egoera horretan murgilduta bizi dira.
Gertatzen zaiena beren kulturatik interpretatzeko joera dute, eta, horren ondorioz, askotan “gertatzen
zaizkien gauza txar guztien arrazoiak begizkoa edo sineskeriak direla uste dute”, Achoteguik azaltzen
duenez. Haurrak, gaitz horren ondorioz, agresiboagoak dira. 

3. Konponbideak

Ulises sindromea mende honetako patologia da, laneko jazarpena edo lanean “erreta” sentitzea
bezalaxe. Gaitza aurkitu duen adituak dioenez, beren egoera ezin dutela hobetu sentitzen dute eta
horrek ezintasuna eta frustrazio sentimendua eragiten diete. Hori gutxi balitz, pairamen horiez guztiez
gain, herrialdez herrialde joateak dakartzan ondorioei aurre egin behar die etorkinak: hizkuntza,
ohiturak, kultura, paisaia eta abar aldatzea.

Gaitz berri horren aurrean, arazoa globalizazioaren ondorioa dela uste du Achoteguik, bai eta
zerbaitetan lagun dezaketen guztiek konponbidean parte hartu behar dutela ere. “Gizarte arazoa da,
guk gizarte eztabaida bat egitea proposatzen dugu, gaiari buruz eztabaidatzeko eta horretan trebatu
eta lagundu nahi dutenek par har dezaten.” 

Sindromea dutenentzako aholkurik onena profesional batengana joatea da, dela medikuengana, dela
gizarte zerbitzuetara edo GKEetara. “Pertsona horiei laguntzeko protokoloak eta planteamendu
batzuk ditugu” dio irakasleak. “Garrantzitsua da haiek amore ez ematea. Elkarrizketatu eta egoera hori
hobetzen laguntzen diegu; izan ere, batzuetan okerreko erabakiak hartu eta baldintza okerragoetan
bizitzera pasatzen dira” azaltzen du.

Laguntza emateaz gain, botikak ere eman behar zaizkie batzuetan. Adituak dio etorkinak pertsona
indartsuak eta gaitasun handikoak direla. Achoteguik azaltzen duenez, “horrelakoak izan behar dute
halako odiseei ekiteko. Eta laguntza ematen dietenean, asko nabaritzen dute eta eskertu egiten dute”.
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· Berria egunkaritik ateratako albistea (2004-03-26). Web orria hau da:
http://www.berria.info/hemeroteka/inprimatzeko.php?htmla=BERRIA/y2004/m03/d20040326/p000
16003.html

Inork ez zion Abdelhaki lagundu nahi izan 
Gizarte Bazterketa. Gazte berbereak bere buruaz beste egin zuen, fibromialgia eta depresioa
tratatu ezinik, eta gizarte laguntzak murrizteko gutuna jaso berritan  

LUIS KARLOS GARCIA - GASTEIZ 

Abdelhak izeneko berberearen istorioa mingotsa da; baina, haren kasuaren igorleen ustez, adibide
eredugarria izango litzateke «gizarte eskubideak bereziki ukatzen zaizkien etorkinen artean».

27 urteko magrebdarrak bere buruaz beste egin zuen hilaren 11n, aurretik bost aldiz saiatu eta gero.
Zaldiaran mendateko zuhaitz batean agertu zen, urkaturik. Depresioak jota zegoen, fibromialgiak
eragindako minak gainditu ezinik (giharretan-eta min handi kronikoak ematen dituen tratamendurik
gabeko gaixotasun bat da). Asafima Arabako Fibromialgia Elkarteko kide eta hildakoaren lagun
Lourdes Rodriguezen arabera, eritasuna jasaten duen edozeinen moduko egoera larrian zebilen,
hots, «sorospen egokia lortu ezinik». Fibromialgia sindrometzat hartzen da soilik, ez gaixotasuntzat.
Dena den, Abdelhak etorkinaren plusa pairatu behar zuen: egun batean sendagile batek Aljeriara
egozteko mehatxua bota zion. Magrebdarrak paperak zituen, Gasteizen «zeharo bertakoturik»
zegoen, baina hilabeteak zeramatzan gaixotasunaren ondorioz lan egin ezinik. Mediku baten
gomendioari jarraiki, Frantziara joan zen familia bisitatzera, baina okerrago itzuli zen, senideek larri
ikusi zutela konturatuta. Lourdesen hitzetan, «martxoaren 9an etorri zen atzera, asteartean; 10ean
gizarte laguntzak murriztu behar zituztela zioen Udalaren gutuna jaso zuen; eta 11n, berriz, desagertu
egin zen».

«Politikariek Olinpotik hartzen dituzte erabakiak, irizpide ekonomizista hutsen arabera, baina ez dira
ohartzen atzean gizakiak daudela», salatu du Txiroekin Bat Eginik taldeko Bego Oleagak. «Agintariek
besteen tokian jarri beharko lukete beren burua gizarte laguntzak eteten dituztenean, hil edo bizikoak
baitira gizartearen zabortegian bizi direnentzat», sakondu du SOS Arrazakeria-ko Fede Garciak.

Tristeena da akaso, Garcíak esan bezala, gaztearen heriotza saihets zezakeela Osakidetzaren eta
Udalaren «laguntza pixka batek». Alabaina, inork ez zion lagundu: osasun sarera jotzean
etxeratzekoa izan zuen aholku bakarra, eta Udalak, murrizketa iragartzeaz gain, pagatzeke zeuzkan
laguntzak urtarriletik.
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· Hitza dugu aldizkaritik ateratako artikulua (2004ko artikulua).

Iritzi bat… hausnarketa bat

Hau aldatu egingo da. Bilbo, Madril, Bartzelona, New York bezala, kolorez, larruazalez, azentuz
beteko da. Eta orduan, zu, andre hori, harrokeriaz zakurra paseatzen duzun hori, eta goitik begira
zaudela poltsari heltzen diozun hori; zu, funtzionario jauna, izapideren bat egin behar dudanean B
altuaren ordez B luzea ahoskatzen dudalako zuzentzen didazun hori; zu, dendari jauna, dendara
sartzen naizenean, lehenbailehen alde egin dezadan, mesfidantzaz begiratu eta axolagabekeriaz
hartzen nauzun hori; zu, zerbitzari jauna, montadoa edo txipiroiak zer diren ez dakidalako builaka
hasten zaidan hori; zu, hau irakurtzen ari zaren hori eta behin baino gehiagotan nirekin topo egin
duzun horrek, ulertuko duzue herrialdea aldatu egin dela, eta herrialdea aldatzearekin batera zu ere
aldatzen ez bazara, konturatuko zara jende arraroa ez garela jada atzerritarrak izango, baizik eta
sekula bere auzotik atera ez direnak eta ulertzen ez dutenak, zorionez, haiek ez bezalako jendea
dagoela.
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Z 3. Antolakuntza eta kudeaketa eremua

Zuzendariek oso garrantzi handia dute aisialdiko hezkuntza zentroak antolatzen eta
kudeatzen. Egun, baina, egoera berriak daude; esate baterako, Atzerritartasun Legearen
arrazakeria instituzionala eta migrazio prozesuek. Egoera horiek galdera ugari eta erronka
berriak ekarri dituzte.

Eremu horren helburua hau da: Estatu espainiarrean gertatzen diren giza eskubideen
urraketen ondorioz sor daitezkeen arazoak prebenitu ahal izateko lanak egitea. Horrez gain,
jardueren bidez elkartasuna eta parte hartze demokratikoa sustatzeko lan estrategiak
diseinatu daitezke aisialdi zentroetan eta gizarte mugimenduetan, bai eta, oro har,
komunitatean ere.

Azken batean, jarduera horien helburua haurrek eta begiraleek aisialdi zentroetan etorkinak
hartzeak eta modu egokian integratzeak zenbateko garrantzia duen uler dezaten da.
Prozesuak arrakasta izateko, beharrezkoa da aisialdi zentroak kontuan hartzea hainbat
eremutan egin ditzakeen ekarpenak: araudian, organigraman, sareko lanean, lan
ereduetan…
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Asoziazionismoari eta gizarteratzeari buruzko araudia.

IZENA

Arrazakeria erakundeetan.

HELBURUAK

· Atzerritartasun Legea arbuiatzea, erakundeen arrazakeria, gizarte bazterketa eta giza
eskubideen urraketa sustatzen baititu lege horrek.

· Asoziazionismoaren baitan, Atzerritarren Legeak dakartzan balizko legezko mugei eta
benetako muga buruz kontzientzia hartzea.

EDUKIAK

· 2003ko azaroan onartutako Atzerritartasun Legea (14/2003 Lege Organikoa, azaroaren
20koa). Lege horren bidez eta abenduaren 22ko 8/2000 Lege Organikoaren bidez, Estatu
espainiarrean dauden atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarte
integrazioari buruzko 4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, erreformatu zen.

· Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala.
· Arrazakeria instituzionala, diskriminazioa eta gizarte bazterketa.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera hasteko, parte hartzaileek dokumentu hauek irakurriko dituzte: 2003ko azaroan
onartutako Atzerritartasun Legearen pasarte batzuk eta Giza Eskubideen Deklarazio
Unibertsalaren pasarte batzuk (ikus Z 3.1 a eta b eranskinak).

· Irakurgaietan oinarrituta, jardueraren arduradunek eztabaidari ekingo diote. Eztabaida
arrazakeria instituzionalari eta arrazakeria instituzional motei buruzkoa izango da.
Eztabaida gidatzeko eta edukiak lantzeko galderak egin ditzakete (ikus Z 3.1 c
eranskina).

METODOLOGIA

Edukiak lantzeko, talde handian eztabaidatu eta “maieutika sokratestarra” erabiliko da (hau
da, hausnarketa eta eztabaida sustatuko duten galderetatik abiatuta ezagutza eraikitzen
saiatzea).

DENBORA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Testuen fotokopiak.
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Z 3.1ASOZIAZIONISMOARI ETA GIZARTERATZEARI BURUZKO
ARAUDIA
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ASOZIAZIONISMOARI ETA GIZARTERATZEARI BURUZKO ARAUDIA

Testu osagarriak

· Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalaren atalak 

“1. Gizaki guztiak aske dira jaiotzez eta berdinak duintasunean eta eskubidetan, eta denek arrazoimen eta
kontzientzia dutenez gero, anaitasunez jokatu behar dute elkarrekin.”

“13.1. Pertsona orori zor zaio estatu baten lurralde barruan ibiltzeko eta egoitza aukeratzeko askatasuna. 

13.2. Pertsona orok du edozein herrialdetatik, baita beretik ere, irteteko eskubidea, eta bere herrialdera
itzultzekoa.”

“26.1. Pertsona orok du hezkuntzarako eskubidea. Hezkuntzak doan izan behar du, hasierako eta oinarrizko
mailetan bederen. Oinarrizko hezkuntza derrigorrezkoa izango da. Irakaskuntza tekniko eta profesionala denen
eskura egongo da. Denek izango dute goi mailako ikasketetarako sarbidea, norberaren merezimenduen arabera.

26.2. Hezkuntzaren helburua giza nortasunaren garapen osoa lortzea eta giza eskubideen eta oinarrizko
askatasunen errespetua sendotzea izango da. Hezkuntzak nazio guztien arteko eta talde etniko eta erlijiozko
guztien arteko elkar ulertzearen, tolerantziaren eta adiskidetasunaren alde egingo du, eta Nazio Batuek bakearen
alde egiten dituzten ekintzak indartuko ditu.

26.3. Gurasoek lehentasunezko eskubidea dute beren seme-alabei eman behar zaien hezkuntza mota
aukeratzeko.”
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· 2003ko azaroan onartutako Atzerritartasun Legea (14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa).
Lege horren bidez eta abenduaren 22ko 8/2000 Lege Organikoaren bidez, Espainian dauden
atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarte integrazioari buruzko 4/2000 Lege
Organikoa, urtarrilaren 11koa, erreformatu zen.

ARRAZOIEN AZALPENA

2000ko abenduaren 23an Estatuko Aldizkari Ofizialean 8/2000 Lege Organikoa, abenduaren 22koa,
argitaratu zen. Lege horren bidez urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa, Espainian dauden
atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarte integrazioari buruzkoa erreformatu zen,
eta, horrenbestez, immigrazioak sortutako beharrei erantzun nahi die, immigrazioa Espainiarako
migrazio fluxuen helmuga izatea eragin duten egiturazko gertaera dela kontuan hartuta.

8/2000 Lege Organikoa onartu izana Espainiak nazioartean immigrazio gaietan hartutako
konpromisoei erantzun beharraren ondorioa da. Batez ere, Tamperen 1999ko urriaren 16an eta 17an
egindako bileran Estatuburuek eta Gobernuburuek askatasunari, segurtasunari eta justiziari buruz
adostutako printzipioak sartu behar ziren legean, bai eta Schengen akordioa ere. Akordio horretan,
hainbat gai zehazten dira: bisatuak emateko baldintzak, atzerritarren egonaldiei buruzko erregulazioa
eta garraiolarien erantzukizuna eta haiei jarri beharreko isunak.

8/2000 Lege Organikoa, 4/2000 Lege Organikoa erreformatu duena, indarrean egon den bitartean,
hainbat gertaera jazo dira, eta, gertaera horiek osotasunean hartuta, legea migrazioaren fenomenoak
eragindako aldaketa etengabeetara egokitzeko premia sortu da. Horrenbestez, azken urteotan
Espainian bizi diren atzerritarren kopurua dezente handitzeaz gain, gure herrialdera iristen den
migrazioaren formak ere aldatu egin dira, eta horrek guztiak migrazioaren fenomenoa hobeto
ezagutzea ekarri du. Horren ondorioz, migrazio fluxuen antolaketa errazteko eta hobetzeko, baliabide
arauemaile gehiago jarriko ditugu: batetik, legezko bideak errespetatzen dituen immigrazioa
garatzeko baliabideak eskurago jarriko ditugu, eta, bestetik, gero eta hobeto antolatua eta helburuak
betetzeko gero eta baliabide gehiago dituen legez kanpoko immigrazioaren aurkako mekanismoak
indartuko ditugu. 

Faktore horiekin guztiekin bi gauza hauek daude lotuta: batetik, gai hauen gaineko arauak azken bi
urteetan Europar Batasunak hartutako erabakietara egokitzea, eta, bestetik, Auzitegi Gorenak
egindako zehaztapen teknikoak legean sartzea, atzerritartasun eta immigrazio gaietarako indarrean
dagoen legislazioaren zenbait atal berrikustea aholkatu baitzuen.

[4/2000 Lege Organikoa]

1. artikulua. Eremua mugatzea.

a) Atzerritarra da naziotasun espainiarra ez duen pertsona oro, eta, beraz, lege hau ezarriko zaio.

3. artikulua. Espainiarrekiko berdintasuna eta arauen interpretazioa.

1. Atzerritarrek Konstituzioaren 1. tituluan eta hori garatzeko legeetan onartutako eskubideak eta
askatasunak izango dituzte, espainiarren baldintza beretan, Lege Organikoan ezarritakoari jarraiki.

6. artikulua. Parte hartze publikoa.

1. Atzerritar egoiliarrek udal hauteskundeetan bozka emateko eskubide politikoaren jabe izango dira,
legeek eta tratatuek ezarritakoaren arabera.

2. Udal batean erroldatuta dauden atzerritar egoiliarrek udal hauteskundeetan parte hartzerik ez
badute, demokratikoki beren ordezkariak hauta ditzakete, haiei dagozkien udal eztabaida eta
erabakietan parte har dezaten, tokiko legislazioaren arabera.

3. Udalek udalerrietan bizi diren atzerritarren errolda egin beharko dute, bai eta eguneratuta eduki ere.
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4. Botere publikoek atzerritarrek haien jatorrizko herrialdeetako hauteskundeetan parte hartzeko
eskubidea egikaritzea sustatuko dute. Horretarako, behar diren neurri guztiak hartu beharko dituzte.

7. artikulua. Bilera eta manifestazio eskubideak.

Espainian dauden atzerritar guztiek dute bilera eskubidea, Konstituzioaren 21. artikuluan jasoa, aldez
aurretik administrazioak baimenik eman gabe eta bilera eskubidea arautzen duten arauei jarraiki.

8. artikulua. Elkarteetako kide izateko askatasuna.

Espainian dauden atzerritar guztiek dute elkarteetako kide izateko askatasuna, Espainiarrentzako
legeei jarraiki. Egoiliarrak baino ezin daitezke elkarteen sustatzaileak izan.

[14/2003 Lege organikoa]

27. artikuluan 1. atala aldatu eta beste bat sartzen da (2. atala). Horren ondorioz, 2., 3., 4. eta 5. atalak
3., 4., 5. eta 6. atalak izango dira, hurrenez hurren. Hona hemen 1. eta 2. atalak: “1. Bisatua
Espainiako Diplomaziako Misioetan eta Kontsuletxeetako Bulegoetan eskatzen eta ematen da, eta
horrek ez du kentzen atzerritarren nortasun agiria lortu beharra. 2. Bisatua eskuratzeak hau egiteko
eskubidea ematen dio atzerritarrari:

1. Espainiako muga postu batera joan eta sartzea eskatzeko.

2. Espainian sartu ondoren, bisatuan ezarritako egoeran Espainian egoteko eskubidea du, baina
horrek ez du kentzen kasu batzuetan atzerritarren nortasun agiria lortu beharra.

Bederatzi. 29. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da:

1. Atzerritarrak bi egoeratan egon daitezke Espainian: egonaldian edo bizitzen.

2. Espainian dauden atzerritarrek pasaportearen edo bidai dokumentu baten bidez egiaztatu behar
dute egoera batean edo bestean dauden. Dokumentu horretan, nortasuna, bisatua edo atzerritarren
nortasun txartela ere egiaztatu behar dira, hala badagokio.

GIDA GALDERAK

· Zer-nolako eragozpenak ikusten dituzue Atzerritartasun Legean pertsonek libre elkartzeko
eskubideari dagokionez? Ba al dago kontraesanik horren eta Giza Eskubideen Deklarazio
Unibertsalaren artean?

· Zuen ustez, faktore horiek arrazakeria instituzionala dira? Arrazakeria sozial eta biologikoa
handitzea eragin al dezakete?

· Pertsona bati harrera egitean, egoera legeztatu gabe izateagatik legezko mugak jartzen
bazaizkio, zer egin daiteke legearen gizartearen eta politikaren ikuspegitik?

Z 3.1 c



EREMUA

Psikopedagogikoa

GAIA

Laguntzak eta dirulaguntzak.

IZENA

Aukera berdintasuna.

HELBURUAK

· Aisialdi zentroek dituzten aukera berdintasun politikak aztertzea.
· Aukera berdintasun politikak lortzera bideratutako estiloak eta irizpideak proposatzea.

EDUKIAK

· Aukera berdintasun politikak.
· Aukera berdintasun politiken irizpideak eta estiloak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera hasteko, kasu praktiko bat aurkeztuko da (ikus Z 3.2 a eranskina). Parte
hartzaileek, talde txikietan, aukera berdintasunarekin lotutako hainbat galdera egingo
dituzte, migrazio fenomenoa eta integrazio politikak eztabaidatzeko.

· Gero, talde handian, jardueraren arduradunak eztabaidari ekingo dio, galdera batzuen
bidez (ikus Z 3.2 b eranskina). Galdera horietan oinarrituta, ondorioak aterako dituzte,
aisialdi zentroetako aukera berdintasun politiken irizpideei eta estiloei buruz.
Garrantzitsua da ondorioak euskarri ikusgarri batean jartzea.

METODOLOGIA

Edukiak hausnarketan eta adostasunean oinarritu behar dira, bai talde txikietan, bai talde
handian.

DENBORA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Kasu praktikoaren fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia eta klarionak edo
errotuladoreak.
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LAGUNTZAK ETA DIRULAGUNTZAK

Kasu praktikoa

Aziz hamabost urteko mutikoa da, eta 15.000 biztanle inguru dituen herri bateko aisialdiko hezkuntza
zentrora joaten da. Aurten, bere taldeak trukea egingo du Belgikako aisialdi zentro batekin. Proiektu
horrek Europar Batasunaren lankidetza du, eta 150 euroko laguntza ematen dio parte hartzen duen
haur bakoitzari. Laguntza horri esker, parte hartzaile bakoitzak 90 euro inguru soilik ordaindu beharko
ditu. 

Dagozkion eskaerak betetzean, begiraleak konturatu dira Azizek ezin duela laguntzarik jaso, ez
baitago legezko egoeran. Horrez gain, ezin dute bere segurtasuna bermatu: Belgikako poliziak Aziz
atxilo har dezake, beharrezko dokumentazioa ez izateagatik, nahiz eta ezin duten herrialde horretatik
bota, adin txikikoa baita.

GIDA GALDERAK

· Zuen ustez, ba al dago aukera berdintasuneko benetako politikarik?

· Zer arlotan diskriminatzen dira legez kanpo bizi direnak eta egoiliarrek?

· Zuen ustez, nola egin beharko lioke aurre egoera horri aisialdi zentroak? Zer erakundetara jo
beharko luke? Zer egin beharko litzateke gizarte ikuspegitik?

· Zer neurri proposa diezazkioke zentroak bere mugimenduari egoera horiek ahalik eta kalte gutxien
eragiteko?

· Azizek trukean parte hartu eta Belgikako poliziak atxilotuko balu, zer egin beharko litzateke?

Z 3.2 a

Z 3.2 b
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Esku hartzeko ereduak.

IZENA

Eredu heterogeneoa eta eredu homogeneoa.

HELBURUAK

· Haur etorkinak joaten diren aisialdi zentroetako esku hartzeko ereduak ezagutzea.
· Esku hartzeko ereduen alde onak eta txarrak balioestea.

EDUKIAK

· Esku hartzeko heterogeneoaren eredua.
· Esku hartzeko homogeneoaren eredua.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera hasteko, esku hartzeko eredu homogeneoari eta heterogeneoari buruzko testu
bana aurkeztuko dira (ikus Z 3.3 a eranskina).

· Parte hartzaileak talde txikietan banatuko dira, eta jardueraren arduradunak gai horri
buruz hitz egitera bultzatuko ditu, hainbat galderaren bidez (ikus Z 3.3 b eranskina).

· Gero, talde handian, parte hartzaileek eztabaidari ekingo diote beren aisialdi zentroetan
aplika ditzaketen berrikuntzak topatzeko. Eztabaidaren ondorioak euskarri ikusgarri
batean islatu behar dira, eta bi ereduek dituzten alde onak eta aisialdi zentroetan aplika
daitezkeenak agertuko dira.

METODOLOGIA

Edukiak lantzeko, eztabaida izango da oinarri, bai talde txikietan, bai talde handian.

DENBORA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Testuen fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia eta klarionak edo
errotuladoreak.

An
to

la
ku

nt
za

 e
ta

 k
ud

ea
ke

ta
 

Z 3.3 ESKU HARTZEKO EREDUAK

333sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill



334 sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

ESKU HARTZEKO EREDUAK

Testu osagarriak

· Esku hartzeko eredu heterogeneoari buruzko testua.

Aisialdi zentro hau astelehenetik ostiralera egoten da irekita, eta haurrak eta gazteak etortzen dira
bertara. Zentroa auzoko neska-mutil guztientzat dago irekita, etorkinak izan edo ez. Beraz, zentroak
jatorri askotako gazteak hartzen ditu: beste herri batzuetako etorkinak, etorkinen seme-alabak, euskal
herritarren ondorengoak, Estatu espainiarreko beste eremu batzuetakoak, ijitoen haurrak...

Zentroan kulturartekotasuna modu normalizatuan lantzen da; hau da, kulturari behar baino garrantzi
handiagoa eman gabe, folklorismorik gabe. Zentroak “Kultura eta bizikidetza” izeneko proiektua du;
horren bidez, arduradunek ghettoak sortzea eragotzi nahi duten. Badago zailtasunen bat euskara eta
gaztelania ezagutzen ez dituzten haurrekin, baina, hizkuntza ezagututakoan, zailtasunak gainditu
egiten dira. Ez dute antzematen arrazakeria edo kulturen arteko talka arazorik. Haur eta nerabe
guztiak klase sozial berekoak dira, eta kultur aniztasuna ohikoa da beren bizitzetan. Jarduerak
ordutegi eta talde jakinen arabera egituratzen dira, eta, haietan, askatasun osoz eman dezakete
izena. Zentro horiek harremanetan daude beste erakunde batzuekin, eta erakunde horiek zentroaren
hainbat zerbitzu erabiltzen dituzte.

· Esku hartzeko eredu homogeneoari buruzko testua

Zentro hau astelehenetik larunbatera egoten da irekita, eta bertara jatorri arabiarreko edo Magrebeko
adin txikikoak eta helduak joaten dira. Batzuetan, bertako haur edo nerabe batzuek ere hartzen dute
parte.

Zentroa kolektibo horretako pertsonei laguntzen eta harrera egiten espezializatuta dago. Hezkuntza
lana egiten da auzoko erakundeekin eta elkarteekin, eta aisialdiko hezkuntza kaletik bertatik ere
lantzen da. Zentroak eskolan berandu hasi eta hizkuntza ez dakiten adin txikikoentzako arreta
berezirako tokia du, bai eta euskara eta gaztelania ikastekoa ere. Hezkuntza proiektu horien
printzipioak eta aukerak aisialdi eta hezkuntza jardueren bidez lantzeaz gain, zentroko arduradunek
kultur jatorria ere oso kontuan izaten dute, eta arabiera eta jatorrizko herrialdea ezagutzeko zerbitzua
eskaintzen dute.

Han dabiltzan pertsonek duten zailtasun nagusia gizarteratzea da, gizarteak baztertu egiten baititu.
Zentroa etorri berri direnen eta baliabide normalizatuenen artean zubi lana egiten saiatzen da.
Jardueren plangintzak ezin du oso zorrotza izan, arduradunek bai baitakite, hala balitz, haur eta
nerabe askok ez luketela bertan parte hartu nahi izango. Zehaztutako ordutegiak badaude ere, kalean
eta familiarekin lan asko egiten da eta asistentzia bigarren mailako kontua da. Zentroko jarduerak
garatzen dituzten nerabeak klase sozial berekoak dira (bazterketa egoeran daude), eta kultur jatorri
bera dute.

GIDA GALDERAK

· Zuen ustez, eredu bat bestea baino hobea da ala eredu bakoitza biztanle jakin batzuen
baldintzetara egokitzen da? Zergatik?

· Adierazi bi ereduen alde onak eta txarrak.

· Zer elementu aukeratuko zenituzkete zuen zentrorako eredu bakoitzetik? Zergatik?

· Zer jarriko zenukete praktikan zuen zentroan? Zergatik?

· Bi ereduen alde onak elkartuz gero, eredu berria sortuko al zenukete? Zer ezaugarri izango
lituzke?

Z 3.3 a

Z 3.3 b



EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Organigrama eta aniztasuna.

IZENA

Integrazioa parte hartzea da.

HELBURUAK

· Atzerritarrak begirale izateko estrategiak prestatzea.
· Begirale atzerritarrak sustatzeko zuzendariak duen garrantziaz jabetzea.

EDUKIAK

· Atzerritarrek begirale izateko erabiltzen diren estrategiak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hasteko, jardueraren arduradunek bi esperientzia aurkeztuko dituzte. Bien gai nagusia
haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko mugimenduetan atzerritarrak begirale izatea
da (ikus Z 3.4 a eranskina).

· Parte hartzaileak bost laguneko taldeetan banatuko dira, eta gaiari buruz eztabaidatuko
dute, jardueraren arduradunek egindako galderen bidez (ikus Z 3.4 b eranskina).

· Gero, talde handian, eztabaidan parte hartuko dute. Eztabaida arduradunak gidatuko
du, eta gai hauei buruzkoa izango da: ezar al daitezke esperientzia horiek aisialdi
zentroetan? Nola susta ditzakete zuzendariek antzeko esperientziak?  Eztabaida horien
ondorioak etorkizuneko ekintzak diseinatzeko erabiliko dira. Jarduera aberasgarriagoa
izan dadin, oso garrantzitsua da arduradunek parte hartzaileen balizko esperientziak,
balioespenak eta emaitzak kontuan hartzea.

METODOLOGIA

Edukiak lantzeko, eztabaida izango da oinarri, bai talde txikietan, bai talde handian.

DENBORA

80 minutu.

BALIABIDEAK

Bi esperientzien fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia eta klarionak edo
errotuladoreak.
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ORGANIGRAMA ETA ANIZTASUNA

Testu osagarriak

· 1. esperientzia

Elkarte honek begiraleen parte hartzea sustatu nahi du bere mugimenduan. Horretarako, parte
hartzeari buruzko proiektua diseinatu du, helburu hauekin:

1. Haur etorkinen parte-hartzea sustatzea aisialdiko jardueren bidez (dantza, zinea, futbol sala,
hizkuntza ikastaroak...), etorkizunean begirale lana egiteko gogoa izan dezaten.

2. Beste erakunde batzuetan parte hartzen duten eta proiektu horretan interesa izan dezaketen
etorkin gazteen artean begirale lana sustatzea.

3. Gazte horiek begirale ikastaroak egitera gonbidatzea, aisialdiko hezkuntzan inplikatzeko eta
beharrezko ezagutzak bereganatzeko.

4. Nazioarteko trukeak antolatzea aisialdiko beste mugimendu batzuekin, elkar aberasteko.

5. Europako boluntarioentzako harrera zerbitzua prestatzea, kontuan izanda oso garrantzitsua dela
biztanle guztiak integratzea.

· 2. esperientzia

Duela urte batzuk, aisialdiko hezkuntza mugimendu honek begirale etorkinen integrazioa sustatzeko
programa pedagogikoari ekin zion aisialdi zentroetan. Arduradunen arabera, aisialdi zentro horiek
gizartearen aniztasunaren isla izan behar dute, aukera berdintasuna sustatu behar dute eta kultur
aniztasunak dakarren aberastasuna aprobetxatu behar dute. Zehazki, garatutako programa
pedagogikoa arlo hauen arabera egituratu zen:

1. Begirale ikastaroa antolatzea, kulturartekotasunaren ikuspegitik, hainbat kultur jatorritako
pertsonen ekarpenekin eta hainbat jatorritako ikasleekin.

2. Ikastaroko praktikak testuinguru kulturanitzetan garatzea.

3. Ikastaroko zenbait begirale aisialdiko mugimendu zentroetan sartzea.

Parte hartzaile guztiek adierazi zuten esperientzia oso aberasgarria izan zela. Hala ere, adierazi zuten
zaila zela topatzea begirale izateko profil egokia zuten gazteak; hau da, ikastaroa egin ondoren,
haurrentzako eta gazteentzako aisialdiko hezkuntzan lan egin nahi zutenak.

GIDA GALDERAK

· Zer ezaugarri komun dituzte bi ereduek?

· Zuen ustez, aisialdi zentroetan beste kultur jatorri batzuetako begiraleen parte hartzea sustatzea
onuragarria al da?

· Zer alde on eta zailtasun ditu kultur aniztasunak?

· Zuen ustez, nola susta dezake zuen aisialdi zentroak beste kultur jatorri batzuetako begiraleen
integrazioa?

· Zer proposamen egin diezazkiokezue zuen mugimenduari beste kultur jatorri batzuetako
begiraleen integrazioa sustatzeko?

· Gai horrekin lotutako esperientziarik izan al duzue? Zein?

Z 3.4 a

Z 3.4 b



EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Lehen harrera.

IZENA

Harrera ona.

HELBURUAK

· Lehen aldiz aisialdi zentro batera datozenak nola hartu behar diren jakitea.
· Konfiantza ematen eta giro irekia eta errespetuzkoa sortzen jakitea.

EDUKIAK

· Lehen harrera prozesua aisialdi zentroetan.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jarduera hasteko, kasu praktiko bat  aurkeztuko da (ikus Z 3.5 a eranskina). Kasu
praktiko horretan oinarrituta, parte hartzaileek lehen harrera prozesuaren faseak eta
teknikak aztertuko dituzte.

· Kasua aurkeztutakoan, jardueraren arduradunek galdera teorikoen bidez gidatuko dute
eztabaida (ikus Z 3.5 a eranskina). Esperientzia adierazgarriagoa izan dadin, parte
hartzaileek gai horrekin lotutako eguneroko esperientziak azal ditzaten saiatuko da
arduraduna. Lehen harrera prozesuari buruzko ondorioak guztiok ikusteko moduko toki
batean jarriko dira.

METODOLOGIA

Edukiak lantzeko, eztabaida izango da oinarri, talde handian.

DENBORA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Kasu praktikoaren fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo horma irudia eta klarionak edo
errotuladoreak.
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LEHEN HARRERA

Kasu praktikoa

Duela hiru urte, Fatima eta bi alabak (7 eta 11 urtekoak) Marokotik iritsi ziren. Fatimak bere auzoan
aisialdi zentro bat dagoela jakin du, bai eta bizilagun batzuen alabak larunbat arratsaldetan bertara
joaten direla ere. Fatimak bere alabak han izena ematea nahi du. Gainera, eskolako tutoreak ere ideia
hori iradoki dio.

Larunbat arratsaldez, Fatima zentrora joan da, eta alaben izena eman nahi duela azaldu du. Harrera
tokiko pertsonak pixka bat itxaroteko eskatu dio. Geroxeago, zentroko zuzendaria dela dioen mutilak
beste leku batera laguntzeko eskatu dio. Leku horretan ez dago aulkirik, baina haurren burrunbatik
urrun dago. Zuzendariak zentroaren funtzionamenduari buruzko informazioa eman dio: helburuak,
aukerak, begiraleen eta zuzendariaren funtzioak, jarduerak, ordutegiak, prezioak, txangoak…
Zuzendariak egokiera hori aprobetxatu du Fatimaren egoeraz interesatzeko; betiere, errespetuz
jokatuz eta bere familiako intimitatean sartzea saihestuz: alaben izenak eta adinak eskatu dizkio,
alaben eskolako haurren bat zentrora joaten den, nola ezagutu duen zentroa...

Denbora luzez hizketan egon ondoren, zuzendariak zentroaren instalazioak erakutsi dizkio (bertan
alaben adineko haurrak jarduerak egiten ari dira), eta haurren arduradun izango den begirale taldea
aurkeztu dio. Zuzendariak galdetu dio zalantzarik duen, edo zerbait esan nahi duen bere alaben
hezkuntzari buruz. Azkenik, alabak izena emateko behar dituen dokumentuak eskaini dizkio, eta bien
artean egun bat zehaztu dute zentrora joaten hasteko.

GIDA GALDERAK

· Zuen ustez, nolakoa izan behar du lehen harrerak pertsona etorkinen kasuan?

· Zer teknika eta mekanismo behar dira etorkina eroso sentitzeko?

· Zer funtzio bete behar dute zuzendariak eta begiraleek familiaren eta haurren harreran?

· Hezkuntzaren testuinguruak eta herriko giroak zentroari izaera integratzailea ematen lagun
diezaiokete?

· Komunikazioa oso garrantzitsua da familiekiko harremanean. Zuen ustez, nola eutsi behar zaio
harreman horri?

· Bizilagunen eta gurasoen arteko komunikazioa oso naturala izan ohi da. Amak aisialdi zentroaz
inpresio ona badu, lagunei aholka diezaieke. Zuen ustez, beste ama horiek ere seme-alabak
zentrora eraman ditzakete?

· Lehen harrerako protokoloa egitean, kontuan hartzen al dituzue familien kultur desberdintasunak?
Kontuan hartzen ez badituzue, pentsatzen duzue zuen mugimenduak hori egin beharko lukeela?
Zuen ustez, nola egin beharko litzateke protokolo hori? Zer puntu izan beharko lituzke?

Z 3.5 a

Z 3.5 b



EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Aisialdia eta paperik gabeko pertsonak.

IZENA

Gure zentroak legez kanpoko erabakiak hartzen ditu eskubide berdintasunari dagokionez.

HELBURUAK

· Aisialdi zentroarekin lotuta dauden paperik gabeko pertsonek izan ditzaketen legezko
zailtasunak konpontzeko edo arintzeko tresnak asmatzea.

· Zenbait atzerritarrek jasaten dituzten irregulartasun administratiboak ezagutzea.

EDUKIAK

· Irregulartasun administratiboak.
· Legeztatu gabeko egoeran egotearen ondorioak.
· Paperik gabeko pertsonek izan ditzaketen legezko zailtasunak konpontzera edo

arintzera bideratutako lan ildoak.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau laguneko taldeak osatuko dira.
· Atzerritartasun Legearen pasarte batzuk aztertu ondoren, benetako kasuekin lotutako

galderen laguntzaz (ikus 3.6 b eranskina), jardueraren helburuak betetzen saiatuko dira
parte hartzaileak. 

· Azkenik, taldeek paperik gabekoek izan ditzaketen legezko zailtasunak konpontzeko
edo arintzeko egokienak iruditzen zaizkien lan ildoak bateratuko dituzte, eta leku batean
ondorioak idatziko dituzte, ikusteko moduan.

METODOLOGIA

Edukiak hausnarketan eta eztabaidan oinarrituta landuko dira, bai talde txikietan, bai talde
handian.

DENBORA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Atzerritartasun Legearen pasarteen eta galderen fotokopiak, orriak, bolalumak, arbela edo
horma irudia eta klarionak edo errotuladoreak.
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AISIALDIA ETA PAPERIK GABEKO PERTSONAK

Testu osagarria

· 2003ko azaroan onartutako Atzerritartasun Legea (14/2003 Lege Organikoa, azaroaren 20koa).
Lege horren bidez eta abenduaren 22ko 8/2000 Lege Organikoaren bidez, Espainian dauden
atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarte integrazioari buruzko 4/2000 Lege
Organikoa, urtarrilaren 11koa, erreformatu zen.

ARRAZOIEN AZALPENA
2000ko abenduaren 23an Estatuko Aldizkari Ofizialean 8/2000 Lege Organikoa, abenduaren 22koa,
argitaratu zen. Lege horren bidez urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa, Espainian dauden
atzerritarren eskubideei eta betebeharrei eta horien gizarte integrazioari buruzkoa erreformatu zen,
eta, horrenbestez, immigrazioak sortutako beharrei erantzun nahi die, immigrazioa Espainiarako
migrazio fluxuen helmuga izatea eragin duten egiturazko gertaera dela kontuan hartuta.

8/2000 Lege Organikoa onartu izana Espainiak nazioartean immigrazio gaietan hartutako
konpromisoei erantzun beharraren ondorioa da. Batez ere, Tamperen 1999ko urriaren 16an eta 17an
egindako bileran Estatuburuek eta Gobernuburuek askatasunari, segurtasunari eta justiziari buruz
adostutako printzipioak sartu behar ziren legean, bai eta Schengen akordioa ere. Akordio horretan,
hainbat gai zehazten dira: bisatuak emateko baldintzak, atzerritarren egonaldiei buruzko erregulazioa
eta garraiolarien erantzukizuna eta haiei jarri beharreko isunak.

8/2000 Lege Organikoa, 4/2000 Lege Organikoa erreformatu duena, indarrean egon den bitartean,
hainbat gertaera jazo dira, eta, gertaera horiek osotasunean hartuta, legea migrazioaren fenomenoak
eragindako aldaketa etengabeetara egokitzeko premia sortu da. Horrenbestez, azken urteotan
Espainian bizi diren atzerritarren kopurua dezente handitzeaz gain, gure herrialdera iristen den
migrazioaren formak ere aldatu egin dira, eta horrek guztiak migrazioaren fenomenoa hobeto
ezagutzea ekarri du. Horren ondorioz, migrazio fluxuen antolaketa errazteko eta hobetzeko, baliabide
arauemaile gehiago jarriko ditugu: batetik, legezko bideak errespetatzen dituen immigrazioa
garatzeko baliabideak eskurago jarriko ditugu, eta, bestetik, gero eta hobeto antolatua eta helburuak
betetzeko gero eta baliabide gehiago dituen legez kanpoko immigrazioaren aurkako borrokarako
mekanismoak indartuko ditugu. 

Faktore horiek guztiek lotuta daude bi gauzekin: batetik, gai hauen gaineko arauak azken bi urteetan
Europar Batasunak hartutako erabakietara egokitzearekin, eta, bestetik, Auzitegi Gorenak egindako
zehaztapen teknikoak legean sartzea, atzerritartasun eta immigrazio gaietarako indarrean dagoen
legislazioaren zenbait alderdi berrikustea aholkatu baitzuen.

[4/2000 Lege Organikoa]

1. artikulua. Eremua mugatzea.

b) Atzerritarra naziotasun espainiarra ez duen pertsona oro da, eta, beraz, lege hau ezarriko zaio.

3. artikulua. Espainiarrekiko berdintasuna eta arauen interpretazioa.

1. Atzerritarrek Konstituzioaren 1. tituluan eta hori garatzeko legeetan onartutako eskubideak eta
askatasunak izango dituzte, espainiarren baldintza beretan, Lege organikoan ezarritakoari jarraiki.

6. artikulua. Parte hartze publikoa.

1. Atzerritar egoiliarrek udal hauteskundeetan bozka emateko eskubide politikoaren jabe izango dira,
legeek eta tratatuek ezarritakoaren arabera.

2. Udal batean erroldatuta dauden atzerritar egoiliarrek udal hauteskundeetan parte hartzerik ez
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badute, demokratikoki beren ordezkariak hauta ditzakete, haiei dagozkien udal eztabaida eta
erabakietan parte har dezaten, tokiko legislazioaren arabera.

3. Udalek udalerrietan bizi diren atzerritarren errolda egin beharko dute, bai eta eguneratuta eduki
ere.

4. Botere publikoek atzerritarrek jatorrizko herrialdeetako hauteskundeetan parte hartzeko eskubidea
egikaritzea sustatuko dute. Horretarako, behar diren neurri guztiak hartu beharko dituzte.

7. artikulua. Bilera eta manifestazio eskubideak.

Espainian dauden atzerritar guztiek dute bilera eskubidea, Konstituzioaren 21. artikuluan jasoa, aldez
aurretik administrazioak baimenik eman gabe eta bilera eskubidea arautzen duten arauei jarraiki.

8. artikulua. Elkarteetako kide izateko askatasuna.

Espainian dauden atzerritar guztiek dute elkarteetako kide izateko askatasuna, Espainiarrentzako
legeei jarraiki. Egoiliarrak baino ezin daitezke elkarteen sustatzaileak izan.

10. artikulua. Lan egiteko eta Gizarte Segurantzarako eskubidea.

1. Atzerritarrek eskubidea dute besteren edo norberaren kontura ordaindutako jarduera batean
aritzeko, bai eta Gizarte Segurantzaren sisteman egoteko ere, Lege Organikoak ezarritako kasuen eta
horiek garatzeko xedapenen arabera.

2. Atzerritarrek administrazio publikoetako zerbitzuetan lan kontratuko langile gisara sartzeko,
konstituzioko printzipio hauei jarraiki: berdintasuna, meritua, gaitasuna eta publizitatea. Horretarako,
administrazio publikoek deitutako enplegurako eskaera publikoetara aurkezteko eskubidea dute.

11. artikulua. Sindikatzeko eta greba egiteko askatasuna.

1. Espainian dauden langile atzerritarrek, langile espainiarren baldintza beretan, libre sindikatzeko
eskubidea dute, bai eta laneko erakunde batean izena emateko ere, hori erregulatzen duten legeen
arabera.

2. Horrez gain, langile atzerritarrei grebarako eskubidea aitortzen zaie.

13. artikulua. Etxebizitzetarako dirulaguntzetarako eskubidea.

Atzerritar egoiliarrek eta atzerritarren bizitoki den udalerri espainiarrean erroldatuta daudenek
eskubidea dute etxebizitzetarako dirulaguntza sistema publikoan sartzeko, espainiarren baldintza
beretan.

[…]

15. artikulua. Atzerritarrak espainiarren zerga beretara atxikita daude.

[…]

2. Atzerritarrek Espainian lortutako diru sarrerak eta aurrezkiak jaioterrira edo beste herrialde batera
transferitzeko eskubidea dute, Espainiako legislazioan ezarritako prozedurei eta eremu horretan
nazioartean ezarritako akordioei jarraiki. Gobernuak transferentzia horiek errazteko neurriak hartuko
ditu.

27. artikuluan 1. atala aldatu eta beste bat sartzen da (2. atala). Horren ondorioz, 2., 3., 4. eta 5. atalak
3., 4., 5. eta 6. atalak izango dira, hurrenez hurren. Hona hemen 1. eta 2. atalak: “1. Bisatua
Espainiako Diplomaziako Misioetan eta Kontsuletxeetako Bulegoetan eskatzen eta ematen da, eta
horrek ez du kentzen atzerritarren nortasun agiria lortu beharra. 2. Bisatua eskuratzeak hau egiteko
eskubidea ematen dio atzerritarrari:

1 Espainiako muga postu batera joan eta sartzea eskatzeko.

2 Espainian sartu ondoren, bisatuan ezarritako egoeran Espainian egoteko eskubidea du, baina
horrek ez du kentzen kasu batzuetan atzerritarren nortasun agiria lortu beharra.

Bederatzi. 29. artikulua aldatzen da, eta honela geratzen da:
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29. artikulua. Egoeren zerrenda.

1 Atzerritarrak bi egoeratan egon daitezke Espainian: egonaldian edo bizitzen.

2 Espainian dauden atzerritarrek pasaportearen edo bidai dokumentu baten bidez egiaztatu behar
dute egoera batean edo bestean dauden. Dokumentu horretan, nortasuna, bisatua edo atzerritarren
nortasun txartela ere egiaztatu behar dira, hala badagokio.

58. artikulua. Internamendu zentroetan sartzea.

1. Atzerritarrei egindako espedientean 50. artikuluaren a), b) eta c) ataletako edo 49. artikuluaren g)
ataleko arrazoiak badaude, eta, horren ondorioz, pertsona hori kanporatzea proposatu behar bada,
Gobernuko agintariek internamendu zentro batean sartzea proposatu diezaiokete instrukzioko epaile
eskudunari, espediente zigortzailearen izapideak egin bitartean. Kanporatzeko zain dagoen
atzerritarrari dagokion internamendu eskariari buruzko erabakia horretarako auto batean hartu behar
da, aurretik interesdunak audientzia eskatuta.

2. Internamenduak espedientearen helburuak betetzeko behar den denboran iraungo du, eta ezin
izango du inola ere berrogei egunetik gora iraun, ez eta beste internamendu bat erabaki espediente
berean dauden beste arrazoi batzuengatik. Hori baimenduko duen erabakiak, kasu bakoitzaren
baldintzak aintzat hartuta, gehieneko internamendu aldia zehaztu dezake; betiere, aurreko atalean
aipatutako iraupena baino laburragoa delarik.

3. Internamendurako baldintzak betetzen dituzten adin txikikoak adin txikikoak babesteko zerbitzu
eskudunen esku geratuko dira. Fiskaltzaren aurretik txostena eginda, epaileak atzerritarrentzako
internamendu zentroetan sartzea baimendu dezake, baldin eta gurasoak eta tutoreak han badaude,
hori egiteko eskatzen badute, eta familiaren intimitatea bermatzen duten moduluak badaude.

4. Atzerritarraren espedientea irekitzean, kautelazko atxilotze eta internamendu neurriak hartzean eta
kanporatzeko espedienteari buruzko azken erabakia hartzean, horren berri eman behar zaio Kanpo
Arazoetarako Ministerioari eta atzerritarraren herrialdearen enbaxada edo kontsulatuari.

58. artikuluaren 5. atala aldatzen da eta beste atal bat (6. atala) gehitzen zaio. Hona hemen bi atal
horiek nola gertatzen diren:

1. Atzerritarra jatorrizko herrialdera 72 ordu baino gutxiagoan ezin bada bidali, kanporatze
espedienteetarako aurreikusitako internamendu neurria hartzeko eskatuko zaio agintari judizialari.

2. Artikulu honetako 2. ataleko a) paragrafoak zehaztutako kanporaketak herrialdean sartzeko
debekuaren epea berriro hastea dakar, baldin eta pertsona horrek aurretik zuen kanporatze
ebazpenean epe hori zehaztuta bazegoen. Gainera, artikulu horretako atal horretako b) paragrafoaren
arabera ezarritako itzultze aginduak hiru urtez Espainian sartzeko debekua ekarriko du.
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GIDA GALDERAK

· Zer-nolako harrera egin diezaiokegu zentroan banakako asegurua erresidentzia baimenik ez duen
haur bati?

· Nola jokatu behar dugu zentroan poliziak erresidentzia baimenik ez duen zentroko haur bat
atxilotzen badu?

· Nora jo dezakegu zentroko haurren erresidentzia baimenak legeztatzearekin lotutako arazoak
konpontzeko?

· Nola lor ditzakegu laguntzak zailtasun ekonomikoak eta sozialak dituzten haurrentzat? Nora bidal
ditzakegu familiak?

· Haur batek legezko paperak ez baditu, mugitzeko askatasuna mugatuta al du? Arriskutsua al da
beste herrialde batzuetara bidaiatzea? Non lor dezakegu arazo horiei buruzko informazioa?
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Z 4. Zuzendariaren eta begirale taldearen eremua

Aisialdiko hezkuntzan, kulturarteko ikuspegia zehar lerro moduan landu behar da. Eremu
horrek garrantzi handia du aisialdi erakundearen antolakuntzan eta funtzionamenduan,
kulturartekotasuna landu behar baita.

Oso garrantzitsua da profesionalen lanek aniztasuna eta desberdintasuna lantzea, bai
jarreretan, bai eta pertzepzioetan ere, kontzientziatze eta sentsibilizatze prozesu horretatik
abiatuta lortzen baita kulturarteko lan eraginkorra gauzatzea. Beraz, prozesu hori eremu
hauetan aurreikusi behar da, besteak beste: erakundeko zuzendaritzaren arduran,
funtzioetan, motibazioetan eta hezkuntzan.

Ildo horretan, hauek dira atal honetako jardueren helburuak: gure ingurunean aniztasuna
eta desberdintasuna daudela egiaztatzea, erabiltzen ditugun egokitze mekanismoak zein
diren ikustea eta erakundeek kulturartekotasunean izandako jarrera aldaketan izandako
erantzukizuna nabarmentzea.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Begiraleen motibazioak, beharrak eta ezaugarriak.

IZENA

“Akatsik gabeko” begiralea.

HELBURUAK

· Aisialdiko erakundearen plangintza orokorrean kulturartekotasuna barneratzea.
· Eduki orokorretan kulturartekotasuna lantzeak duen garrantziaz jabetzea.
· Begiraleen motibazioa eta gaitasuna lantzea, haurrekin lan eraginkorra bete dezaten.

EDUKIAK

· Profesionalen motibazioak eta ezaugarriak.
· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko ikuspegia, profesionalen lanean.
· Kulturartekotasuna sustatzeko estrategiak eguneroko errealitatean bideratzea.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hasteko, jardueraren arduradunek begiraleek eduki beharko lituzketen ezaugarrien eta
motibazioen zerrenda egiteko eskatuko diote taldeari (arbelean edo horma irudian egin
daiteke).

· Ondoren, hiru edo lau laguneko taldeak osatuko dira. Zerrendako elementuak kontuan
izanik, talde bakoitzaren lana hau izango da:

· Ezaugarriak eta motibazioak arrazakeriaren aurka egitearekin eta
kulturartekotasunarekin lotuko ditu.

· Kulturartekotasunaren gaineko eta arrazakeriaren aurkako ekinbidearen gaineko
ezaugarri eta motibazio horiek indartzeko sistema sortuko du (hau aztertu beharko dute,
adibidez: gai horiek lantzeko modua begiraleen batzordean, plangintzak egiteko
bileretan, ebaluazioetan…).

· Ezarritako harremanetan eta sortutako sistemetan oinarrituta, lan proposamen guztiak
biltzen dituen sistema orokorragoa topatzen saiatuko dira taldeak.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan.

Zu
ze

nd
ar

ia
re

n 
et

a 
be

gi
ra

le
 ta

ld
ea

re
n

er
em

ua

Z 4.1.1 BEGIRALEEN MOTIBAZIOAK, BEHARRAK
ETA EZAUGARRIAK



DENBORA

40 minutu.

BALIABIDEAK

Biltzeko papera, orriak, bolalumak, kartoi meheak eta errotuladoreak. Gela.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Begiraleen motibazioak, beharrak eta ezaugarriak.

IZENA

Ezagutzen al dut ingurunea?

HELBURUAK

· Erakundearen inguruneko gizarte sarea ezagutzea.
· Baliabideak ezagutzea sustatzea, erakundean eta ingurunean lantzeko.
· Kulturartekotasuna lantzea, ingurune propioan oinarrituta.

EDUKIAK

· Gizarte sarea.
· Gizarte sarea eta kulturarteko ikuspegiarekin lotzeko beharra.
· Ingurunea baliabide.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hasteko, jardueraren arduradunak eztabaida gidatuko du talde handian, eta eztabaida
aisialdiko erakundearentzat gizarte sareak duen esanahiari buruzkoa izango da.

· Talde handiak kontzeptu hori zehaztu eta adostu duenean, hiru edo lau laguneko taldeak
osatuko dituzte.

· Talde bakoitzak gizarte sarearen eta kulturarteko lanaren zenbait alderdi aztertuko ditu
ahalik eta modu zehatzenean. Horretarako, taldeek alderdi hauek izan beharko dituzte
kontuan:
– Gure gizartean kulturartekotasuna eta arrazakeriaren aurkako ekinbidea lantzera

bideratutako ezaugarriak (funtzionamendua, antolaketa, baliabideak...).
– Kulturartekotasunari eta arrazakeriaren aurkako ekinbideari dagokienez, aisialdiko

erakundearen hezkuntza lana hobe dezaketen ekarpenak.
– Gure inguruko gizarte sarean arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko lana susta

dezaketen ekarpenak.
· Begirale taldeek eta haurrek gizarte sarearen berri izateko estrategiak.
· Azkenik, taldeek landutako alderdiak bateratuko dira, kulturartekotasuna eta

arrazakeriaren aurkako ekinbidea berezitasunetik baino osotasunetik lantzeko beharra
justifikatzeko. 

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.
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Z 4.1.2 BEGIRALEEN MOTIBAZIOAK, BEHARRAK
ETA EZAUGARRIAK



DENBORA

30 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Etengabeko prestakuntza.

IZENA

Kulturarteko ikaskuntza.

HELBURUAK

· Aisialdiko zuzendaritza egiturak etengabeko prestakuntza izateko estrategiak eta
teknikak ezartzea.

· Kulturartekotasuna eta arrazakeriaren aurkako ekinbidea etengabeko prestakuntzako
ardatza izatea.

· Kulturartekotasunari eta arrazakeriaren aurkako ekinbideari buruzko hezkuntzan
motibazioa sustatzea.

EDUKIAK

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko ikuspegitik hezteko beharra.
· Lan profesionalean heziketa sustatzeko estrategiak sortzea.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau laguneko taldeak osatuko dira.
· Talde bakoitzak kulturartekotasunarekin eta arrazakeriaren aurka egitearekin lotura

duten eta begirale taldearekin landu behar diren etengabeko ikaskuntzako alderdiak
bilatuko ditu.

· Ondoren, taldeek ondorioak bateratuko dituzte.
· Jarraian, talde bakoitzari alderdi bat emango zaio, eta horrekin hezkuntza sistemaren

plangintza egin beharko du. Parte hartzaileek teknikak eta jarduerak diseinatu beharko
dituzte, bai eta alderdi batzuk aurreikusi ere; hala nola, denbora, beharrezko
dokumentuak eta abar.

· Amaitzeko, talde bakoitzak bere plangintza aurkeztuko die gainerako parte hartzaileei.
Gainerako taldeei plangintza aurkezteak helburuak hauek ditu: kulturarteko lanari
dagokionez, etengabeko prestakuntzako sistema nola ezarri behar den adostea, eta
begirale taldearen inplikazioa behatzea.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

DENBORA

50-60 minutu.

BALIABIDEAK

Biltzeko papera, orriak, bolalumak, kartoi meheak eta errotuladoreak. Gela.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Begirale taldearen dinamika eta funtzionamendua.

IZENA

Zer konpondu behar da?

HELBURUAK

· Begirale taldearen jarduera estrategiak balioestea.
· Kulturarteko lanari dagokionez, taldearen funtzionamenduari buruz hausnartzea.
· Egokitzapen estrategiak sustatzea taldean bertan, hezkuntza lana hobetzeko.

EDUKIAK

· Gatazkak konpontzea.
· Kulturarteko ikuspegitik erabakiak hartzea.
· Taldean bertan jarduera estrategiak birplanteatzea.

JARDUERAREN GARAPENA

Oharra.— Jarduerari ekin aurretik, komenigarria da nork bere burua ezagutzeko jokoren
edo jardueraren bat egitea, parte hartzaileek beren buruak eta taldea hobeto
ezagutzeko.

· Hasteko, jardueraren arduradunak kulturartekotasunarekin lotutako gatazka egoera bat
aurkezteko eskatuko dio taldeari.

· Ondoren, egoera aurkeztu duen pertsonak zuzendaritza taldeak eta begiraleek egoerari
emandako tratamendua azalduko du. Azaldu ahala, gainerako parte hartzaileek
galderak egin ahal izango dizkiote, lortutako informazioa ahalik eta zehatzena izate
aldera.

· Behin hori eginda, parte hartzaileek lau laguneko taldeak osatuko dituzte, eta talde
bakoitzak alderdi hauek aztertuko ditu:

· Zuzendaritza taldearen eta begiraleen jarduera. Jarduera jakinetatik antzemandako
beharrak.

· Planteatutako egoeraren arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko ikuspegia.
· Begirale eta lan taldeetatik abiatuta, haurrekin arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko

ikuspegitik garatu daitezkeen beste jarduera batzuk aurkeztea.
· Ondoren, taldeek azterketak bateratuko dituzte, kulturarteko errealitatean

zuzendaritzaren eta begirale taldearen funtzionamenduari buruzko adostasuna lortzeko.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.
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Z 4.3.1 BEGIRALE TALDEAREN DINAMIKA
ETA FUNTZIONAMENDUA



DENBORA

40-50 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Begirale taldearen dinamika eta funtzionamendua.

IZENA

Kulturarteko bilera.

HELBURUAK

· Kulturartekotasuna aisialdi zentroaren antolakuntza eta zuzendaritza egituran
barneratzeko estrategiak ezartzea.

· Funtzionamendu jakin baten joera estatikoari buruz hausnartzea.
· Desberdintasunak hezkuntza lanerako fenomeno aberasgarritzat balioestea.

EDUKIAK

· Kulturarteko elementuak aisialdiko erakundearen funtzionamenduan sartzea.
· Aisialdiko erakundea, kulturarteko erakunde gisara.
· Aisialdiaren egokitzapena, kulturarteko errealitatean oinarrituta.

JARDUERAREN GARAPENA

· Jardueraren arduradunak aisialdiko erakundearen bileretako funtzionamendua
azaltzeko eskatuko die parte hartzaileei.

· Aurkeztutako funtzionamendu ereduetan oinarrituta, bost edo sei laguneko taldeak
osatuko dira.

· Ondoren, talde bakoitzak bileren funtzionamenduaren egitura aldatuko du, gure
gizarteko kultura bateko alderdiren bat kontuan izanik (adibidez, te tailerra antolatzea,
lapikoa bilerako gaiak azalduko dituzten papertxoz betetzea, haima bat prestatzea
bilerak bertan egiteko...), edo, bileren egitura erabat aldatuta, garrantzitsutzat hartzen
diren alderdiren baten arabera. Esperientzia horren helburua parte hartzaileek aldaketa
hezkuntza lana egokitzeko eta hobetzeko mekanismoa dela hausnartzea da; betiere,
kulturarteko ikuspegitik.

· Amaitzeko, taldeek modu sortzailean ezarritako egitura aurkeztuko dute (antzezpenak,
aurkezpen grafikoa...).

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

DENBORA

30-40 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak, bolalumak, kartoi meheak, errotuladoreak, arropa eta irrati-kasetea. Gela.
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Z 4.3.2 BEGIRALE TALDEAREN DINAMIKA
ETA FUNTZIONAMENDUA
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Zuzendaritzaren funtzioak.

IZENA

Ona zara, baina... ez dakit... 

HELBURUAK

· Aisialdiko kulturartekotasunerako irizpideez hausnartzea.
· Norberaren kulturak sortzen dituen jarrerez eta itxaropenez ohartzea.
· Kulturen gainean sortzen diren gatazkei behatzea.

EDUKIAK

· Beste kultura bateko taldeekiko agertzen diren jarrerak eta itxaropenak.
· Estereotipoen eta aurreiritzien eragina profesionalen lanean.
· Kulturarteko ikuspegia, erabakiak hartzeko unean.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hasteko, taldeko kide bat aukeratuko da zuzendaria izateko, eta lau kide zenbait
kulturatako begirale izateko.

· Ondoren, zuzendariak begiraleak elkarrizketatuko ditu.
· Elkarrizketak amaitu ostean, parte hartzaileek solasaldiari ekingo diote, eta gai hauek

landuko dituzte:
- Begiraleen jatorriak edo kulturak elkarrizketa egiteko modua aldatu du? Zergatik?
- Elkarrizketa egiteko zuzendariak kontuan izan behar dituen irizpide guztiak aurreikusi

al dira?
- Beste kultura batzuetakoa izateak irizpideak aldatzen ditu?
- Begirale horiengan ezartzen diren itxaropenak besteengan ezartzen diren berberak

dira? Zergatik?
- Kulturak eragina du zuzendariak edo begirale taldeak funtzionatzeko eta erabakiak

hartzeko unean?

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde handian.

DENBORA

30-40 minutu artean.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Zuzendaritzaren funtzioak.

IZENA

Begirale desberdina.

HELBURUAK

· Testuinguruan nork bere egokitzapena lantzea, ingurunearen pertzepzioaren arabera.
· Desberdintasunaz hausnartzea, fenomeno onuragarri eta aberasgarri modura.
· Kulturartekotasuna lantzeko beharrezkoa den egitura aldaketari behatzea.

EDUKIAK

· Kulturarteko errealitatea aztertzea.
· Beste kultura batzuen eragina aisialdiko egituretan.
· Desberdintasuna, hezkuntzarako faktore onuragarria eta aberasgarria hezkuntza lanean.

JARDUERAREN GARAPENA

· Hiru laguneko taldeak osatuko dira.
· Beste kultura bateko begiralea izateak erakunde bati zer dakarkion galdetuko zaie parte

hartzaileei. Kasu horren azterketa galdera hauen bidez bidera daiteke: 
- Erakundearen alderdiren bat egokitzera behartzen al du? Zergatik?
- Zer-nolako eragina du erakundearen antolaketan?
- Zer-nolako eragina du begirale taldearen antolaketan?
- Zer-nolako eragina du hezkuntza lanean?
- Zer alderdi sustatzen ditu?
- Behar berriak sortzen al ditu? Zein?

· Taldekako azterketa horren ostean, iritziak bateratu, eta agertu diren gaiak
eztabaidatuko dituzte parte hartzaileek.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan.

DENBORA

20 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Zuzendaritzaren funtzioak.

IZENA

Aniztasuna aisialdian.

HELBURUAK

· Zuzendaritzaren funtzioetatik aniztasunari ematen zaion tratamenduari buruz hausnartzea.
· Zuzendaritzaren funtzioek gizarteko kulturarteko testuinguruan izan duten egokitzapena

balioestea.
· Desberdintasuna lantzeko dauden beharrei eta gaitasunei behatzea.

EDUKIAK

· Arrazakeriaren aurkako eta kulturarteko eta ikuspegia, aisialdiko erakundearen
zuzendaritzan.

· Gizartearen eta, bereziki, aisialdiaren egungo errealitatearen beharrak eta gaitasunak.
· Kulturartekotasuna, aisialdiko erakundearen plangintza egiteko orduan.

JARDUERAREN GARAPENA

· Sei laguneko taldeak osatuko dira.
· Jarduera aisialdiko erakundearen esparruan zuzendaritzatik kulturartekotasunari buruz

hausnartzea da. Jardueraren helburua hau da: kulturartekotasuna aisialdiko lerro
guztietatik lantzeko, aisialdi zentroaren zuzendaritzak aurreikusi behar dituen alderdiak
zehaztea.

· Hausnarketa horretatik abiatuta, alderdi batzuk zehaztuko dituzte parte hartzaileek.
Hona hemen alderdi batzuk:
- Zuzendaritza funtzioen egokitzapena, desberdintasuna lantzeko orduan.
- Zuzendaritzak antzematen dituen beharrak, testuinguru jakin batean oinarrituta.
- Aisialdi zentrotik kulturartekotasuna lantzeko erabil daitezkeen gaitasunak.

· Jardueraren azken zatian, talde bakoitzak zuzendaritzaren funtzio bat aukeratuko du.
Ondoren, aurreikusi beharko diren kulturarteko edukiak aterako ditu funtzio horretatik.
Amaitzeko, begirale taldea eta haurrekin gerora egin beharreko lana kontuan hartuta,
lanaren plangintza egingo du talde bakoitzak.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

DENBORA

Ordu bat.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.

Zu
ze

nd
ar

ia
re

n 
et

a 
be

gi
ra

le
 ta

ld
ea

re
n

er
em

ua

Z 4.4.3 ZUZENDARITZAREN FUNTZIOAK

361sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill



363sanduk - Hezitzaileak kulturartekotasunean eta immigrazioan hezteko gida
Programa Calidoscopi - Secretaria General de Joventut - Fundació Jaume Bofill

EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Zuzendaritzaren funtzioak.

IZENA

Erabakiak hartzen ditugu.

HELBURUAK

· Esku-hartze estrategiak balioestea.
· Aisialdiko erakundean zuzendaritzak dituen arduren gainean hausnartzea.
· Zuzendaritza behartzea egungo kulturarteko gizartean estrategiak eta proiektuak

egokitzeak zenbateko garrantzia duen konturatzera.

EDUKIAK

· Aisialdi zentroko zuzendaritzaren ardurak, kulturartekotasunari eta arrazakeriaren
aurkako ekinbideari dagokienez.

· Gatazkak kulturarteko ikuspegitik konpontzea.
· Zuzendaritza ardurak kulturarteko errealitatera egokitzea.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau laguneko taldeak osatuko dira.
· Talde bakoitzari egoera jakin bat emango zaio, eta, egoera horretan oinarrituta, kasu

horretan nola esku-hartzen den, nola esku hartu beharko litzatekeen eta zuzendaritzak
egoera horretan zer-nolako ardura duen zehaztuko da. Adibide gisa, egoera hauek
proposatzen ditugu:

a) Beste kultura batekin diskriminatzaileak diren esanak, jarrerak, jokabideak eta
aurreiritziak antzematen ditu zuzendariak begiraleengan.

b) Zenbait familia kexu dira zentroarekin: zentroan haur ijitoak daude, eta hori beren
seme-alabentzat kaltegarria dela iruditzen zaie, haur horien familiak ingurune
gatazkatsukoak direlako eta haurrek ez dutelako ez diziplinarik, ez garbitasun
ohiturarik.

c) Haur batzuek ez dute parte hartu nahi Gabonak ospatzeko antolatutako aisialdiko
jardueretan.

d) Aisialdiko erakundeko haur batzuengan zenbait jarrera xenofobo antzeman dira.
e) Zenbait haurrek aisialdi zentroetan parte hartzeko sustapen kanpaina batean

parte hartu nahi dute, baina beren egoera ekonomikoa dela medio, ezingo dute
parte hartu.

· Jarduera erosoagoa izateko, zenbait taldek egoera bera aukera dezakete, eta
azterketak erka ditzakete.

· Azkenik, egoera horien azterketan oinarrituta, aisialdiko erakundeetako zuzendaritzak
kulturartekotasunaren baitan dituen ardurei buruz eztabaidatu ahal izango da.
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METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

DENBORA

30-40 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Kudeaketa ereduak eta zuzendariaren profila.

IZENA

Esku hartzea kulturarteko errealitatean.

HELBURUAK

· Norberaren testuinguruaren benetako beharrak.
· Esku hartzeko ereduak gauzatzeko beharrezkoak diren alderdiak adieraztea.
· Kulturartekotasunaren aldeko eta arrazakeriaren aurkako ikuspegia lantzea.

EDUKIAK

· Beharrak ebaluatzea.
· Aisialdiko helburuak berriz planteatzea.
· Laneko plangintzek egungo gizarteko errealitatearekin duten egokitzapena.

JARDUERAREN GARAPENA

· Lau edo bost laguneko taldeak osatuko dira.
· Abiapuntua aurreko jardueran deskribatutako egoerak edo beste batzuk izanda, talde

bakoitzak egoera bat aukeratuko du (talde guztiek egoera bera lantzea ere erabaki
daiteke). Behin egoera aukeratuta, taldeek lan hauek egingo dituzte:
- Egoerak sortzen duen beharra antzematea.
- Nork bere testuinguruan dituen baliabideak antzematea eta ezagutzea.
- Antzemandako beharretatik ateratako helburuak azaltzea.
- Kulturartekotasunaren aldeko eta arrazakeriaren aurkako ikuspegitik lan bat egiteko

kontuan izan behar diren alderdiak zehaztea.
· Ondoren, parte hartzaileek lanak bateratuko dituzte.
· Azkenik, landu dituzten beharren azterketak eta ebaluazioak islatuko dituen horma irudia

egingo dute. Ideia bilketa horren bidez, aisialdiko erakundeetan arrazakeriaren aurkako
eta kulturarteko ikuspegiak kontuan izango dituzten plangintzen abiapuntua jasoko da.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

DENBORA

50-60 minutu.

BALIABIDEAK

Bilgarrietarako papera, orriak, bolalumak, kartoi meheak, errotuladoreak, arbela eta
guraizeak. Gela.
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EREMUA

Psikopedagogikoa.

GAIA

Zuzendaritzaren funtzioa ebaluatzea.

IZENA

Gure errealitatera egokitzeko modua ebaluatzen dugu.

HELBURUAK

· Ebaluazio sistemak sortzea, kulturarteko ikuspegietan oinarrituta.
· Lan egiteko beste modu batzuk ezagutzeak zenbateko garrantzia duen ohartzea.
· Ebaluazio sistemez eta errealitatea egokitzeko moduaz hausnartzea.

EDUKIAK

· Programak ebaluatzea, kulturarteko ikuspegian oinarrituta.
· Aisialdiko truke sare handia sortzeko beharra.

JARDUERAREN GARAPENA

· Sei laguneko taldeak osatuko dira.
· Sei minutuan, talde bakoitzak hezkuntza lanaren egokitzapena ebaluatzeko erabilgarriak

diren berariazko alderdiak bilatuko ditu; betiere, kulturarteko ikuspegia kontuan hartuta.
· Ondoren, hausnarketak bateratuko eta adostuko dituzte talde handian.
· Hausnarketa horietan oinarrituta, talde bakoitzak ebaluazio sistema diseinatuko du, eta

atal hauek izango ditu kontuan:
- Aisialdi zentroa eta gizarte testuingurua.
- Zuzendaritzaren eta begirale taldearen antolakuntza lana.
- Parte hartzen duten biztanleak.

· Azkenik, taldeak berriro bilduko dira, sistema horien funtzionamenduari buruz hitz
egiteko. Eztabaida horretan, garrantzitsua da parte hartzaileek beste leku batzuetako
esperientziak trukatzeko sistema ezartzeaz hitz egitea. Sistema horrek proiektuak
aisialdiko hezkuntzan sortutako beharretara ahalik eta modu egokienean egokitzen
lagundu behar du, arrazakeriaren aurkako eta kulturartekotasunaren aldeko
ikuspegiaren arabera.

METODOLOGIA

Metodologia aktiboa eta parte hartzailea erabiliko da talde txikietan eta talde handian.

DENBORA

30-40 minutu.

BALIABIDEAK

Orriak eta bolalumak. Gela.
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