
Kultura-aniztasuna eta eguneroko bizitza

Esan dezakegu, nahiko ziur, egunero gure gizartean 
guztiok ditugula harremanak jatorri eta kultura askotariko 
jendearekin. Gure auzoan, lantokietan edo ikastetxeetan, 
baita gure familietan ere, beste kontinente batzuetako 
jendea topatuko dugu, beste hizkuntza batean mintzo 
dena, bere ohiturak dituena, edota bere erlijioa.

Bada, inguru bera partekatzen dugu, eta inguru berean 
eragiten diogu elkarri; balio eta arau komun asko ditugu, 
eguneroko egoeretan antzera jokatzen dugu, eskolara 
edo lanera joan, esate baterako, edo paseatzera irten, 
kirola egin, supermerkatuetan erosi edota telebista ikusi, 
besteak beste.

Kultura-aniztasunak hezkuntzarako edota garapen 
pertsonalerako ahalmen handia du, desberdin egiten 
gaituenari esker –hizkuntzak, ohiturak, oroimen 
historikoa, sinesmenak, etab.–, elkarrentzat aberasgarri 

garelako; eta aukera hori batzen gaituenari esker 
mamitzen da askotan –bizikidetzarako balio eta arau 
komunak, edota eguneroko bizitzako testuinguruak–.

Gizarte pluraletan bizi gara, eta gizarte horietan 
kultura-aniztasuna hainbat modutara existitzen eta 
agertzen da: bertakoa den biztanleria askotarikoa da, 
eta etorkinak ere gizartearen eta kulturaren ikuspegitik 
askotarikoak diren taldeetakoak dira: talde horien 
barnean ere aniztasuna nabaria da, ez dagoelako beste 
inoren berdin-berdina den pertsonarik, ezaugarri komun 
ugari izan arren. Aniztasun hori kultura-adierazpen 
askotarikoetan islatzen da (ikusi 1. irudia), eta 
gizateriaren ondare dira.

«Errealitatea ezkutatzen duten estereotipoei, 
aurreiritziei eta ideia murriztaileei aurre egiteko, 
ñabardurei behatzen ikasi behar dugu.»

Bestalde, beste kultura batzuen jardunbide ekologikoak 
ezagutzeak Naturarekin dugun harremana hobetzen lagun 
diezaguke, besteak beste, uraren aprobetxamenduari, 
hondakinak birziklatzeari edota energia-eraginkortasunari 
dagokienez (ikusi 4. irudia).

Oinarrizko gaitasunak eta trebetasunak

Elkarrengandik ikas dezakegu, geografikoki jatorri desberdina 
duten pertsonen artean ez ezik belaunaldi desberdinetako 
pertsonen artean ere kulturarteko trukeari balioa emango dion 
ikuspegi pedagogiko bat landuz.

Kultura-aniztasunaren testuinguruan garatu daitezkeen 
oinarrizko gaitasun eta trebetasunei buruz aipa daitezkeen ideia 
ugarien artean, aurrez adierazitakoaz gain, hauek nabarmendu 
ditugu:

Arriskuarekin eta ziurgabetasunarekin bizitzen •	
ikastea. Ezinbestekoa da gizarte- eta kultura-
aniztasunak dakarren konplexutasuna ulertzen eta 
bizikidetzak arriskuak eta ziurgabetasuna dakartzala 
onartzen ahalegintzea, eta horiek ez direla beti mehatxu, 
aukera ere badirela, ikustea.
Hainbat kode erabiltzea.•	  Aldaketaren eta aniztasunaren 
testuinguruan, garrantzi handikoa da kultura-kode 
desberdinen erabileran trebatzea eta horiek hainbat 
egoeratan egokiro erabiltzeko komunikazio-trebetasunak 
garatzea. Belaunaldi berriek hainbat hizkuntza ondo ikasi 
beharko dituzte, eta giza harreman eta komunikazioko 
testuinguruak ebaluatzen eta horietara egokitzen ikasi 
beharko dute.
Irekitasuna lantzea.•	  Mundua jada ezin azal daiteke 
gizarte edo kultura bakar baten ikuspegitik. Ezinbestekoa 
da gizarteen historia, horien joera filosofikoak eta 
erlijiosoak, jokabide-arauak eta jarraibide moralak edota 
Naturaren ezagutzari eta teknikaren garapenari egindako 
ekarpenak ezagutzea.
Belaunaldien arteko komunikazioa sustatzea.•	  
Gaur egun aniztasunak ez die erreferentzia soilik etniei, 
hizkuntzei eta erlijioei egiten. Bizitzeko egokiagoa 
izango den mundu baterantz joateko, ezinbestekoa da 
belaunaldien arteko ulermena eta komunikazioa lantzea, 
gaur egungo belaunaldien elkartasuna etorkizuneko 
belaunaldiekin batera jorratzeko.
Tokikoa eta globala lotzea.•	  Garrantzitsua da gertuen 
dugun errealitatearekin harremana izatea; bizi garen 
lurraldearekin, gure egunerokotasunean bizi diren 

pertsonekin, hurbilen ditugun erakunde eta bitartekoekin 
lotura izatea, eta hortik beste esperientzia eta errealitate 
batzuekin harremanak ezartzea. Ez dugu ahaztu behar 
aniztasunaren esperientzia egunerokoan hasten dela, 
hor amaitzen ez bada ere. “Tokikoa” eta “globala”, beste 
modu batera esateko, ez dira aurkakoak, osagarriak 
baizik. Horien aurkakoak lokalismo hertsia eta globalismo 
disolbatzailea dira.

Garrantzitsua da, batez ere hezkuntzaren esparruan, 
pertsonok gaur egungo iraunkortasun-krisia, horren kausak 
eta ondorioak ulertzea, baina mundu hobe baten ikuspegia eta 
itxaropena izanez, bakean, justizia sozialean, demokratikoki eta 
Naturarekiko harmonian bizitzeko aukera emango digun mundu 
baten ikuspegia eta itxaropena izanez.  <
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Kultura-adierazpenak  pertsonen, taldeen eta gizarteen 
sormenaren emaitza diren adierazpideak dira: musika, dantza, 
letrak, hizkuntza, eta artelanak, besteak beste. Horietako 
adierazpide batzuk UNESCOk Gizadiaren Ahozko Ondare 
eta Ondare Ez Materialaren Maisulan izendatu ditu. Bestalde, 

zenbait ondasun material eta natural Munduko Ondare 
izendatzen dira. 
Ondarea gorde eta transmititzeak historia eta kultura ulertu 
eta ezagutzeko modua ematen du, eta pertsonen memoria 
kolektiboa eta nortasuna eratzen du.

Zenbait kulturak eta gizartek, beren ingurunearekin izan dituzten 
harremanetan, denboraren joanean orekari eusten jakin dute. 
Garrantzitsua da ohitura eta usadio tradizionalei eustea eta 
horiek berreskuratzea, horrek, garapen ekonomikoari eta 
pertsonen bizi-kalitateari uko egin gabe, biologiaren eta 
paisaiaren aniztasunari eusteko aukera ematen baitu.

Atenasko Akropolia, Grezian (Kultura Ondare Materiala) Kun Qu Opera, Txina (Gizadiaren Ahozko Ondare eta Ondare 
Ez Materialaren Maisulana)

Argazkia: Eusko Jaurlaritza /J. Maguregi

UN Decade of Education for
Sustainable Development 

centro unesco euskal herria
centre unesco pays basque

unesco centre basque country
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Kultura-aniztasunak taldeek eta gi-
zarteek beren kultura adierazteko 
dituzten askotariko formei egiten 
die erreferentzia.

Kulturartekotasunak askotariko kul-
turen presentziari eta elkarreragin 
zuzenari egiten dio erreferentzia, 
eta elkarrizketaren eta elkarren 
errespetuaren bidez partekatutako 
kultura-adierazpenak sortzeko 
aukerari.

1970 1980 1990 2000 2010

2005 
Kultura Adierazpenen 
Aniztasuna Babesteko eta 
Sustatzeko Konbentzioa

2003 
Kultura Ondare Ez 
Materiala Gordetzeko 
Konbentzioa

2001 
Kultura Aniztasunari 
buruzko UNESCOren 
Adierazpen Unibertsala

1972 
Mundu, Kultura eta Natura 
Ondarea Babesteko 
Konbentzioa

1966 
Nazioarteko Kultura 
Lankidetzarako 
Printzipioen Adierazpena

Argazkia: UNESCO/Riccio

Argazkia: UNESCO/Breuer

Argazkia:  UNESCO/Ravassard

Argazkia: UNESCO/Ravassard

Argazkia: UNESCO/Anis

Argazkia: UNESCO/Massardo

Munduan dauden 6.700 hizkuntzeta-
tik, %50 baino gehiago galtzeko arris-
kuan daude, eta, belaunaldi 1etik 4ra 
bitartean, galdu egin daitezke.

Munduko hizkuntzen %96 munduko 
biztanleriaren %4ren hizkuntzak dira.

Immigrazio-hizkuntzen sarrera glo-
balizazioak eragin duen fenomenoa 
da, eta hartzaile diren herrialdeetako 
hizkuntza-aniztasuna aberasten du. 
Adibidez, Euskal Herrian, 2007. urtean 
atzerritarren hizkuntzak 100dik gora 
ziren.

«Mundua ikuskeren mosaiko bat da, eta ikus
kera bakoitza hizkuntza baten bidez gauza
tzen da. Hizkuntza bat hiltzen den bakoitzean, 
munduaren ikuskera bat desagertzen da.» 
David Crystal (hizkuntzalaria)

Algonquiar hizkuntza: 
Kikapua 

Arawaktar hizkuntza: 
Garifunera

Hokan hizkuntzak: Cocapa, 
Paipaia...

Huave hizkuntza: Huaveera 

Hizkuntza maiak: Achiera, 
Ch’ort’iera, K’iche’era, 
Poqumamera, Uspantekera... 

Mixe-zoque hizkuntzak: 
Mixea, Populakera...

Oto-manguetar hizkuntzak: 
Chatinera, Chinantecera, 
Matlantzincera, Zapotekera...

Hizkuntza taraskanoa: Purepechera

Totonaka hizkuntzak: 
Tepehuera, Totonakera.

Uto-azteka hizkuntzak: 
Cora, Gaurijioa, Nahuatlera, 
Tepehuera...

Bakartutako hizkuntza: Seria

Sailkatu gabeko hizkuntzak: 
Xinkera, Oxacako Chontalera.. 

Kreol hizkuntza: Belizeko 
kreolera ingelesa.

Horrez gain, etengabe aldatzen diren gizarteetan, gurean, pertsonok, 
testuinguruaren arabera, modu askotara joka dezakegu; eta, batik 
bat, eboluzionatu egin gaitezke, ez baikara beti modu berekoak, 
eta ez baititugu beti balio berak edo munduaren ikuspegi bera, 
edota ez baitugu beti jokabide bera garatzen.

Kultura-aniztasuna historian

Gaur egun, kulturalki uniformeak diren gizarteak oso urriak 
dira, eta gero eta interdependenteagoa eta globalizatuagoa 
den mundu honetan beren iraupena ziurtatzeko zailtasun 
handiak dituzte gizarte horiek. Baina kultura-aniztasuna ez 
da fenomeno berria. Kultura askotariko pertsonen eta taldeen 
bizikidetza eta elkarreragina ohikoa izan da gizarte askoren 
historian, maila eta forma desberdinetan bada ere.

Mesopotamia, Egipto, Txina, India, Maien Inperioa eta Azte-
ken Inperioa, Grezia eta Erroma, Kristautasunaren, Islamaren 
edo Budismoaren eraginpeko lurraldeak,... Kulturagune handi 
horiek guztiak ez dira inoiz estatikoak edo homogeneoak izan, 
berorietan kultura-adierazpen batzuk nagusitu arren, edota 
aldaketak batzuetan oso azkar eta beste batzuetan motelago 
gertatu arren. Zibilizazio horiek izan zuten garrantzia hobeto 
ulertzen da askotariko jatorria zuten kultura-ekarpenak arra-
gotzeko zuten gaitasunaz jabetuz gero.

Hortaz, behar-beharrezkoa da alderdi hauek aintzat hartzea:
Kultura-aldaketa eta kultura-aniztasuna txanpon •	
beraren bi aurpegiak dira. Gizarte irekiak aldi berean 
dinamikoak eta kulturalki askotarikoak dira.
Kultura-aniztasuna oso ohiko kontua da gure eguneroko •	
bizitzan, eta belaunaldi berriek bizi beharko duten 
munduaren osagai bereizezina da.
Kultura-aniztasun hori, ordea, ez da erabatekoa; izan •	
ere, kultura global baten barnean txertatzen da, 
eta, bertan, sentitzeko, pentsatzeko eta jokatzeko 
modu bera dugu askotan.

2. irudian bildu dira kultura-aniztasuna zuzenean edo 
zeharka sustatzen duten tresna arau-emaile nagusiak.

Interdependentzia eta autonomia kritikoa

Hezkuntza-prozesuek gizarte- eta kultura-aldaketen aurrean 
jarrera irekia izaten lagundu diezaiekete pertsonei, eta baita 
giro eta inguruabar desberdinetara egokitzen ere. Ezin dugu 
bakartuta bizi, giza bizitza, beste edozein bizitza mota 
bezala, interdependentziazko harremanen bidez soilik 
gauzatu baitaiteke.

Gure gizarte-harremanak positiboak eta askotarikoak izan 
daitezen saiatzen bagara, komunikazio-gaitasunen eta gizarte-

trebetasunen garapena bultzatuko dugu, eta aukeratzeko 
dugun ahalmena areagotuko dugu, nahitaez elkartasunik 
gabeko jarrera indibidualistak hartu gabe.

Baina elementuak eskaini behar ditugu, kulturaren 
arloan gure gizartean dauden aukeren, ekarpenen edota 
sorkuntza-lanen aurrean gure ikasleek autonomia kritikoa 
garatu dezaten. Argi eta garbi esango dugu: kultura-
aniztasunaren zabalkundea eta balioespena sustatu 
beharreko balioak badira ere, begien bistakoa da ezin direla 
hartu eta ez direla hartu behar balio absolututzat. Hau da, 
kultura-aniztasunarekiko errespetua giza eskubideen eta 
bizikidetza demokratikoaren garapen-esparru zabalago 
batean soilik gauza daiteke, horrela, eskubide zibilen eta 
herritarren eskubideen hedapenari eta aberastasunen 
banaketari begira gizarte justuagoetara jo ahal izateko.

Kontserbazioaren eta aldaketaren artean

Hizkuntza-erroak gordetzeak herrien tradizioak, esaerak, 
kontakizunak eta mitoak ulertzen laguntzen du. Erroak 
berreskuratzeko joera hori komunikatzeko gaitasunarekin bateratu 
behar da, beste hizkuntza batzuk ikastea eta erabiltzea ezinbestekoa 
den eta kulturarteko loturaren eta harremanen sustatzaile den 
gizarte globalizatu honetan, hizkuntza-aniztasuna bere baitan 
balio garrantzitsua dela ahaztu gabe (ikusi 3. irudia).

Kulturaren zenbait alderdi gordetzea edota berreskuratzea 
gizarte-kohesiorako edo iraunkortasunerako beroriek aldatzea edo 
beste batzuez ordeztea bezain garrantzitsua izan daiteke. Ez dugu 
aldaketa eta berrikuntza oro positiboa dela dioen mitoan 
buru-belarri sinetsita bizi behar, baina ezta alderantziz ere.

Eskolak eta, hedaduraz, ikasteko bestelako tokiak ezin dira izan 

kulturalki homogeneoa den ordena bat kopiatzen duten egitura 
hutsak; aitzitik, esperimentaziorako lantoki eta laborategi izan 
behar dute, kultura zaindu eta gordetzen nahiz ekoitzi eta kritikoki 
aldatzen ikas dadin haietan. Horrek ikasleei botere handiagoa 
ematea esan nahi du, beren bizi-estiloen gainean modu kontziente, 
kritiko eta arduratsuan aritzeko baliabideak emanez.

Berrikuntzari eta aldaketari gehiegizko balioa ematen dioten 
ikuspegiak gainditu egin behar dira, baita guztiak beti berdin 
jarraitzearen alde egiten dutenak ere. Gizarteek jarraitzea eta 
aurrera egitea kultura gordetzeko eta transmititzeko dinamiken 
–endoenkulturazioa– mende dago, bai eta sormena sustatzeko, 
errealitate berrietara egokitzeko eta askotariko ekarpenetara 
irekitzeko erakusten duen gaitasunaren mende ere.

Txikitasunaren balioa globalaren barnean

Baumanen arabera, “Mundua aldatzen ari den noranzkoaren 
naturalizazio” modura ulertu izan da globalizazioa. Batere ziurtasunik 
ematen ez duen testuinguru honetan landu beharreko balioetako 
bat, konplexutasuna ezaugarri duena, arlo publikoan parte 
hartzearena da, norberearen identitatetik abiatuta –etengabeko 
eraikitze-prozesu gisa hartuta–, kide den eremutik –auzoa, elkartea, 
etab.–, eta prozesu zabalagoekin lotuta.

Txikitasunaren balioaren adibide bat iraunkortasunerako 
hezkuntza litzateke, kultura-aniztasunari lotuta. Arlo 
pertsonalean, etxean, auzoan, norberak parte hartzen duen 
taldeetan, jarrera eta jarduera iraunkorrak landu behar dira, 
berau beste esperientzia zabalago batzuekin berrelikatzeaz eta 
lotzeaz gain; horrela, ikuspegi global bat hartzeko erantzukizuna 
hartuko da, ekintzen tokiko eraginen jarraipena egitera mugatu 
gabe, eta Lurrean izan ditzaketen ondorioak ikusten saiatuz. 

Mexiko, Guatemala eta Belizeko hizkuntzen mapa
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Kultura-aniztasunak taldeek eta gi-
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dituzten askotariko formei egiten 
die erreferentzia.
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balizazioak eragin duen fenomenoa 
da, eta hartzaile diren herrialdeetako 
hizkuntza-aniztasuna aberasten du. 
Adibidez, Euskal Herrian, 2007. urtean 
atzerritarren hizkuntzak 100dik gora 
ziren.

«Mundua ikuskeren mosaiko bat da, eta ikus
kera bakoitza hizkuntza baten bidez gauza
tzen da. Hizkuntza bat hiltzen den bakoitzean, 
munduaren ikuskera bat desagertzen da.» 
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Kikapua 

Arawaktar hizkuntza: 
Garifunera
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Tepehuera...

Bakartutako hizkuntza: Seria

Sailkatu gabeko hizkuntzak: 
Xinkera, Oxacako Chontalera.. 

Kreol hizkuntza: Belizeko 
kreolera ingelesa.

Horrez gain, etengabe aldatzen diren gizarteetan, gurean, pertsonok, 
testuinguruaren arabera, modu askotara joka dezakegu; eta, batik 
bat, eboluzionatu egin gaitezke, ez baikara beti modu berekoak, 
eta ez baititugu beti balio berak edo munduaren ikuspegi bera, 
edota ez baitugu beti jokabide bera garatzen.

Kultura-aniztasuna historian

Gaur egun, kulturalki uniformeak diren gizarteak oso urriak 
dira, eta gero eta interdependenteagoa eta globalizatuagoa 
den mundu honetan beren iraupena ziurtatzeko zailtasun 
handiak dituzte gizarte horiek. Baina kultura-aniztasuna ez 
da fenomeno berria. Kultura askotariko pertsonen eta taldeen 
bizikidetza eta elkarreragina ohikoa izan da gizarte askoren 
historian, maila eta forma desberdinetan bada ere.

Mesopotamia, Egipto, Txina, India, Maien Inperioa eta Azte-
ken Inperioa, Grezia eta Erroma, Kristautasunaren, Islamaren 
edo Budismoaren eraginpeko lurraldeak,... Kulturagune handi 
horiek guztiak ez dira inoiz estatikoak edo homogeneoak izan, 
berorietan kultura-adierazpen batzuk nagusitu arren, edota 
aldaketak batzuetan oso azkar eta beste batzuetan motelago 
gertatu arren. Zibilizazio horiek izan zuten garrantzia hobeto 
ulertzen da askotariko jatorria zuten kultura-ekarpenak arra-
gotzeko zuten gaitasunaz jabetuz gero.

Hortaz, behar-beharrezkoa da alderdi hauek aintzat hartzea:
Kultura-aldaketa eta kultura-aniztasuna txanpon •	
beraren bi aurpegiak dira. Gizarte irekiak aldi berean 
dinamikoak eta kulturalki askotarikoak dira.
Kultura-aniztasuna oso ohiko kontua da gure eguneroko •	
bizitzan, eta belaunaldi berriek bizi beharko duten 
munduaren osagai bereizezina da.
Kultura-aniztasun hori, ordea, ez da erabatekoa; izan •	
ere, kultura global baten barnean txertatzen da, 
eta, bertan, sentitzeko, pentsatzeko eta jokatzeko 
modu bera dugu askotan.

2. irudian bildu dira kultura-aniztasuna zuzenean edo 
zeharka sustatzen duten tresna arau-emaile nagusiak.

Interdependentzia eta autonomia kritikoa

Hezkuntza-prozesuek gizarte- eta kultura-aldaketen aurrean 
jarrera irekia izaten lagundu diezaiekete pertsonei, eta baita 
giro eta inguruabar desberdinetara egokitzen ere. Ezin dugu 
bakartuta bizi, giza bizitza, beste edozein bizitza mota 
bezala, interdependentziazko harremanen bidez soilik 
gauzatu baitaiteke.

Gure gizarte-harremanak positiboak eta askotarikoak izan 
daitezen saiatzen bagara, komunikazio-gaitasunen eta gizarte-

trebetasunen garapena bultzatuko dugu, eta aukeratzeko 
dugun ahalmena areagotuko dugu, nahitaez elkartasunik 
gabeko jarrera indibidualistak hartu gabe.

Baina elementuak eskaini behar ditugu, kulturaren 
arloan gure gizartean dauden aukeren, ekarpenen edota 
sorkuntza-lanen aurrean gure ikasleek autonomia kritikoa 
garatu dezaten. Argi eta garbi esango dugu: kultura-
aniztasunaren zabalkundea eta balioespena sustatu 
beharreko balioak badira ere, begien bistakoa da ezin direla 
hartu eta ez direla hartu behar balio absolututzat. Hau da, 
kultura-aniztasunarekiko errespetua giza eskubideen eta 
bizikidetza demokratikoaren garapen-esparru zabalago 
batean soilik gauza daiteke, horrela, eskubide zibilen eta 
herritarren eskubideen hedapenari eta aberastasunen 
banaketari begira gizarte justuagoetara jo ahal izateko.

Kontserbazioaren eta aldaketaren artean

Hizkuntza-erroak gordetzeak herrien tradizioak, esaerak, 
kontakizunak eta mitoak ulertzen laguntzen du. Erroak 
berreskuratzeko joera hori komunikatzeko gaitasunarekin bateratu 
behar da, beste hizkuntza batzuk ikastea eta erabiltzea ezinbestekoa 
den eta kulturarteko loturaren eta harremanen sustatzaile den 
gizarte globalizatu honetan, hizkuntza-aniztasuna bere baitan 
balio garrantzitsua dela ahaztu gabe (ikusi 3. irudia).

Kulturaren zenbait alderdi gordetzea edota berreskuratzea 
gizarte-kohesiorako edo iraunkortasunerako beroriek aldatzea edo 
beste batzuez ordeztea bezain garrantzitsua izan daiteke. Ez dugu 
aldaketa eta berrikuntza oro positiboa dela dioen mitoan 
buru-belarri sinetsita bizi behar, baina ezta alderantziz ere.

Eskolak eta, hedaduraz, ikasteko bestelako tokiak ezin dira izan 

kulturalki homogeneoa den ordena bat kopiatzen duten egitura 
hutsak; aitzitik, esperimentaziorako lantoki eta laborategi izan 
behar dute, kultura zaindu eta gordetzen nahiz ekoitzi eta kritikoki 
aldatzen ikas dadin haietan. Horrek ikasleei botere handiagoa 
ematea esan nahi du, beren bizi-estiloen gainean modu kontziente, 
kritiko eta arduratsuan aritzeko baliabideak emanez.

Berrikuntzari eta aldaketari gehiegizko balioa ematen dioten 
ikuspegiak gainditu egin behar dira, baita guztiak beti berdin 
jarraitzearen alde egiten dutenak ere. Gizarteek jarraitzea eta 
aurrera egitea kultura gordetzeko eta transmititzeko dinamiken 
–endoenkulturazioa– mende dago, bai eta sormena sustatzeko, 
errealitate berrietara egokitzeko eta askotariko ekarpenetara 
irekitzeko erakusten duen gaitasunaren mende ere.

Txikitasunaren balioa globalaren barnean

Baumanen arabera, “Mundua aldatzen ari den noranzkoaren 
naturalizazio” modura ulertu izan da globalizazioa. Batere ziurtasunik 
ematen ez duen testuinguru honetan landu beharreko balioetako 
bat, konplexutasuna ezaugarri duena, arlo publikoan parte 
hartzearena da, norberearen identitatetik abiatuta –etengabeko 
eraikitze-prozesu gisa hartuta–, kide den eremutik –auzoa, elkartea, 
etab.–, eta prozesu zabalagoekin lotuta.

Txikitasunaren balioaren adibide bat iraunkortasunerako 
hezkuntza litzateke, kultura-aniztasunari lotuta. Arlo 
pertsonalean, etxean, auzoan, norberak parte hartzen duen 
taldeetan, jarrera eta jarduera iraunkorrak landu behar dira, 
berau beste esperientzia zabalago batzuekin berrelikatzeaz eta 
lotzeaz gain; horrela, ikuspegi global bat hartzeko erantzukizuna 
hartuko da, ekintzen tokiko eraginen jarraipena egitera mugatu 
gabe, eta Lurrean izan ditzaketen ondorioak ikusten saiatuz. 

Mexiko, Guatemala eta Belizeko hizkuntzen mapa
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Kultura-aniztasuna eta eguneroko bizitza

Esan dezakegu, nahiko ziur, egunero gure gizartean 
guztiok ditugula harremanak jatorri eta kultura askotariko 
jendearekin. Gure auzoan, lantokietan edo ikastetxeetan, 
baita gure familietan ere, beste kontinente batzuetako 
jendea topatuko dugu, beste hizkuntza batean mintzo 
dena, bere ohiturak dituena, edota bere erlijioa.

Bada, inguru bera partekatzen dugu, eta inguru berean 
eragiten diogu elkarri; balio eta arau komun asko ditugu, 
eguneroko egoeretan antzera jokatzen dugu, eskolara 
edo lanera joan, esate baterako, edo paseatzera irten, 
kirola egin, supermerkatuetan erosi edota telebista ikusi, 
besteak beste.

Kultura-aniztasunak hezkuntzarako edota garapen 
pertsonalerako ahalmen handia du, desberdin egiten 
gaituenari esker –hizkuntzak, ohiturak, oroimen 
historikoa, sinesmenak, etab.–, elkarrentzat aberasgarri 

garelako; eta aukera hori batzen gaituenari esker 
mamitzen da askotan –bizikidetzarako balio eta arau 
komunak, edota eguneroko bizitzako testuinguruak–.

Gizarte pluraletan bizi gara, eta gizarte horietan 
kultura-aniztasuna hainbat modutara existitzen eta 
agertzen da: bertakoa den biztanleria askotarikoa da, 
eta etorkinak ere gizartearen eta kulturaren ikuspegitik 
askotarikoak diren taldeetakoak dira: talde horien 
barnean ere aniztasuna nabaria da, ez dagoelako beste 
inoren berdin-berdina den pertsonarik, ezaugarri komun 
ugari izan arren. Aniztasun hori kultura-adierazpen 
askotarikoetan islatzen da (ikusi 1. irudia), eta 
gizateriaren ondare dira.

«Errealitatea ezkutatzen duten estereotipoei, 
aurreiritziei eta ideia murriztaileei aurre egiteko, 
ñabardurei behatzen ikasi behar dugu.»

Bestalde, beste kultura batzuen jardunbide ekologikoak 
ezagutzeak Naturarekin dugun harremana hobetzen lagun 
diezaguke, besteak beste, uraren aprobetxamenduari, 
hondakinak birziklatzeari edota energia-eraginkortasunari 
dagokienez (ikusi 4. irudia).

Oinarrizko gaitasunak eta trebetasunak

Elkarrengandik ikas dezakegu, geografikoki jatorri desberdina 
duten pertsonen artean ez ezik belaunaldi desberdinetako 
pertsonen artean ere kulturarteko trukeari balioa emango dion 
ikuspegi pedagogiko bat landuz.

Kultura-aniztasunaren testuinguruan garatu daitezkeen 
oinarrizko gaitasun eta trebetasunei buruz aipa daitezkeen ideia 
ugarien artean, aurrez adierazitakoaz gain, hauek nabarmendu 
ditugu:

Arriskuarekin eta ziurgabetasunarekin bizitzen •	
ikastea. Ezinbestekoa da gizarte- eta kultura-
aniztasunak dakarren konplexutasuna ulertzen eta 
bizikidetzak arriskuak eta ziurgabetasuna dakartzala 
onartzen ahalegintzea, eta horiek ez direla beti mehatxu, 
aukera ere badirela, ikustea.
Hainbat kode erabiltzea.•	  Aldaketaren eta aniztasunaren 
testuinguruan, garrantzi handikoa da kultura-kode 
desberdinen erabileran trebatzea eta horiek hainbat 
egoeratan egokiro erabiltzeko komunikazio-trebetasunak 
garatzea. Belaunaldi berriek hainbat hizkuntza ondo ikasi 
beharko dituzte, eta giza harreman eta komunikazioko 
testuinguruak ebaluatzen eta horietara egokitzen ikasi 
beharko dute.
Irekitasuna lantzea.•	  Mundua jada ezin azal daiteke 
gizarte edo kultura bakar baten ikuspegitik. Ezinbestekoa 
da gizarteen historia, horien joera filosofikoak eta 
erlijiosoak, jokabide-arauak eta jarraibide moralak edota 
Naturaren ezagutzari eta teknikaren garapenari egindako 
ekarpenak ezagutzea.
Belaunaldien arteko komunikazioa sustatzea.•	  
Gaur egun aniztasunak ez die erreferentzia soilik etniei, 
hizkuntzei eta erlijioei egiten. Bizitzeko egokiagoa 
izango den mundu baterantz joateko, ezinbestekoa da 
belaunaldien arteko ulermena eta komunikazioa lantzea, 
gaur egungo belaunaldien elkartasuna etorkizuneko 
belaunaldiekin batera jorratzeko.
Tokikoa eta globala lotzea.•	  Garrantzitsua da gertuen 
dugun errealitatearekin harremana izatea; bizi garen 
lurraldearekin, gure egunerokotasunean bizi diren 

pertsonekin, hurbilen ditugun erakunde eta bitartekoekin 
lotura izatea, eta hortik beste esperientzia eta errealitate 
batzuekin harremanak ezartzea. Ez dugu ahaztu behar 
aniztasunaren esperientzia egunerokoan hasten dela, 
hor amaitzen ez bada ere. “Tokikoa” eta “globala”, beste 
modu batera esateko, ez dira aurkakoak, osagarriak 
baizik. Horien aurkakoak lokalismo hertsia eta globalismo 
disolbatzailea dira.

Garrantzitsua da, batez ere hezkuntzaren esparruan, 
pertsonok gaur egungo iraunkortasun-krisia, horren kausak 
eta ondorioak ulertzea, baina mundu hobe baten ikuspegia eta 
itxaropena izanez, bakean, justizia sozialean, demokratikoki eta 
Naturarekiko harmonian bizitzeko aukera emango digun mundu 
baten ikuspegia eta itxaropena izanez.  <
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04 Kultura-aniztasuna eta iraunkortasuna

01 Kultura-adierazpenak eta ondarea

[ >< ] Iturria: Egileak egina

[ >< ] Iturria: Egileak egina

Kultura-adierazpenak  pertsonen, taldeen eta gizarteen 
sormenaren emaitza diren adierazpideak dira: musika, dantza, 
letrak, hizkuntza, eta artelanak, besteak beste. Horietako 
adierazpide batzuk UNESCOk Gizadiaren Ahozko Ondare 
eta Ondare Ez Materialaren Maisulan izendatu ditu. Bestalde, 

zenbait ondasun material eta natural Munduko Ondare 
izendatzen dira. 
Ondarea gorde eta transmititzeak historia eta kultura ulertu 
eta ezagutzeko modua ematen du, eta pertsonen memoria 
kolektiboa eta nortasuna eratzen du.

Zenbait kulturak eta gizartek, beren ingurunearekin izan dituzten 
harremanetan, denboraren joanean orekari eusten jakin dute. 
Garrantzitsua da ohitura eta usadio tradizionalei eustea eta 
horiek berreskuratzea, horrek, garapen ekonomikoari eta 
pertsonen bizi-kalitateari uko egin gabe, biologiaren eta 
paisaiaren aniztasunari eusteko aukera ematen baitu.

Atenasko Akropolia, Grezian (Kultura Ondare Materiala) Kun Qu Opera, Txina (Gizadiaren Ahozko Ondare eta Ondare 
Ez Materialaren Maisulana)

Argazkia: Eusko Jaurlaritza /J. Maguregi
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