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AURKEZPENA 

 
 

Adin txikikoen migrazioari buruzko ikasmaterial hau Gipuzkoako SOS Racismo-SOS 
Arrazakeriak prestatu eta 2008ko urrian abiatu zen Gureak ere badira adin txikiko 

horiek  erakusketaren pedagogi osagarria da.  

Erakusketa hori ibilbide luze baten emaitza da. Oraingoz, Gipuzkoako bederatzi 
herrietan zabaldu da, eta 760 ikaslek izan dute ikusteko aukera. Denboraldi honetan 
gertu-gertutik ezagutu ahal izan ditugu bakarrik dauden adin txikikoen migrazioak gure 
eskola-umeen artean sortzen dituen kontraesan eta ezinegonak, eta aztertu ahal izan 
dugu migrazio-fenomenoaren gaineko gogoeta ikasgeletara eramateak dakarren 
aberastasun eta konplexutasuna. Hasiera batean, eskoletako ikasleei bisita gidatu batzuk 
eskaintzera mugatzen zen gure proiektua, baina gaiak, hala gaztetxoen artean nola 
irakasleen artean  eta komunikabideetan ere, pizten zuen interes eta eztabaida ikusirik, 
proiektua aldatuz joan da, sortzen ziren beharrei erantzuna eman nahirik. 

Kontuan izanik sarritan migrazio-fenomenoaren aurreko erreakzioak, 
errealitatearen ezagutza sakonean baino areago pertzepzioarekin lotutako kontutan 
oinarritzen direla, hasiera-hasieratik saiatu ginen ezagutzen zer nolako 
errepresentazioak dituzten eskola-umeek immigrazioaz orokorrean eta adin txikikoen 
immigrazioaz bereziki. Horretarako, galdetegi bat prestatu zen, galdera ireki batzuk 
planteatuz, gidaturiko erakusketan parte hartu ondoren ikasgeletan lantzeko. 
Galdetegiak honako puntu hauei buruzko informazioa biltzen zuen: a) immigrantea 
izatea zer den definitzea; b) sorterria uzteko pertsona batzuek dauzkaten motiboak; c) 
bertan jaiotako pertsonekiko berdintasun eta ezberdintasunak; d) eskubide-
berdintasunari buruzko zenbait gai; e) hartutako tratuari buruzko pertzepzioa; f) 
pertsona atzerritarren adiskide izateko izan daitezkeen motibuak, eta abar. Era berean, 
erakusketaren interesari berari, eta bereziki bertatik ateratako ikaskizunei buruzko 
galderak sartu ziren.  

Galdetegi horren erantzunen emaitzetatik argi azaltzen da zein nahasketa dagoen 
“immigrazioa”, “eskubideak”, “berdintasuna” eta “desberdintasuna” bezalako kontzeptu 
oinarrizkoen inguruan. Era berean, medioetako eztabaidek gazteengan eragiten duen 
inpaktua ulertzeko zenbait gako eskaintzen dituzte emaitzek. Inpaktu horren agerpen bat 
erantzunen sisteman agertzen diren kontraesan ugarik erakusten duten pentsamolde 
akritikoa da. Askotan aurkitzen genituen erantzunak gehiago ziruditen egunkariko 
titularrak gogoetan eta ezagutzan oinarrituriko pentsakizunak baino. “Segurtasun eza”, 
“delinkuentzia”, “beldurra” eta antzeko kontzeptuak maiz agertzen ziren 
“immigratzaile” hitzarekin loturik. Beste zenbaitetan, deigarria zen erantzunen zati 
handi batean, “pertsona” hitza agertzen zela bai definizioan, bai eskubide- eta tratu-
berdintasuna justifikatzeko garaian nabarmentzen ziren elementuetan. Baikortasunez 
bete ginen ikasle neska-mutilekin sorrarazitako gogoeta-prozesuaren ondoren ateratako 
ikaskizunen zerrenda ikustean: biztanle migratzaileen egoera hobeto ezagutzea, bai 
sorterrietan bai harrera-gizartean, zaurgarritasun-egoeran daudenekiko elkartasunaren 
beharra, giza eskubideen unibertsaltasuna, eta beste hainbat. Ikasleek horrelako 
irakaspenak jaso ahal izateak erakusten zigun jarduera mota honek fruituak ematen 
dituela.  

Galdetegien bidez lortutako emaitzei eta irakasle talde batzuen aldetik jasotako 
eskariei benetako erantzuna emateko uste dugu ezinbestekoa dela erakusketari espazio 
fisikoaz haratago doan dimentsioa ematea. Guztion artean era guztietako topaguneak 
sortu behar ditugu, bizi garen unea modu sustraitu eta kritikoan aztertzeko elementuak 
eskura ditzagun. Helburu horrekin sortu zen esku artean duzun Gida Didaktiko hau. 
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Gida hau ez da proposamen itxi bat. Bere oinarrian irakaskuntzaren kontzepzio 
aktiboa eta kritikoa dauka. Aktiboa, uste dugulako ikasprozesuak ikasleen inplikazioa 
eskatzen duela, bere formakuntza-prozesuan aktiboki parte hartzeko zirikatu behar 
zaiola. Gainditutzat jo nahi dugu  ezagutzaren trasmisio hutsezko kontzepzioa zeinean 
ikaslea beste batzuek berarn ordez pentsatzen dutenaren hartzaile hutsa baita. Eta 
kritikoa, eztabaidagai diren gaurko eguneko arazoei heltzen dielako.  

Horrela, Gida Didaktiko hau  irakaslearen azalpenen osagarri pedagogiko gisa 
pentsatuta baldin badago ere, molde independentean erabil daiteke, gaiaren gaineko 
gogoetan sakontzeko. Adin txikikoen migrazioaren fenomenoak aukera ematen digu 
gure gizartearen gaineko oinarrizko galderak egiteko: zein diren haren oinarriak, 
zeintzuk osatzen duten gizartea, eta nola. Hemen aurkezten ditugun iradokizunek bidea 
ematen dute fenomeno honen azterketa abiatzeko, alderdi desberdinak ulertzeko, eta 
ulermena, errespetua eta harrera-jarrerak suspertzeko gure gizartean bizirik irauteko eta 
integratzeko arazo larriak topatzen dituen haurreriaren zati horrenganako. Alderdi horiei 
guztiei buruzko elkarrizketa ezinbestekoa da aurrerapausorik eman nahi badugu giza 
gizarte kohesionatuago eskubideekiko errespetu gehiago duena lortzeko bidean.  

Helburu horrekin diseinatu ditugu hemen proposatzen dizkizugun jarduerak: 

! Adin txikikoen migrazioari buruzko ezagutza eta gogoeta garatzea haren 
konplexutasun guztia kontuan hartzen duen ikuspegi batetik. 

! Gai horrekin erlazionaturik dauden oinarrizko kontzeptu eta kategorien gaineko 
eztabaida piztea. 

! Analisiak egiteko eta iritziak kontrastatzeko lanabesak eskaintzea, material, 
baliabide eta jarduera konkretuen bidez. 

! Gogoeta egitea gure gizartearen oinarrian dauden printzipioei buruz eta hiritar 
gisa dugun eginkizunari buruz. 

Ikuspegi integral horren arabera, jarduera-koaderno honek lau alde desberdin 
dauzka: a) hizkuntza eta literatura; b) gizarte-zientziak; c) etika eta hiritartasuna eta d) 
ikerkuntza. Atal horietako bakoitzak –ikerkuntzakoa izan ezin– lau analisi-blokez 
osaturik dago, errealitatearen osagai diren lau ikuspegiak kontuan hartu ahal izateko: 

! Sorterriko errealitatea 

! Jomuga-herrialdeko errealitatea 

! Migrazio-proiektua 

! Haurraren Eskubideak 
 

Egitura honek, bere aldetik, fenomenoa hainbat modutan tratatzea ahalbidetzen 
du: bai diziplina anitzeko moduan –proposatzen diren ezagutza arlo desberdinetatik–, 
bai diziplina bakarretik, edo ezagutzaren zein emozioaren ikupegiari garrantzi 
handiagoa emanez. Badago aukera, halaber, jarduera horietatik abiatuz, beste alor 
batzuetan –hezkuntza plastikoa, musika, irudia, teatroa eta abar– diziplina anitzeko lana 
egiteko. Edozein irakasle talderen esku dago lankidetzan aritzea eta irakaskuntza-
ikaskuntza proposamenak sortzea, muga akademikoak gaindituz, esanahi aberatsagoak 
dituen mundu bat eskaintzeko.  
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Gehitu behar dugu jarduera horiek bereziki pentsatuak daudela bigarren 
hezkuntzako, batxilergoko eta lanbide formaziorako taldeentzat. Irakasleen ardura 
izango da maila egokitzea, eta taldeari gehien komeni zaizkion jarduerak hautatzea, 
haren interesen eta formakuntza-beharren arabera. Espero dugu modu horretan 
erakusketari etekin handiagoa atera ahal izango dela, erakusketa bera osatzen duten 
argazkien eta testigantzen muga fisikoez haratago. 

  
 

Donostia, 2009ko urria 
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1. ARLOA: HIZKUNTZA ETA LITERATURA 
 

 

Adin txikikoen migrazioari buruzko irakurketak: 

  
Ondoko lerrootan, adin txikikoen migrazioarekin zerikusia duten irakurgaiak 
proposatzen ditugu. Literaturak aukera ematen digu migrazioaren gai horri testuinguru 
eta esperientzia desberdinetatik abiatuta heltzeko. Analizatzeko beste tresna bat 
proposatu nahi da; nahitaezkoa edo aukerazkoa izan daiteke erakusketaren aurretikoa 
edo ondokoa, baina edozein kasutan, literatura-hizkeraren aberastasuna eta gogora 
ekartzeko indarraz baliatzeko aukera ematen duena. 
 

! Khaled Hosseini (2003). Cometas en el cielo. 
! Tahar Ben Jelloun (2006). Partir. El Aleph/Empúries. 
! Mohamed Choukri. El pan desnudo. Debate argitaletxea 
! Marjane Satrapi (2007). Persepolis 1 eta 2.  Barcelona. Norma argitaletxea 

 
Ondoren proposatzen diren jardueretako batzuk zerikusia dute proposaturiko 
irakurketekin, baina beste batzuk erakusketa bisitatuz besterik gabe burutu daitezke, edo 
gaiarekin erlazionaturiko beste edozein testu irakurriz. 
 

____________________________________________________________

1.1.- 1. blokea: Sorterria 
 

1. jarduera 

 

Irakurtzen ari zaren eleberrian bila ezazu atalen bat edo kapituluren bat protagonistaren 
bizimodua deskribatzen duena. Orain, saia zaitez antzeko testu bat idazten, baina 
pentsatu nola izango litzatekeen protagonista zure tokian balego. 
 
OHARRA: Ikasleek inongo irakurketa-ariketarik ez balute, proposa dakieke 

erakusketan ikusi duten haurretako baten egun bat deskriba dezaten. 

 

2. jarduera 

Bila ezazu eleberriaren egileari buruzko informazioa eta biografi testu bat presta ezazu. 
Hori egiteko, interneten bila dezakezu informazioa, argazkiak erabili, kronograma bat 
egin… Animatzen bazarete, biografietako baten aurkezpena egin dezakezu ikasgelako 
beste kideen aurrean. 
 

OHARRA: Erakusketa ikusi besterik egin ez duten ikasleei proposa dakieke panel-

argazkietan agertzen diren neska edo mutilen baten biografia idatz  dezatela. 
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3. jarduera  

 

Komikiaren hizkera 

 

Irakurtzen ari zaren liburuan eguneroko bizimoduko zerbait islatzen duen pasarte 
interesgarriren bat aukera ezazu eta saia zaitez komiki baten bidez adierazten. Ondoren, 
azal ezazu zergatik aukeratu duzun pasarte hori eta ez beste bat, zerk eman dizun 
atentzioa, nolako sentimenduak piztu dizkizun, zer ekartzen dizun gogora… 
  
OHARRA: Erakusketa ikusi besterik egin ez dutenei proposa dakieke argazkiek gogora 

ekarritako egoera edo pasarte baten komikia egiteko. 

 

4. jarduera 

Marjane Satrapiren Persepolis irakurtzen ari bazara, aukera ezazu Irango garai hartako 
eguneroko bizimodua oso ondo deskribatzen duten pasarteetakoren bat, eta idatz ezazu 
narrazio bat, zeuk azaldutako istorio bat balitz bezala.  
 

____________________________________________________________

1.2.- 2. Blokea: Migrazio-proiektua 
 

1. jarduera 

Ondoko internet helbide honetara joan zaitez: www.elhombredelacamara.net eta begira 
ezazu izenburu hau daraman ikusentzunezko laburra: Solo Valiente.  
 
Non uste duzu grabatu dutela bideo hori? 

Nora doa mutil protagonista? 

Zeren bila dabil? 

Zergatik doa korrika? 

Asma ezazu istorio bat irudi horiek iradokitzen dizunetik abiaturik, imajina ezazu zu 
zarela Solo Valienteko aktorea. 
 
2. jarduera 

Seguruenik ezagutuko duzu beste lurralde batera emigratu duen norbait edo hona etorri 
dena. Pentsa ezazu kazetari bat zarela eta proposa iezaziozu elkarrizketa bat egitea 
galdetzeko zein izan ziren bere migrazio-bidaiaren arrazoiak, zein amets zituen, zein 
beldur, zerk harritu zuen gehien iritsitakoan…Elkarrizketa horiek eskolako aldizkari 
batean argitaratu ditzakezue, edo idatzizko hedabideren batean aurkeztu. 
 
OHARRA: Ezein eleberririk irakurtzen ari ez bazarete ikasle bakoitzak irudizko 

elkarrizketa bat egin diezaioke erakusketako argazkietan agertzen diren mutiletakoren 

bati, ardatz gisa hartuta emigratzeko izan zituen arrazoiak eta ametsak.. 
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3. jarduera 

Literaturak aukera ematen digu geure aulkitik altxa gabe beste pertsonaien larruan 
sartzeko eta errealitate berriak ezagutzeko. Imajina ezazu bidai agentzia batean ari 
zarela lanean eta zure eleberriko protagonistak egindako bidaia saltzen duzula, beste 
edozein produktu bezala, egunak, ordutegiak, prezioak, garraiobideak, kategoriak eta 
gainerakoak xehetuz… Diseina ezazu zabalkunde-orritxo bat informazio hori emanez, 
eta ondoren, gauza bera egin zuk zeuk egindako bidaia batekin.  
 
Badago desberdintasunik? Zertan?  

Zure ustez, zergatik daude desberdintasunak?  

  

Eztabaida bat antola dezakezue ikasgelan gai horren gainean. 
 
OHARRA: Ez baldin baduzue eskuartean liburu baten irakurketa, zabalkunde-orritxoa 

erakusketaren ikustaldian ateratako ideietan oinarriturik egin daiteke. 

 

4. jarduera 

Ametsak: errepara ezazu bai eleberriko protagonistek bai  erakusketako pertsonaiek 
ametsak dituztela, eta badutela burua nolakoa nahi duten izatea beren etorkizuna. 
Imajina ezazu zu zeu zarela liburuko neska edo mutiko hori, eta idatz iezaziozu gutun 
bat, zeure ametsak azaltzen, entzun diezaizukeen norbaiti.  
 
Nola bete ditzakezu amets horiek?  

Zilegi al da zeure ametsen alde borrokatzea?  

Oso desberdinak al dira amets horiek eta zuk benetan dituzunak? 

 

____________________________________________________________

1.3.- 3. blokea:  Jomugako herrialdea 
 

1. jarduera 

Irakurtzen ari zaren liburuan protagonistak, jomugako herrialdera iritsitakoan jasotzen 
dituen inpresioak kontatzen ditu. Zerrenda batean ipini inpresio horiek eta ondoren, 
imajina ezazu zu zeu zarela protagonistaren herrialdera bakarrik emigratzen duena. 
Idatz ezazu egunkari bat zeure inpresioak kontatzen: zer duzu atsegin, zer den harrigarri, 
zer den zail, zer den ulertzen duzuna edo ulertzen ez duzuna. Horretarako, herrialde 
horretako informazioa eta argazkiak bilatu, zeure kontakizuna indartzeko. 
 
OHARRA: Eleberririk irakurtzen ari ez badira, baina erakusketaren bisitaldia egin 

bada, egunkaria argazkietatik ateratako inpresioetan oionarritu daiteke, eta ondorengo 

informazio-bilaketarekin hornitu. 

 

2. jarduera 

Migratzeak esan nahi du norbaitek bizimodu berri bat egiteko prest dagoela bizitzaren 
parte bat atzean uztera. Neska eta mutiko gaztetxoen kasuan bidaiak arrisku gehiago 
dauzka, baina baita amets eta aldaketa-asmo desberdinak ere. Azter itzazu zer nolako 
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 arazo eta ustekabe atsegin izan ditzakeen historiaren protagonistak eta idatz ezazu 
erreportaje bat. 
 
OHARRA: Libururik irakurtzen ari ez badira, aukera izan daiteke ikasleek elkarrizketa 

bat egitea emigratu edo immigratu egin duen gazteren bati, eta horrek herrialde berrira 

iritsitakoan jasotako inpresioetan oinarriturik erreportajea idaztea. 

 

3. jarduera 

 

Istorio bakoitzak du bere bukaera. Pentsa ezazu zein izango litzatekeen irakurri duzun 
istorioaren bukaerarik gustagarriena, eta amaiera berri bat idatz iezaziozu. 
 
 Zer aldatu duzu?  

 Zer zenuen gustuko irakurri duzun istorioan? Zer zen itsusi? 

 Zergatik aukeratu duzu bukaera berria? 

 
OHARRA: Libururik irakurtzen ari ez diren neska-mutilei proposa dakieke erakusketan 

agertzen diren pertsonaiaren batentzako amaiera asma dezaten. 

 

4. jarduera 

 

Irakurtzen ari zaren liburuan ikus dezakezu nola protagonistak, oso urrun egon arren, 
oso bizirik gordetzen duen familia eta ingurukoen oroimena.  
 
Zer espero zuen herrialde berrian bilatzea?  

Zer aurkitu du benetan? 

 
Imajina ezazu zu zeu zarela protagonista, badaramazula denboralditxo bat zuretzat 
berria den herrialde honetan eta gutun bat idazten diozula zeure familiari esperientzia 
berriak eta inpresioak kontatzen. 
 

____________________________________________________________

1.4.- 4. blokea: Haurraren eskubideak 
 

1. jarduera 

Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioak, 1989ko azaroaren 20koak honela dio 2. 
artikuluan: 
 

 
 
 

1. Partaide diren Estatuek Konbentzio honetan adierazitako eskubideak errespetatuko 

dituzte, eta bermatu egingo dute beren eskumeneko ume bakoitzari aplikatzen zaiola, 

inolako bereizketarik gabe, eta kontuan hartu gabe kolorea, sexua, hizkuntza, 

politikari edo beste edoezin gairi buruzko iritzia, jatorri nazionala, etnikoa edo 

soziala, egoera ekonomikoa, eragozpen fisikoa, jaiotza, edo umearen, gurasoen edo 

legezko ordezkarien beste edozein inguruabar. 
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Dakizun bezala, Espainiak Konbentzio hori 1990ean sinatu zuenez, betetzera behartuta 
dago. Horrek praktikan esan nahi du Espainiako lurraldean dagoen edozein neska edo 
mutil berdintasunez tratatua izateko eskubidea duela. Ados zaude? Imajina ezazu eskola 
bateko irakaslea zarela eta ikasturtearen erdialdean ume atzerritar bat iristen dela. 
Umea, gainera, bakarrik iritsi da Espainiara. Hiru taldetan banatu ikasgela.  
 

- Talde batek esango du  berria ikasgelako beste ikasleekin batera jarri behar dela. 
- Beste talde batek, berriz, nahiago izango du etorri berriari hezkuntza  berezia 

ematea. 
- Hirugarren taldeak epaimahaia osatuko du. 

 
Talde bakoitzak bere jarrera defendatu beharko du. Horretarako, informazioa bildu 
beharko du, arrazoizko argudioak bilatu, bai Konbentzioan, bai praktikan, jarrera 
bakoitzaren aldeko eta aurkako ideiak balioztatu beharko ditu, eta eledun baten bidez 
ondo argudiatu beharko ditu besteen aurrean. Epaimahaiak, bere aldetik, bi taldeen 
ekarpenak balioztatu beharko ditu, arrazoituriko erabaki batera iristeko. Erabakia, 
ikasgela osoaren aurrean azalduko da. Dena amaitzeko, talde bakoitzak bere jarrera 
azaltzen duen idazki bat egin beharko du. 
 
2. jarduera 

 

Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzio osoan zehar haurraren interes nagusia 

aipatzen da. Honela, 3. artikuluan; 
 

 
 

 

Zer ulertzen duzu haurraren interes nagusia entzuten duzunean?  

Zer iradokitzen dizu esapide horrek? 

 
Idatz ezazu iritzi-testu bat esapide horren esanahia azalduz. Idatzi baino lehen, argudio 
landu eta egiaztatuak prestatu beharko dituzu, interneten edo giza eskubideen 
defentsarako erakundeetan informazioa bilduz. Hona horrelako erakunden zerrenda 
labur bat: 

- Save the Children 
- Human Rights Watch 
- UNICEF 
- SOS Arrazakeria  
(...) 

1. Haurrari buruzko neurri guztietan, Gizarte-ongizateko erakunde publiko zein 

pribatuenak, auzitegienak, administrazio erakundeenak  edo organo legegileenak 

izan, haurraren interes nagusia izango da lehenetsitako printzipio bat. 
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3. jarduera 

 

Maiz, giza eskubideez berriketan aritzen gara, baina zehazki zer esan nahi dugun jakin 
gabe batzuetan. Esate baterako, ume bat gaizki portatzen denean ere  
 

baditu eskubideak?  

 

Eskubideak berdinak dira pertsona guztientzako, edo zerbaitek baldintzatzen ditu?  

 
Konbentzioak, esate baterako esaten du haur guztiek eskubidea dutela janaria eta jantzia 
izateko. Baina haur batek txokolatea jan nahi badu edo Adidas zapatila batzuk eskatzen 
baditu,  
 
ba al du horretarako eskubiderik?  

 

Eskubide batek badu mugarik? 

 

Saia zaitez honako termino hauen arteko desberdintasunak azaltzen: 
 

! ESKUBIDEAK / BETEBEHARRAK  
! ESKUBIDEAK / PRIBILEGIOAK 

 

Bukatzen duzunean , ikasgelako guztiei erakutsi emandako definizioak, eta eztabaida 
bat egin denon artean adostutako ondorio batzuetara iristeko. 
 
4. jarduera 

 

Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioa idatzi zenean, umeentzako nolako mundua 
eraiki nahi dugun zegoen gogoan. Orain pentsa ezazu nolako eskola izan nahiko zenuen 
eta idatz ezazu Ume ikaslearen Eskubideei buruzko Konbentzio bat. Eredu gisa har 
dezakezu ezagutzen duzun Konbentzioaren testua, edo beste bertsioak. Ariketa hori 
bakarka edo taldean egin dezakezue, eta ondorengo emaitza, ikasgelan zintzilikatu. 
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2.- GIZARTE ZIENTZIEN ARLOA 

 
Migrazio fenomenoa ez da berria. Hastapenetik, gizateria alde batetik bestera 

mugitu izan da aukera berrien bila, lurren bila edo eta gosearengandik edo 
gatazkengandik ihesi. Hala nola ametsak bete nahian. Hala ere, fenomenoa aspaldikoa 
izan arren, garai eta toki bakoitzak, aspaldiko errealitate hau aztertzeko dimentsio 
berriak eskaintzen ditu. 

Gaur egun, krisi ekonomikoak gizarte -zein politika- eztabaida guztiak 
zipriztintzen dituen honetan, migrazioaren fenomenoa berriz ere bogan dago. Eta 
horrekin batera baita adin txikikoen migrazioa ere. Neska-mutilen migrazioa ere ez da 
fenomeno berria. Dena dela, orain inoiz baino gehiago,  komunikabideetan isla du eta 
eztabaida sutsuak pizten ditu, berdin autonomia-erkidegoetako agintarien bulegoetan, 
eta baita Espainiako estatuan eta Europan ere. 

Zergatik interes hau ? 

Jarraian errealitate honen ezagutzan sakontzeko aukera ematen duten hainbat 
jarduera aurkezten ditugu. Gizarte-zientziek giza fenomenoen inguruko begirada kritiko 
eta oinarritua –ez suntsitzailea– garatzeko ezinbesteko diren analisirako tresnak ematen 
dizkigute. Adin txikiko emigranteak, maiz, adin txikikoen babesaren eta mugen 
kontrolaren  logiken artean  harrapatuta aurkitzen dira. Baina hemen daude. Eta honek 
gure gizartean zer toki emateko prest gauden galdetzera behartzen gaitu. Finean zer 
gizarte mota nahi ote dugun galdetzen digute. 

Aurreiritzi gabeko eta ondo oinarritutako ezagutzatik fenomeno honen 
erronketara, beldurretara, kontraesanetara eta konplexutasunera hurbildu ahal izatea 
gizarte kohesionatuago bat eraikitzeko prozesuan aurrera egiteko ezinbesteko urratsa da: 
Erakusketak dioen bezala: Gureak ere badira adin txikiko horiek. 

 

 

2.1.-  1. multzoa: Jatorrizko herrialdea 

 
 1. jarduera 

 Giza garapenaren indizea (GGI) 

  Espainiako estatura bakarrik iristen diren adin txikiko gehienak Marokotik 
datoz, nahiz eta badiren Algeria, Senegal, Kamerun, Mauritania eta abarretik iristen 
direnak ere. Seguruenera, gertutasunaren ondorioz izango da. Beste herrialde batzuetan, 
Italia kasu, asko dira Afganistan bezalako herrialdeetatik iristen diren adin txikikoak. 

Baina, zergatik etortzen dira?  

Populazio mugimenduak zerk sortzen dituen ulertzeko garrantzitsua da 
jatorrizko herrialdeetan egoera zein den ezagutzea. Horretarako penintsulara bakarrik 
iristen diren umeen jatorrizko herrialdeen egoerari buruz ikerketa egiteko proposatzen 
dizugu. Aztertu nahi dituzuen herrialdeak adina taldetan banatu dezakezue  
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gela. Talde bakoitza herrialde horren ordezkaria izango da eta bere egoerari buruzko 
txostena prestatu beharko du eta ondoren gelako ordezkarien asanbladan publiko egin. 

Txostena egiteko giza garapenaren indizea erabili dezakezue. Nazio Batuen 
garapenerako programak (NBGP) egiten duen ikerketa bat da, herrialde baten bizi-
kalitatea neurtzeko aukera ematen du aberastasun ekonomikoaz gainerako beste aldagai 
batzuk kontuan hartuz, esate baterako, beste batzuen artean, hezkuntza eta bizitza 
itxaropena. 

Jarraian Giza garapenaren 2009ko txostenaren esteka: 
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2009/ 

Eta gaurkotutako mapak eta datu estatistikoak eskuratzeko esteka: 
http://hdr.undp.org/es/paises/alfabetico/ 

 

2. jarduera 

Ekonomia: Haurren lana eta ezkutuko ekonomia. 

Haurren lana eta ezkutuko ekonomia garapen bidean dauden herrialdeetan oso hedatuak 
dauden fenomenoak dira.  

Baina zer esan nahi dute?  

Zer nolako eragina du herrialdearen ekonomian eta familien ekonomian? 

Aukeratu ezazu Save the children-ek gida honetan aurkezten dituen haur 
langileen kontakizunetako bat: 

http://www.savethechildren.org.uk/eyetoeye/espanol/docs/guia_didactia_5_1_retratos.p
df 

Aztertu itzazu ondorengo gaiak: a) Lan egiteak haurrentzat zer arrisku dituen b) 
Etorkizuneko ondorioak; eta c) Norbanakoaren eta familiaren egoera kontuan hartuta 
aldatzeko zer aukera erreal dituzten. Aurkezten ditugun kasuak eztabaidatu ditzakezue 
gelan.  

 

 3. jarduera 

Hezkuntza: Eskola-porrota eta abandonoa.  

Eskolaratuta dauden haurren ehunekoak askotan herrialdearen garapen mailaren 
adierazleak dira. Zenbat eta gehiago joan eskolara, orduan eta aukera gehiago 
etorkizunean.  

Eta Marokon, Senegalen, Kamerunen, Ginean, eta abarretan eskolara joaten al 

dira? 

 Herrialde hauetan zeintzuk  dira alfabetatuen eta  alfabetatu gabeen indizeak? 

Imajinatu UNICEFeko ordezkaria zarela, eta herrialde horietakoren batean 
hezkuntza hobetzeko programa jarri nahi duzula martxan. Horretarako herrialdearen 
hezkuntza sistemaren egoerari buruzko txosten labur bat egin beharko duzu, ondoren, 
erantzun egokiak diseinatu ahal izateko. 
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4. jarduera 

 Egoera politikoa 

 Asko dira pertsona batek bere herrialdea uzteko izan ditzakeen arrazoiak. Egoera 
politikoa horietako bat izan daiteke: askatasun eta demokrazia falta, gatazka armatuko 
egoera bat, ideologia edo sexu joeragatiko jazarpena eta abar. 

 Aukeratu ezazu Penintsulara bakarrik iristen diren neska-mutilen jatorrizko 
herrialdeetako bat. Egin ezazu XX. eta XXI. mendean zehar izan duten egoera 
politikoari buruzko kronograma bat, kontuan hartuz gatazkak, gobernu-aldaketak eta 
abar izan ote diren eta gaur egungo egoera soziopolitikoaren deskribapen labur bat  
egin. 

 Herrialdearen egoera soziopolitikoak herritarren ongizatea eta segurtasuna 

bermatu ditzakeela uste al duzu? 

Zein modutan  eragin diezaioke han jaiotako neska-mutilen egunerokoari? 

 

2.2.-  2. multzoa: Migrazio proiektua 
 

1. jarduera 

Barne migrazioa 

Espainiara eta Euskal Herrira iristen diren neska-mutiletako askok, aurretik, beraien 
herrialdean bertan migrazioren bat egin dute. Gauza bera gertatu zen gurean 60ko 
hamarkadan, Andaluzia eta Galizia eta antzerako beste erkidego batzuetatik, bizitza 
hobe baten  bila milaka lagun Euskal Herrira iritsi zirenean. 

Begira ezazu ea ezagutzen duzun gaztetan gurera etorri zen beste erkidegoren 
bateko norbait. Eta egin iezaiozu bere migrazio esperientziaren inguruko elkarrizketa 
migratoria:  

Nola etorri zinen? Eta  zergatik? 

Nola iritsi zinen?  Eta nola pasatu dituzu urte hauek? Eta abar 

 Elkarrizketa guztiekin aldizkari bat egin dezakezue eta eskolako gainontzeko 
ikasleen  artean banatu. 

 

 2. jarduera 

 Muga-hiriak 

Marokon Tanger, edo eta, Tijuana  Mexikon mugako hiriaren bi adibide paradigmatiko 
dira. Bertara beraien  migrazio proiektua egia bihurtu nahi duten milaka pertsonei esker 
hazi dira. Behe-auzo berriei esker oso azkar handitu diren hiriak dira, non jendeak ahal 
duen materiala erabiliz eraikitzen dituen etxeak eta bizi irauteko era berriak sortzen 
dituen: gehienetan ezkutuko ekonomia edo irauteko ekonomia. 

Baina , zer da behe-auzo hiritar bat? Zerk bereizten du? 

Ezagutzen al duzu Madril edo Bartzelona bezalako hiriren bateko behe-auzorik? 
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Zer esan nahi du ezkutuko ekonomia esapideak? 

Eta irauteko ekonomiak? 

 

3. jarduera 

Mugaren kontrola 

Arretaz begiratu argazkiari:  

Non dago? Zer adierazten dizu? 

Hesi hau beti egon al da hor? 

Zer behar du jendeak pasatu ahal 

izateko? 

Argazki hau eta beste hainbat, esteka 
honetan ikus ditzakezue: 

www.lightstalkers.org/galleries/conta
ct_sheet/6510 

Hemendik aurrera ikertzen has 
zaitezkete. 

 
4. jarduera 

Ibilbideak 

Maroko eta Espainia oso gertu egon arren (14 km), bidaia oraindik ere luzea da. 
Gainera, dakizun bezala, gurera iristen diren neska-mutiletako asko Senegaldik, 
Kamerundik, Mauritaniatik, Nigeriatik eta abarretik datoz.   

Nola iristen dira Penintsulara? 

Ikertu ezazu erabilitako ibilbide desberdinei buruz, garraio erak, erabilitako 
denbora, eta abar. Eta ikasgelako guztion artean egin bidaia gida bat ibilbide 
bakoitzaren ezaugarriak azalduz. 

Laguntza gisa esteka honetan egin dezakezue kontsulta: 

http://www.fp-es.org/la-lista-las-principales-rutas-de-inmigracion-ilegal 

Hurrengo albistea ere erabili dezakezue gaiari buruzko eztabaida pizteko. 
Jarduera honetan ikasleok immigrazio era eta baldintzen eta harrera-herrialdeek martxan 
jartzen dituzten politiken eta praktiken arteko korrelazioa ikustea da helburua: 

http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20060529elpepiopi_12&type=Tes
&anchor=elpepiopi 
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2.3.- 3. multzoa: Harrera-herrialdea 

 
1. jarduera 

Adin-proba 

 Dakizun bezala, Penintsulara iristen diren neska-
mutiletako askok ez du inongo dokumenturik. 
Horregatik gehienei adin-proba egiten zaie. Ezker 
eskumuturraren edo masailezurraren edo 
mokorraren  erradiografia bat izan daiteke edo eta 
besteak beste sexu-organoen heldutasuna neurtzeko 
proba konplexuagoak. 

Baina Proba hauek fidagarriak al dira ehuneko ehunean? 

Proba zientifikoak izan arren, emaitza zehatzak ematen al dituzte? 

Honi buruz eztabaidatu ahal izateko, ondorengoen arteko desberdintasuna zein 
den asmatu behar duzu: 

! Hezur-hazkuntza / Heldutasun-hazkuntza 

! Adin kronologikoa / Heldutasun-adina 

Zuetako bakoitzak etxean duen erradiografia bat ekar dezala proposatzen 
dizuegu. Hobe da erradiografia atal berekoa izatea (hortzak, besoa, masailezurra, eta 
abar) Arretaz begiratu kartilagoari: Zuen artean ba al da desberdintasunik? Denok adin 
bera izan arren, zer ikusten duzue? 
 
OHARRA: Adin gehiagoko ikasleei, hezur-hazkuntzari buruz eta pertsona bakoitzean 

nola garatzen den ikertzea proposatu dakieke, zehazki erabilitako adin-proba 

desberdinak: Greunlich and Pyle, ortopantomografia eta abar, aztertu ditzatela zehaztu 

daiteke. 

 

 

2. jarduera 

Haurrak eta nerabeak babesteko sistema 

Gure gizartearen aurrerapausorik  handiena, behar duenari bizitza duina egiteko aukera 
ematen dion gizarte-zerbitzuen sistema osatu eta garatzea izan da. Zerbitzu hauei esker 
besteak beste, populazioaren arteko desberdintasun sozialak  gutxitzen dira.  

 Estatuan familiarik ez duten neska-mutilentzat  ere sistema bat garatu da, zentro 
eta baliabide sistema oso bat, neska-mutilak ahalik eta egoera normalenean haz 
daitezen.  Sistema hau, haurrak babesteko sistema da. 

 Penintsulara bakarrik iristen diren neska-mutil gehienak, familiarik ez dutenez, 
harrera-sistemako zentroetan sartzen dira.  

 Ba al dakizu nola funtzionatzen duen? 

Zer da? Zer printzipiotan  oinarritzen da? 
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Nork egiten du lan bertan? 

           Zer egiten dute harrera-zentro batean bizi diren neska-mutilek? 

 Galdera hauek guztiak erantzun ahal izateko zure herriko gizarte-zerbitzuen 
bulegoan egin dezakezu ikerketa. Zentro horietako batean lan egiten duen norbaiti 
galdetu eta bertan bizi den neska-mutilen bat ezagutzen baduzu, aprobetxatu. 

 
3.  jarduera 

Bidearen arriskuak: disolbatzaileak kontsumitzea 

Haxisa, marihuana, disolbatzaileak edo alkohola bezalako drogen kontsumoa ez da 
bakarrik iristen diren adin txikikoen ezaugarria Hemen jaiotako gazteek ere 
kontsumitzen dituzte gisa horretako substantziak. Hala ere, hartzen den substantzia 
mota, hartzera bultzatzen dituen arrazoia eta kontsumitzeko era, aldatu egiten da 
pertsona batetik bestera eta baita talde batetik bestera ere. Kalean bizi diren gazteen 
artean,  gehien kontsumitzen direnak disolbatzaile edota inhalanteak dira. 

Ba al dakizu zergatik deitzen zaien horrela? 

Zer droga mota dira? 

Zer efektu dute hartzerakoan? 

Zer ondorio izan ditzake epe luzera pertsonentzat? 

Zer uste duzu bilatzen duela gisa horretako substantziak  hartzen dituen gazte 

batek? 

Zergatik hartzen dituzte gisa horretako substantziak eta ez beste batzuk? 

Bilatu informazioa, eta taldeak osatuz, substantzia horien eraginari eta 
kontsumoari buruzko informazio-panelak egin. Gainontzeko ikasgeletara joan zaitezkete 
informazioa banatzera. 

 

  4. jarduera 

Adin-nagusitasunera iristea 

Beste herrialde batzuetatik bakarrik iristen diren haurrentzat adin-nagusitasunera iristea 
ez da soilik 18 urte betetzea. Adin-nagusitasunarekin batera egoera berriak iristen dira 
eta pertsonak aurre egin beharko die, hemen era normalizatuan bizitzen jarraitu ahal 
izateko: etxebizitza lortu, lan bat, formakuntza, egoitza-baimena, eta abar. 

Jarri harremanetan gazte hauekin lan egiten duten elkarteekin eta ikertu zer 
erronka eta zailtasun duen gazteentzat adin-nagusitasunak. Emaitzarekin elkarrizketa 
bat edo erreportaje bat egin dezakezu. Era berean, profesionalekin edo babeserako 
sistematik pasa  eta gaur egun helduak diren gazteekin hitz egin dezakezu. 
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Hemen interesgarriak izan daitezkeen kontaktuak dituzu, izan ere, adin nagusitasunera 
iristen diren gazteentzat emantzipazio etxebizitzak  kudeatzen baitituzte: 

! Gurutze Gorria 

! Kolore Guztiak 

!  Peñascal Fundazioa 
 

 

2.4.- 4. multzoa: Haurraren eskubideak 

 
1. jarduera 

Giza eskubideen defentsarako erakundeak 

Gure gizartean, orokorrean, giza eskubideen aldeko erakunde ugari daude eta bereziki 
haurren eskubideen aldekoak. 

Beharrezkoak direla uste al duzu? 

 Zeintzuk dira zure ustez beraien eginkizunak? 

Hemen halako zenbait erakundeen izenak ematen dizkizugu: 

! Save The Children 

! Unicef 

! Amnisty International 

! SOS Arrazakeria 

! Human Rights Watch 

Banatu gela taldeetan. Talde bakoitzak erakunde hauen artean bat aukeratu eta 
ikertu egin behar du: zer nolako lana egiten duen, zer nolako proiektu dituen, nola 
lortzen dituen diru-laguntzak eta abar. Ondoren, imajina ezazue erakundearen 
ordezkariak zaretela eta gainontzeko taldeei aurkezpen  bat egin behar diezuela.  . 
Horretarako, power point presentazioa, informazio panelak, eta abar egin ditzakezue. 

 

2. jarduera 

Arartekoaren txosten bereziak (2005) 

Euskal Herrira bakarrik datozen haurren etorrera fenomeno berri samarra da. Dena dela, 
2005ean, Arartekoak bere lehen berariazko txostena kaleratu zuen gaiari buruz. Honek, 
ordurako fenomenoa garrantzia hartuta zegoela eta egoeraren azterketa zehatz bat 
beharrezkoa zela esan nahi du. 

Aztertu txostena eta aspektu garrantzitsuenen laburpena egin ezazu.  

Zer iruditzen zaizu? 

Gaur egun egoera asko aldatu dela uste al duzu? 
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Txostena helbide elektroniko honetatik jaitsi dezakezu: 

www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_10_3.pdf 
 
OHARRA: Adin gehiagoko ikasleei Arartekoak urtero kaleratutako txostenetan 

egoeraren eboluzioa aztertzea proposatu diezaiekegu. Txosten orokorrak dira, baina 

beti eskaintzen diote kapitulu bat adin txikikoen egoeraren azterketari, orokorrean, eta 

bereziki bakarrik dauden haur atzerritarren egoerari.  

 

 

3. jarduera 

Jardunbide egokiak 

Bakarrik dauden adin txikikoekin lan egiten duten pertsonek heuren eginkizuna betetzen 
dutela ziurtatzea haurren eskubideak errespetatzen direla bermatzeko era bat da. 
Hortarako, Save the Children bezalako zenbait erakundek babes-esparruan eta bakarrik 
gabe dauden adin txikikoen arretan lan egiten dutenei zuzendutako jardunbide egokien 
gida kaleratu dute: 

www.savethechildren.net/separated_children_sp/good_practice/index.html 

Zer iruditzen zaizu horien  edukia? 

 Oso zaila iruditzen al zaizu betetzea? 

Irakurri duzun jardunbide egokien gida kontuan hartuz, diseina ezazu, gelako 
beste ikasle batzuekin batera, bakarrik dauden adin txikikoen egoera hobetzeko 
pentsaturiko proiektua. Horretarako, zer hobetu beharko litzatekeen, zer ekintza 
proposatzen dituzuen, zer helburu dituzuen, nola bete nahi dituzuen, baliabideak behar 
dituzuen ala ez eta abar pentsatu behar duzue. 
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3.- ETIKA ETA HIRITARTASUNAREN ARLOA 

 
Gure haurrak ere badira erakusketa, adin txikikoen migrazioaren errealitatera 
hurbiltzeko beste proposamen bat da. Fenomeno hau, dudarik gabe oso konplexua da. 
Gure gizartearentzat nahi ditugun oinarri basikoei buruzko eztabaida sutsua pizten duen 
fenomenoa. Horregatik: Hartu denbora hausnartzeko. Ez itxi begiak, zure esku ere 
badago. 
 
 

3.1.- 1. multzoa: Jatorrizko herrialdea 

 
1. Jarduera 

Haurtzaro kontzeptua 

Irakurri ezazu Mafaldaren komikia: 

 
Zer uste duzu galdetu nahi diola Mafaldak bere amari? 

Beti haurtzaroari buruzko iritzi bera izan dugula uste al duzu? 

 Gauza bera al da haurra izatea Marokon, Argelian, Kamerunen…edo hemen?  

Zure gurasoen garaian haurra izatea gaur egun den bezelakoa al zen? 

Garatu zure erantzuna orri batean. 
 

2. jarduera 

Gizarte-imaginarioaren kontzeptua. 

Erakusketaren bisita gidatuan, une batean, adin txikikoen migrazio proiektuetan gizarte-
imaginarioak duen eraginari buruz hitz egiten da. Marokoko gizarte-imaginarioa 
diogunean esan nahi dugu, Marokon Europako herrialde batera emigratzea etorkizun 
hobe bat lortzeko modu bezela ikusten dela. Nolabait ere: etorkizuna ez dago Marokon, 
kanpoan dago. 

Zergatik uste duzu dagoela hain hedatua Marokon, eta beste herrialde 

batzuetan,  bizitzan arrakasta izateko emigratu egin behar delako ideia? 

Zuk ere aukera gehiago bilatzeko beste herrialde batera alde egin beharko 

duzula uste al duzu? 

Ba al dakizu zure aitona-amonek zuk bezela  pentsatzen ote zuten? 

Taldean eztabaidatu herrialde batentzat gizarte-imaginario honek zer duen onetik 
eta zer txarretik, eta ondoren ondorio komunak atera. 
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Beste alde batetik, barne-azterketa ariketa bat egingo dugu. Gizarte guztiek 
eraikitzen dituzte beren gizarte-imaginario propioak. Gizartean onartutako ideiak dira; 
ez dira zalantzan jartzen. Gure gizarte-imaginarioaren adibide bat da unibertsitatea lan 
on bat eta arrakasta izateko ate bezela ikustea. 

 

 Ideia hori gizartean  oso onartuta dagoela uste al duzu? 

 Egia dela esango al zenuke? Zergatik uste duzu dela?  

Pentsatu taldean, hemengo gizarte-imaginarioen beste adibide batzuetan eta egin 
zerrenda bat. 

 

3. jarduera 

Juztizia Sozialaren kontzeptua 

Adi irakurri hurrengo testua. Bakarrik zegoen adin txikikoa izan zen gazte marokoar 
batek idatzitako rap abesti baten letra da. 
 

 
 

¿A qué crees que se refiere cuando habla de Diablos? 

¿Qué situación describe? 

Busca la definición de Justicia Social y explica qué relación podría tener con la e  

Deabruak 
Ilunabarrean deabruak nire aldamenean pasatzen dira 

Lo nengoen eta haien pausuak entzuten 

Pasa den deabruarena, asko ziren 

Deabruek uste dute lanean ari direla 

Eta uste dute guk badakigula zertan ari diren 

Eta uste dute haien gezurretan sinisten dugula 

Eta uste dute bizitza betiko dela 

Baina hildakoan, norberak jaunkoari bizitzan zer egin  duen kontatzen dio 

Zeure ideiak saldu badituzu, noraino iritsi zara? 

Badakizu nolako delitua egin duzun? 

Zeure hitzez suntsitu duzunean 

Zeure erruz beste batzuek beren herritik bota dituzunean 

Eta zenbat gaztetxo behartu duzun beren minak pegamentuz leuntzera 

Zenbat jende hil den itsasoan zeuk eragindako gosea asetzeko bidean 

Zenbat desagertu isialarazi dituzun 

Zenbat ideia galarazi dituzun 

Zenbat errugabe kartzelan zeure erruz 

Zenbat lege urratu duzun, eta abar, eta abar 

Badakizu nork dioen hau zutaz? 

Hamaika urte ez dituen eta kalean igeri atera zen haur bat. 

Sakapunta 

Melimaroc taldeko afrikarra 

www.sakapunta.skyblog.com 
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Bila ezazu Justizia Sozialaren kontzeptua eta azaldu zer erlazio izan dezakeen 
mutil honek bere kantan salatzen duenarekin. 

Jende askorentzat rap-a salaketa  soziala egiteko tresna indartsua bihurtu da. 
Bilatu interneten edo beste toki batzuetan –agian rapeatzen duen lagunen bat duzu– 
bidegabekeriak salatzen dituzten kanten letrak. 

 

 

3.2.- 2. multzoa: Migrazio-proiektua 

 
 1 Jarduera 

 Mugitzeko askatasunaren kontzeptua 

 

“Mundu guztiak izan beharko luke aske bidaiatzeko  eta etorkizun hobe bat bilatzeko 

aukera” goiburutik abiatuta, 3 taldetan banatu gela: a) baieztapen honen alde daudenak; 
b) kontra dagoen taldea; eta c) alde baina ñabardurekin dagoen taldea. Talde bakoitzak 
idatziz azaldu beharko du bere ikuspuntua. 

Ondoren ikusi gelan Maria Mirók zuzendutako dokumentala: Cayuco (web-gune 
honetan lortu dezakezue informazioa: www.documentalcayuco.org; edo SOS 
ARRAZAKERIAren dokumentazio zentroan eskatu). 

Lehen osatutako taldetan eta dokumentala oinarri hartuz, egin mugitzeko 
askatasunari buruzko eztabaida. Amaieran, bakoitzak  idazlan bat idatziko du 
zerbaitetan iritziz aldatu ote duen adieraziz. 
 
2. Jarduera 

El Roto, bere lanetan maiz immigrazioaren 
gaia lantzen duen komikilari bat da. 

Zer adierazten dizu berea den bineta honek? 

Zer izenburu jarriko zenioke? 

Nola marraztuko zenuke Europako aldea? 

Bilatu gaiari buruzko El Roto-ren gisako 
artisten binetak eta osatu albuma. Eta 
klaserako mural bat egin dezakezue.  

Gainera, material hau guztia aprobetxatu 
dezakezu agertzen diren egoerak idatzi batean 
aztertzeko. 
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3. Jarduera 

Segurtasun eta Kontrolaren kontzeptua 

Irakurri ezazu aurten El Pais egunkarian agertutako albiste hau: 

www.elpais.com/articulo/sociedad/Datiles/chocolatinas/cruzar/Estrecho/toisaras/elpepus
oc/20090921elpepisoc_5/Tes 

 

 
 

 

 
Albiste honetan mugetan kontrolak eta segurtasuna handitu egin direla aipatzen 

da.  

Zein kontroli eta segurtasuni buruz ari da?  

Zeintzuk dira, zure ustez, martxan jartzen ari diren segurtasun eta kontrol 

neurrien ondorioak? 

Zer adierazten dizu albisteak? 

Imajinatu nazioarteko begirale bat zarela eta Marokora zoazela mugako 
kontrolak bisitatzera. Betebehar bat duzu: ikuspuntu humanitario batetik kontrolerako 
proposamenak egitea. Alegia, zure proposamenek kontuan hartu behar dituzte giza 
eskubideak eta tratu duina bermatu. Idatzi zure proposamena eta gelan aurkeztu. 
 
 

3.3.- 3. multzoa: Jomugako herrialdea  

 
1. Jarduera 

Integrazio kontzeptua 

Imajinatu  zure herriko alkatea zarela eta konpainiarik gabe dauden adin txikiko talde 
bat iristen dela herriko zentro batera bizitzera. Alkate bezala, gazte hauek herrian 
arazorik gabe integratzea bermatu behar duzu. Horretarako, idatzi gizarteratzeko plan 
bat; bertan honako hau egin beharko duzu: 

- Zuretzat integratzeak zer esan nahi duen azaldu. 

- Adin txikiko horien integrazioa errazteko zer ekintza, zerbitzu…egingo dituzun 
esan. Garrantzintsua da proposamenak errealistak izatea. 

- Jarri izenburua proposatuko duzun integratzeko planari. 

Jarduera hau bakarka edo taldean egin dezakezu. Amaieran, zuen gizarteratzeko plana 
taldeari aurkeztu beharko diozue eta aproposena aukeratu beharko duzue. 
 
 
 
 
 
 
 

Datilak eta  txokolatinak Itsasartea 'toys “R” us'-en zeharkatzeko 

112ra egindako dei anonimo batek salbatu zituen Espainiara bakarrik iritsi ziren sei 
haurrak 

El País - ÁLVARO DE CÓZAR - Tarifa - 2009/09/21 
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2. Jarduera 

 Adi irakurri esteka honetan aurkituko duzun artikulua: 
www.marruecosdigital.net/xoops/modules/wfsection/article.php?articleid=3372 

 Zer iruditzen zaizu integrazioa indartzeko futbol liga 

bat sortzeko proposamena? 

Zein alde on eta txar ikusten dituzu? 

 Ezagutzen al duzu  antzeko proiekturik? 

Horrela bada, gaiari buruzko informazioa bilatu eta 
irakurri berri duzun albistearen antzeko artikulu bat 
idatzi ezazu. Elkarrizketa edo erreportajea egin 

dezakezu, aukeran. 

Ez baduzu antzeko ekimenik ezagutzen ikertu zure herrian. Seguru asko ekimen 
interesgarriak aurkituko dituzu. Esate baterako, udaletxera, gizarte-zerbitzuetara, kultur 
etxeetara eta abarrera joan zaitezke. 

 
3. jarduera 

Aberriratzea eta Familia elkartzea kontzeptuak 

Dakizun bezala, gurera iristen diren adin txikikoek badute familia beren jatorrizko 
herrialdeetan. Horregatik, iristean hartzen den lehen neurrietako bat, aberriratzen 
saiatzea da. Hau da beren herrialdeetara bueltan  bidaltzea beraien familiekin egon 
daitezen. Hala ere, hori ez da hain erreza. Gaiaren konplexutasuna uler dezazun, artikulu 
labur hau irakurtzea gomendatzen dizugu:  
www.elpais.com/articulo/sociedad/Datiles/chocolatinas/cruzar/Estrecho/toisaras/elpepus
oc/20090921elpepisoc_5/Tes 

Aberriratzeak gutxituz 

Adin txikikoen egoera hobetu egin da GKE batzuek zenbait autonomia-erkidegoetako 
Gobernuaren ordezkaritzaordeek, erkidegoen gobernuaren adostasunez aginduriko legez 
kontrako aberriratzeak salatu zituztenetik. 2006. urtean 111 gaztetxo kanporatu 
zituzten familia elkartzea figura erabiliz. Mota horrek aukera ematen zuen Marokora 
bueltan bidaltzeko, jakin arren hainbat kasutan, muturreko pobrezia-egoeran zeuden 
familia desegituratutakoak zirela.  Urte hartatik, 2006tik aurrera, zenbait erakunde 
humanitariok eta abokatuk aberriratzeak  geldiarazten hasi ziren. Horretarako, 
prozesuan gertaturiko bermegabetasunak kontuan hartu, eta haurraren eskubideak 
immigrante izaeraren gainetik jartzen zituzten epaile-erabakiak lortzen zituzten.. 

Harrezkeroz, kanporaketak piskana jaisten joan dira Espainia osoan,; 2008an dozena 
bat kanporaketa besterik ez da dokumentatzen. Urte hartan bertan Konstituzio 
Auzitegiak emandako epai bat, adingabeko baten aberriratzearen aurkakoa, 
garrantzizkoa izan zen atzerritartasun lege berriaren artikulu batzuetan izan zuen 
eraginagatik. Lege berriaren zirriborroan ezartzen da aberriratze-prozedura abiatu baino 
lehen, adingabearen famili egoera egiaztatu behar dela txosten baten bidez. 

 
Adin txikikoen aberriratzeak gehitu edo gutxitu egin dira azken urteotan? 

Zergatik gertatu da aldaketa? 

Adin txikikoa aberriratu behar den ala ez erabakitzen duena epailea da. Orain 
jarri epailearen azalean eta idatzi itzazu adin txikiko bat bere familiarekin bueltan 
bidaltzeko edo ez zer baldintza hartu beharko dituzun kontuan: Norekin jarri beharko 
zaren harremanetan, zein egoeran egon beharko den familia, nola izango den haurraren 
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2. artikulua 

1. Partaide diren Estatuek Konbentzio honetan adierazitako eskubideak errespetatuko dituzte, eta 

bermatu egingo dute beren eskumeneko ume bakoitzari aplikatzen zaiola, inolako bereizketarik gabe, 
eta kontuan hartu gabe kolorea, sexua, hizkuntza, politikari edo besrte edoezin gairi buruzko iritzia, 
jatorri nazionala, etnikoa edo soziala, egoera ekonomikoa, eragozpen fisikoa, jaiotza, edo umearen , 
gurasoen edo legezko ordezkarien beste edozein inguruabar. 

2. Estatu partaideek neurri egokiak hartuko dituzte haurra babestua izan dadin beren guraso, tutore edo 
familiartekoen izaera, jarduera, adierazitako jarduera edo sinismenak direla eta diskriminatuak edo 
zigortuak izatetik 

etxeratzea eta abar. Hori egiteko, gogoan izan, haurrei eragiten dieten erabaki guztiak 
haurraren interesen arabera hartu behar dituzula Gogoan al duzu? Adin txikikoaren 
interes nagusia. 
 

3.4.-  4. multzoa: Haurraren eskubideak 

 1. jarduera 

Berdintasuna eta diferentzia kontzeptuak 

 

Haurraren Eskubideen Nazioarteko Hitzarmenaren bigarren artikuluak kontraesankorrak 
diruditen bi oinarrizko kontzeptu aipatzen ditu: berdintasuna eta diferentzia. 
Hitzarmenean aipatzen dira, alde batetik,  haurrek berdintasun-eskubidea dute eta baita 
diferentzia-eskubidea ere. 

Zein berdintasun?  Zein diferentzia? 

Noiz tratatu behar da haurra beste denak bezala eta noiz errespetatu behar da 

bere diferentzia gradua?  

 Zertan gara berdin eta zertan diferente? 

Idatzi gaiari buruzko artikulu bat, adibide zehatzak aipatzeak zure argudioei 
indarra emateko balioko dizu. 
 

 

 

3. jarduera 

Ibilbide luze honen ostean:  Zergatik uste duzu deitzen dela erakusketa hau “gureak ere 

badira adin txikiko horiek”?  

Idatzi erantzuna orri batean. 
Gipuzkoako SOS Arrazakeria-ra 
bidaltzera animatzen zaituztegu. Zure 
ikuspuntua ezagutzea asko gustatuko 
zaigu. 
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4.- GOAZEN IKERTZERA 

 
Seguru asko, ibilbide hau egin ondoren, izango duzu oraindik zer galdetu eta zer ate 
ireki. Horrexegatik aurkeztu nahi dizkizugu adin txikikoen migrazioarekin 
erlazionaturiko zenbait baliabide eta gai. Ondoren egiten ditugun proposamenetako 
batzuk aurreko jardueren osagarri dira. Beste batzuetan, ordea, oraindik landu ez 
ditugun ikuspegiak aurkituko dituzu, ea animatzen zaren gehiago, eta era 
konkretuagoan, sakontzera. 
 
 
Haurren lana 

 

1.  jarduera 

Migrazioetarako Nazioarteko Erakundeak argazki-erakusketa interesgarri bat muntatu 
du haurren lana gai dela. Erakusketaren izenburua Haur-lanaren esplotazioa  da eta 
ondoko helbide elektronikoan ikus dezakezu: 
http://www.iom.int/Template/peru/slideshow.htm 

Argazki bakoitzean klik eginez, edukiaren azalpen labur bat 
aurki dezakezu. 

     Haur-lanaren zein motak islatzen dira irudiotan? 

    Nolako baldintzatan ari dira neskato eta mutiko horiek 

lanean? 

Aukera ezazu argazkietako bat eta hartan oinarrituz idatz ezazu ipuin bat. 
 
2.  jarduera 

NATs (Haur eta nerabe langileak) izeneko plataformak ahotsa ematen die beren 
eskubideen alde borrokatzeko elkartzen diren gaztetxo askori. 
Peruko NATs-en blogean agertzen den bideoa ikus ezazu. Hau 
da izenburua: Protesta contra las redadas de niños 

trabajadores: 

 http://mnnatsop-natsperu.blogspot.com/search/label/videos 

     Zer da ume horiek salatzen dutena? 

    Zer diote horrela tratatzeko arrazoiez? 

    zer proposamen zehatz egiten dituzte zure egoera hobetzeko? 

Imajina ezazu NATs plataforma horren ordezkaria zarela eta 
diskurtso bat idatzi behar duzula. 
 
3.  jarduera 

 
Save the Children erakundeak Esklabutzaren kateak apur 

ditzagun kanpainaren bidez  mundu osoko neska eta mutil 
askoren esplotazio-egoerak salatzen ditu. Irakur itzazu 
ondoko helbide honetan agertzen diren istorioetako batzuk: 
http://www.savethechildren.es/esclavos/historias.htm 
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Haurren esklabutza mota desberdinak agertzen dira, zeintzuk? 

Zer testuingurutan gerta diatezke egoera horiek? 

Save the Children erakundeak denbora luzea darama arlo horretan lanean. 
Ondoko esteka honetan irakur dezakezu gai horri buruz duen jarrera: 
http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/255/posicionamiento_trabajo_infantil.pdf 

Haur-lanen artean zein mota bereizten ditu erakundeak? 

Haurrek egindako lan mota guztiak kaltegarriak al dira? 

Zer da lan kaltegarri bat? 

Zer harreman dago haur-lanaren eta haurren eskubideen artean? 

 
Adin-probak 

 

4. jarduera 

Honako helbide elektroniko honetan bi artikulu aurkituko dituzu: 
http://www.diagonalperiodico.net/Rayos-X-para-quitarse-a-los.html 
 
1.- X izpiak adin txikikoak gainetik kentzeko. Patricia Manrique, Diagonal 

Artikulu honek dioenez, 

Zein kasutan erabiltzen dira era okerrean adin-probak? 

Zein da egoera Espainiako toki desberdinetan? 

            Zer proposatzen du artikuluak egoera hobetzeko? 

 

2.- Erradiografien arriskuak eta zehaztugabetasunak. Carmen Martí. Donostiako 
ospitaleko erradiologia ataleko espezialista. 

Artikuluaren egilearen arabera, 

Gauza bera al da esatea adin-probak zientifikoak direla eta fidagarriak direla? 

Zer proba motak aztertzen ditu Carmen Martínek bere artikuluan? 

            Egilea adin-probak egitearen alde dago? Zein da bere jarrera? Zergatik? 

            Zein da beste herrialde eta beste erakunde batzuen jarrera? 

 
Adingabekoen migrazioak beste toki batzuetan 

 

5. jarduera 

BBC britaniar irrati-etxeak programa berri bat 
egin du Latinamerikako herrialdeetatik Estatu 
Batuetara migratu duten adin txikikoei egindako 
elkarrizketan oinarritua. Programaren izena da:  

Entre dos mundos: niños y migración a 

Estados Unidos. Ondoko helbide elektroniko 
honetan entzun ditzakezu EABra emigratu duten 
zenbait neskato eta mutikori egindako 
elkarrizketak. 

 

http://www.bbc.co.uk/spanish/seriemigracion.htm 
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 Orain, zuri dagokizu elkarrizketa egitea emigratuz etorri den zeure adiskide 
gaztetxoren bati. Ea ausartzen zaren, eta hobeto oraindik bideo bat egiten baduzu. 
Ziurrenik, ezagutzen dituzun adiskide horiek familiarekin batera etorriak izango dira, 
baina haien testigantza oso interesgarria da, izan ere lagungarri izan daitekeelako ulertu 
ahal izateko nola sentitzen den haur bat, edo neska edo mutil bat bakarrik emigratzen 
duenean. 

 
6. jarduera 

Irakur ezazu ACNURen artikulu hau: 

Nuevo albergue para menores no 

acompañados: México. ACNUR.  

Nondik datoz aterpe honetan dauden 

neskatoak eta  mutikoak? 

Nola iristen dira aterpera? 

Zenbat denbora geratu daitezke 

bertan? 

Handik ateratakoan nora joaten dira? 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4106.pdf 
 
 

7. jarduera 

El dramático destino de los niños sin fronteras. Bruce Leimsidor: 
International Herald Tribune. 

Zergatik dio egileak “mugarik gabeko haurrak”direla? 

Zein dira artikuluan deskribatzen diren ibilbideak? 

Zergatik dio kontinente mailako arazoa dela? 

Zein arrazoi aipatzen dira adin txikikoen migrazioaa azaltzeko? 

Egileak uste du irtenbidea dela berme batzuekin haurrak beren herrialdeetara 
bidaltzea. 

Zer iruditzen zaizu proposamen hori?  

Artikuluan dioena eta lehendik ikasitakoa kontuan hartuz garatu zure erantzuna. 

Esteka elektronikoa: 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20090128/pags/20090128174244.
html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

Bakarrik dauden adin txikikoak eta segurtasun hiritarra 

 

8. jarduera 

 

Irakurri artikulu hau: 

España: rompiendo mitos sobre menores extranjeros no acompañados: 

 http://portal.ajintem.com/noticias-espana/54-noticias-nacionales/700-espana-
rompiendo-mitos-sobre-los-menores-extranjeros-no-acompanados.html 

Zer dira mito horiek? 

Zergatik uste duzu daudela horrelako mitoak gure gizartean? 

Zer egiten du artikuluak mitoak hausteko? 

Orain, egin zuk  zeuk proposamen bat mito batzuk hausteko. 
 
 
Adin txikikoen salerosketa 

 

9. jarduera 

UNICEFen lan arlo ugarien artean dago adingabeen salerosketaren aurkako salaketa eta 
ekintza. Irakur ezazu artikulu hau eta erantzun ondoko galdera hauei: 

 

La trata: http://www.unicef.org/spanish/protection/files/La_trata.pdf 
 

Zer da adingabeen salerosketa? 

Zer jarrera dauka UNICEFek salerosketa horri buruz? 

Zein irtenbide proposatzen du? 

Zer dira Milurtekorako Helburuak?  

Azken galdera horri erantzun ahal izateko gehixeago ikertu beharko duzu. 

 
 
Neskato eta mutiko soldaduak 

 

10. jarduera 

Coalición española para acabar con la utilización de niños y niñas soldado 

delakoak antolaturiko erakusketa bisitatzea proposatzen dizugu. Bertan, 
neskato eta mutiko soldaduek egindako marrazkiak ikus daitezke. Honako 
helbide honetan aurki ditzakezu: 
http://www.menoressoldado.org/index.php?id=47 

Zer iradokitzen dizute marrazki horiek? 

Zer egin dezake arteak zeure ustez ume horien alde? 

Egin ezazu iritzi-artikulu bat zeure ideiak garatuz. Horretarako, egin itzazu 
bilaketak helbide elektroniko horretan, eta beste batzuetara ere jo dezakezu informazio 
bila. 
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5.- MATERIAL OSAGARRIA 
 
 

Ikus-entzunezko materiala 

Filmak eta dokumentalak 

Lehenik eta behin, jakin behar duzu filme hauetan parte hartu dutela kalean bizi diren 
haurrak, edo antzesten dituzten paperen oso antzeko egoeretan bizi diren neska-mutilak. 
Oso interesgarri izango zaizu ezagutzea nola egin zen film luze horietako bakoitza. 
 

Alí Zaoua, Casablancako Printzea 

Zuzendaria: Ali Ayouch (2000) 

Iraupena: 131’  

Argumentua: Casablancako kaleetan bizi diren umeen arteko 
borroka batean Ali hiltzen dute. Film honetan, Aliren hiletak, printze 
batenaren antzera antolatu nahi dituzten haren lagunen pasadizoak eta 
gorabeherak kontatzen dira. 
 

Ciudad de Dios  

Zuzendaria: Fernando Mireilles eta Kátia Lund (2002) 

Iraupena: 135’ 

Argumentua: Protagonistak, argazkilari izan nahi duen 11 urteko 
mutiko bat, eta hiltzaile arriskutsua izatera heltzea amets egiten duen 
beste bat. Haien begirada hartuta, Ciudad de Dios filmak Rio de 
Janeiroko fabeletako bizimodua kontatzen du. 

 
Dordokek ere hegan egiten dute 

Zuzendaria: Bahman Ghobadi (2005) 

Iraupena: 95’  

Argumentua: Film honetan gerrak dakartzan bidegabekerian eta, 
bereziki gazteenengan dituen eraginen gaineko gogoeta egiten da. Iran 
eta Turkiaren arteko mugatik hurbil, errefuxiatu-esparru batean bizi 
diren neskato eta mutikoen bizimodua kontatzen du. Gaztetxoon 

bizibidea minak jasotzea da. 
 
Slumdog Millionaire 

Zuzendaria: Danny Boyle eta Loveleen Tandan (2008) 

Iraupena: 120’ 

Argumentua: Saritan milioiak banatzen dituen telebisio-programa 
bat aitzakia hartuta, pelikula honek Indiako hiri bateko aldiri 
txiroetako neska-mutiko askoren bizimodua erakusten digu. 
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Confabulación 

Zuzendaria: Valeriano López (2006) 

Iraupena: 6’22’’ 

Argumentua: Hammelingo Txirularia alegiaren bidez, Confabulación filmak bakarrik 
bizi diren adin txikikoei buruzko europar politika kritikatzen da. 
 

Saiden bidaia 

Zuzendaria: Jazzy Producciones S.L. (2005) 

Iraupena: 13’ 

Argumentua: Plastilinazko panpinak baliatuz, film labur honek ume baten 
Espainiarako bidaia kontatzen du. 
 

 

Itxaropena 

Zuzendaria: Rosa Mareike Wiemann (2008) 

Iraupena: 33’ 

Argumentua: Film labur intimista, Melillan bizi den ume marrokoar bate bizipenak 
ardatz dituena. 
 

Estrecho Adventure  

Zuzendaria: Valeriano López (1996) 

Iraupena: 6’ 22’’ 

Argumentua: Europar izatea da Abdulen ametsa, baina oraingoz, egin dezakeen gauza 
bakarra da Gibraltargo itsasartearen zeharkaldia simulatzen duen bideojoko batean 
aritzea. 
http://www.valerianolopez.es/videos/estrecho.htm 
 

Kaiuko 

Zuzendaria: María Miró (2008) 

Iraupena: 54’ 

Argumentua: Kanariar Uharteetara kaiukoetan iristen diren afrikar immigranteei 
buruzko dokumentala. Film honen ardatza, hainbat pertsonaien, batzuk adin txikikoak, 
ibilbideak dira. 
 
 

Txosten eta dokumentu interesgarriak 

 

! ARARTEKO (2005). Txosten berezia. Bakarrik dauden adin txikiko 

atzerritarren egoera EAEn 
www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_10_3.pdf 

! COALICIÓN ESPAÑOLA PARA ACABAR CON LA UTILIZACIÓN DE 
NIÑOS Y NIÑAS SOLDADO (2008). Niños y niñas soldado. 

www.menoressoldado.org/uploads/tx_galileodocuments/Informe_Global-
2008_Resumen_en_espanol.pdf 
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! DEFENSOR DEL PUEBLO (2009). Centros de protección de menores con 

trastornos de conducta y en situación de dificultad social. 

www.defensordelpueblo.es/index.asp?destino=informes2.asp 

! HUMAN RIGHTS WATCH (2008). Retornos a cualquier precio. España 

insiste en la repatriación de menores extranjeros no acompañados sin 

garantías. www.hrw.org/sites/default/files/reports/spain1008spweb.pdf 

!  LLORENTE, D. y JIMÉNEZ, M. (2004). Menores en las fronteras: de los 

retornos efectuados sin garantías a menores marroquíes y de los malos tratos 

sufridos. Federación SOS RACISMO 

www.mugak.eu/ef_etp_files/view/Informe_menores_retornados.pdf?revision%5
fid=9202&package%5fid=9185 

! MUGAK  ALDIZKARIA (2009). Adin txikikoak. SOS Arrazakeria Gipuzkoa: 
Arrazakeria eta Xenofobiari buruzko Ikerketa eta Dokumentazio Zentroa 47 Zk. 

      www.revista.mugak.eu 

! SAN JUAN, C. (2009). Evaluación de la intervención educativa y análisis de la 

reincidencia en Justicia de Menores de la CAPV. Eusko Jaurlaritza. Justizia, 
Enplegu eta Gizarte Segurantza saila.  
www.mugak.eu/ef_etp_files/view/Evaluacion_intervencion.pdf?revision%5fid=
23089&package%5fid=9185 

! SAVE THE CHILDREN. Posicionamiento Menores Extranjeros no 

Acompañados. 

www.savethechildren.es/docs/Ficheros/246/Poscionamiento_Menas.pdf 

! UNICEF eta CGAE (2009). Ni ilegales ni invisibles. Realidad jurídica y social 

de los Menores Extranjeros en España. 

www.unicef.es/contenidos/1002/informe_infancia_inmigrante_UNICEF_CGAE
_2009.pdf 

 

___________________________________________________________________

Esteka interesgarriak 

 

Nazioarteko organismo eta erakundeak:  

 

 

ACNUR: Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi-
Komisariatua  
 
www.acnur.org 

 
Nazio Batuen Agentzia, 1951an sortua, babes-eskatzaileei eta errefuxiatuei babesa 
emateko eta laguntzeko. 
 
 

CRIN: Child Rights Information Network 
www.crin.org 
 
Mundu osoko 1.500 erakunde baino gehiagok osaturiko sarea. 
Londresen du burua, eta haurren eskubideen babesa eta 
sustapena da haren helburua.  
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Human Rights Watch 

www.hrw.org/es 
 
Nazioarteko erakunde independentea, giza eskubideen babes 
eta zaintzarako, 1978an sortua. Garrantzi berezia dute 
erakunde honen txosten bereziek, hedabideetan oihartzun 
handia izaten baitute. 
 

Save The Children 

www.savethechildren.es 
 
Haurren eskubideak babesten eta sustatzen 1919z geroz lan 
egiten duen GKE. Bereziki interesgarriak dira erakunde 
honek egindako hezkuntza-materialak, eta jardunbide 
onetarako gomendioak. 
 

Separated Children in Europe Programme 

www.separated-children-europe-programme.org/index.html 
 
Save the Children-en Nazioarteko Aliantzak 1997an 
sorturiko Europako programa, bakarrik dauden adin txikiko 
atzerritarren egoerari erantzuna emateko, eta hobetzeko. 
Programa honen langintzaren ardatzak analisi-txostenak 
idaztea eta praktika onak sustatzea dira. 
 

 
UNICEF 

www.unicef.es 
 
Nazio Batuen Agentzia, haurren eskubideak betetzen direla 
bermatzea helburu duena. Bereziki garrantzitsuak dira mundu 
osoko neskato eta mutikoen hezkuntza-egoerak hobetzeko 
proiektuak. 
 
Estatuko organismo eta erakundeak 

 

Ararteko 

www.ararteko.net 
 
Arartekoa Euskal Herriko herritarren defendatzailea da. 
Haren misioaren ardatza da gizabanakoen eskubideak 
defendatzea euskal administrazioaren ekintzen eta politiken 
aurrean. Bereziki interesgarriak dira bakarrik dauden adin 
txikiko atzerritarren egoerari buruzko txostenak eta urteroko 
gomendioak. 
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CEAR: Errefuxiatuei Laguntzeko Espainiako Batzordea 
www.cear.er 
 
Gobernuz kanpoko erakunde hau 1979an sortu zen, Giza 
Eskubideak eta pertsona aberrigabe, errefuxiatu eta 
migratzaileen garapen integrala defendatzea duela 
helburu. Ikerkuntza lanez eta argitalpenez gain, pertsona 
horien atentzioan eta formakuntzan ere lan egiten du. 
 

 
Defensor del Pueblo 

www.defensordelpueblo.es 
 
Espainiako herriaren Goi Ordezkaria. Arartekoaren kasuan 
bezala, interes berezikoak dira erakunde honen txostenak 
eta gomendioak, oso jarraibide argiak ematen baitituzte.  
 

Drari 

http://drari-col-lectiu-iap-drets-infant.blogspot.com/ 
 
Estatuan sortu zen lehenengoetako talde eta baliabidea 
bakarrik dauden adin txikikoei babesa eta defentsa 
emateko. Gai horri buruzko datu-base erraldoia dauka, 
interes handiko material juridikoa, pedagogikoa eta 
ikusentzunezkoa biltzen duena. 

 

Melilla Frontera Sur 

www.melillafronterasur.blogspot.com 
 
 
Hiri horretara iristen diren pertsona immigranteen egoerari 
buruzko informazioa eskaintzen duen blog alternatiboa. 
Ikusentzunezko dokumental interesgarriak jarriak ditu sare 
an. 
 

Menores solos 

www.menoressolos.blogspot.com 
 
Baliabide eta informaziorako bloga. Espainiako bakarrik 
dauden adin txikiko atzerritarren egoerari dagozkion 
harreman-kontaktuak, helbideak, programazioa eta 
ikastaroak aurki daitezke bertan. 

 

Mugak 

www.mugak.eu/gunea 
 
Gipuzkoako SOS Arrazakeriak sustaturiko immigrazio, 
arrazakeria eta xenofobiari buruzko buruzko ikerketa eta 
dokumentazio gunea da Mugak. Haren atalean artean 
aipagarria da bete-betean bakarrik dauden adin txikiko 
atzerritarren egoerari emana dagoena. 
 
______________________________________________________________________ 
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Oroitzapenerako  

 

ABENDUAREN 10: Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala 1948an aldarrikatu 
zenaren urteurrena. Nazio Batuen Erakundearren Batzar Nagusiak 1948ko abenduaren 
10ean onartu eta aldarrikatu egin zuen Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala. 
Ekitaldi historiko horren ondoren, Batzarrak, NBEko kide ziren herrialde guztiei eskatu 
zien Deklarazioaren testua argitara zezaten, eta agindu zezaten “eskoletan, eta beste 
irakaskuntza zentroetan zabaldua, erakutsia, irakurria eta iruzkindua izan zedin, 
herrialdeen edo lurraldeen egoera politikoan oinarrituriko bereizketei begiratu gabe”. 

AZAROAREN 20: Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioaren urteurrena. Nazio 
Batuen nazioarteko tratatu honen 54 artikuluetan haurren eskubideak arautzen dira. 
Konbentzioak aintzatesten du 18 urtez beherako pertsona guztiek dutela eskubidea 
babestuak izateko, beren burua garatzeko eta gizartean aktiboki parte hartzeko; bertan 
ezartzenda neskatoak eta mutikoak ere, eskubideen subjektu direla. Nazio Batuen 
Erakundeko Batza Orokorrak 1989ko azaroaren 20an onartu zuen. 

ABENDUAREN 18: Immigrantearen Nazioarteko eguna. Horrela izandatu zuen Nazio 
Batuen Erakundeko Batzarrak, 1990an onartutako Langile migratzaile guztien eta beren 
familien eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioa ospatzeko. Konbentzioa, 
munduan dagoen gaiaren gaineko adostasuna lege bihurtzen duena, 2003an sartu zen 
indarrean. 
 
 

6.- KONTZEPTU GILTZARRIAK 

 

Errealitatea ulertu ahal izateko, izendatu egin behar dugu, eta erabiltzen ditugun izen 
horien esanahia ezagutu. Horretan laguntzeko, landu duzun gai honi buruzko 
kontzeptuen zerrenda bat eskaintzen dizugu. Egin dituzun jardueren ondoren, orain ez 
duzu zailtasunik izango ondoko terminoek zer esan nahi duten ulertzeko. Ez badituzu 
gogoratzen, garrantzitsuena da jakinmina izatea informazioa bilatzeko eta egiaztatzeko. 
Ea ausartzen zaren!  

 
! Harrera 

! Elkar laguntza 

! Kaiukoa 

! Harrera zentroa 

! Haurrearen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioa 

! Bizikidetza 

! Betebeharrak 

! Eskubideak 

! Gizarte-ezberdintasuna 

! Foru Aldundia 

! Aniztasuna 

! Adingabeen Fiskaltza 

! Berdintasuna 

! Gizarte-imaginarioa 

! Integrazioa 
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! Adingabearen interes nagusia 

! Gizarte-justizia 

! Adin nagusitasuna 

! Bakarrik dagoen Adin Txikiko Atzerritarra (BATA) 

! Adingabetasuna 

! Patera 

! Migrazio-proiektua 

! Adinaren froga 

! Errespetua 

! Zaurgarritasun-egoera 

! Arrisku-egoera 

! Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema   

! Elkartasuna 
 

 
 
7.- GALDETEGIA 

 

 

1.  Zer da zuretzat immigrante bat? 

 
 
2. Zure ustez, zergatik pertsona batzuek beren sorterria utzita etortzen dira 

hona? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

3. Pertsona immigrante horiek zertan dira EZBERDINAK gurekiko, zure 

ustez? 

 
 

4. Pertsona immigrante horiek zertan dira BERDINAK gurekiko, zure ustez? 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

- Izen-deiturak:.......................................................................................... 

- Adina:................................................................................................................. 

- Eskola:............................................................................................................. 

- Data:................................................................................................................ 
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5.  Uste duzu pertsona immigrante horiek gure eskubide berberak dituztela? 

- Bai " - Ez " 
Zergatik? 

 
 
6. Zure aburuz, nola tratatzen ditu jendeak pertsona immigranteak? 

 

- Ondo " - Hala moduz "  - Gaizki"   

 
Zergatik uste duzu tratatzen dituztel horrela? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7. Baduzu lagunik edo ezagunik beste herrialde batean jaio eta hemen bizi dena?  

 
-Bai "  - Ez "  

 

8. Gustatuko litzaizuke zure adiskide izatea beste herrialde batean jaio eta hemen 

bizi den norbait? 

-Bai "  - Ez "  

Zergatik? 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

ERAKUSKETA IKUSI DUTEN IKASTALDEENTZAT  

 
1. Gustatu zaizu erakusketa?                Bai " - Ez "  

 

2.  Interesgarria iruditu zaizu bisita gidatua?                  Bai "  - Ez "  

 

3.  Ezagutzen duzu ADIN TXIKIKO neska edo mutilen bat, beste herrialde 

batean jaio, eta Euskal Herrira  BAKARRIK etorri dena                  Bai " - Ez "  

 

4.  Zergatik uste duzu erakusketaren izenburua dela Gureak ere badira adin 

txikiko  

horiek?________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5. Uste duzu bakarrik emigratzen duten umeen kasuan haurraren eskubideak 

betetzen direla?  

 

Bai "  - Ez "   Zergatik? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6.  Zer ikasi duzu erakusketan? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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8.- ZURE IRITZIA AXOLA ZAIGU 

 

 

 

Balioespen galdetegia 

 

1.- Zein irakasgaitako irakasle zara?:................................................................................ 
 
2.- Zeintzu jarduera erabili dituzu? 
………………………………..:.......................................................................................... 
Zergatik?.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...... 
Ikasgelan  eginarazi dituzen jarduera bakoitzari buruz:  
 
3.- Iruzkindu itzazu gogoeta eta eztabaidari begira zeintzu indargune eta ahulezia aurkitu dituzun 

Jarduera Zailtasunak Indarguneak 

a.- 
b.- 
c.- 
(...) 

  

4.- Jarduerak ikasleen mailari egoki zaizkio? Egokitzapen asko egin behar izan duzu? 

Jarduera Mailarako egokitzapenak Egindako egokitzapenak 

a.- 
b.- 
c.- 
(...) 

  

5.- Nola balioesten duzu proposatutako jardueren edukia? 

Jarduera Edukiaren balioespena 

a.- 
b.- 
c.- 
(...) 

 

6.- Material osagarririk edo baliabiderik erabili al duzu. Zein? 

Jarduera Erabilitako materiala edo baliabidea 

a.- 
b.- 
c.- 
(...) 

 

7.- Nola balioesten dituzu lortutako emaitzak? 

Ekintza Lorturiko emaitza 

a.- 
b.- 
c.- 
(...) 

 

8.- Nola baioesten duzu ikasleen aldetiko erantzuna? 

Jarduera Ikasleen aldetiko erantzunaren balioespena 

a.- 
b.- 
c.- 
(...) 
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9.- Proposamenik edo iradukizunik baduzu? Oso pozik hartuko ditugu: 
 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
10.- Gida Didaktiko  honi 1etik 5era bitarteko puntuak (1 txarrena eta 5 hoberena direla) 
ematekotan, zen bat puntu emango zenizkioke? 
 
Gida Didaktiko hau eskuetan izan baduzu eta edozein unetan erabili baduzu, oso 
interesgarria izango zaigu merezi dizun iritzia ezagutzea. Material hau benetan 
erabiltzen dituztenen ohar, iradokizun eta proposamenen bidez bakarrik hobetu ahal 
izango dugu, eta benetako beharretara egokitu. Hortaz, zeure erantzunak helarazteko 
aukerarik baduzu, ohiko postaz zein emailez, edo telefono-dei bat eginez, mesede 
handia egingo diguzu, benetan eskertzekoa. 
 
Hona gure harremanetarako datuak. Zure esanetara gauzkazu: 
 

SOS Arrazakeria – SOS Racismo Gipuzkoa 

Peña y Goñi kalea, 13 1. 
20002 Donostia – San Sebastián 
Tel.: 943 321 811 
Posta elektronikoa: menores@mugak.org 



Lan hau Gipuzkoako SOS Arrazake-
riako Adin Txikiko lan-taldeari esker
egin ahal izan dugu:

Anna Stern

Loira Manzani

Maitane Arnoso

Silvana Lucciani

Berrikusketa pedagogikoa:

Chema Castiello
(Eleuterio Quintanilla Taldea)

Euskarara itzulpena:

Antton Elosegi

Susana Mujika

Anaitze Agirre

GUREAK ERE

BADIRA ADIN

TXIKIKO HORIEK

GUREAK ERE

BADIRA ADIN

TXIKIKO HORIEK


