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Gida didaktiko honen helburua, gure ikasleei, 
mugimenduan dauden pertsonen errealitatea 
ezagutaraztea eta hurbiltzea da. 

Gaur egun, azken urteotako krisi humanitario la-
rrienetarako bat ari gara bizitzen. Milioika pertso-
na beren jatorrizko herrialdeak indarrez utzi eta 
etorkizun berri bat bilatzeko bidaia luzea egitera 
behartuak daude. Arrazoiak askotarikoak izaten 
dira, baina pertsona hauek, bai bidean eta baita 
beren harrera-herrialdeetan, jazarpena, indar-
keria edota giza eskubideen urraketa sistema-
tikoarekin aurkitzen dira. Testuinguru honetan, 
beharrezkoa ikusten dugu gure ikasleak gai ho-
netan sentsibilizatzea, herritar konprometitu, ak-
tibo eta solidarioagoak hezteko.

Xede hori lortzeko asmoz prestatu dugu gida di-
daktiko honetako materiala. Alde batetik, irakas-
leentzako gida bat aurkezten da, eta bestetik, 
ikasleei zuzendutako jarduera multzoa. Lehenak, 
irakasleen lana errazteko asmoz, gaur egun-
go egoerari buruzko datuak eta kontzeptuen 
inguruko argibideak azaltzen ditu. Bigarrenak, 

hezkuntza maila desberdinetara (Haur Hezkunt-
za, Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza, Ba-
txilergoa) egokitutako unitate didaktikoak biltzen 
ditu. 

Proposatzen diren jarduerak edozein irakasgai-
tan landu daitezke eta indarrean dagoen marko 
kurrikularrarekin bat egiten dute. Hizkuntza- eta 
literatura-komunikaziorako oinarrizko konpetent-
zia eta Gizarterako eta herritarta sunerako oi-
narrizko konpetentzia lantzen dira bete-betean. 
Aldi berean, oinarrizko zehar-konpetentziak ere 
lantzen dira, hala nola, Ekimenerako eta ekiteko 
espiriturako konpetentzia eta Elkarbizitzarako 
konpetentzia.

Bildutako jarduerak anitzak dira eta zabalik gerat-
zen dira bakoitzak bere gelako behar izanetara 
molda ditzan iraupena eta edukiak  aldatuz. Guk 
etapa eta ziklo bakoitzerako egokiagoak iruditu 
zaizkigun jardueren sailkapena egin dugu, baina 
jarduera batzuk edozein taldetan egiteko egokiak 
dira.

AURKEZPENA
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A.1 ZER ARI DA  
GERTATZEN?
Gaur egun egoera guztiz larria ari gara bi-
zitzen, inoiz baino pertsona gehiago daude 
mugimenduan munduan. Izan ere, gerrek, 
biolentzia egoerek edota giza eskubideen 
urraketek pertsonak beren jatorrizko herrial-
deak uztera behartu dituzte, Historian zehar 
egon den exodorik handiena ari da gertat-
zen. 

Mugimendu migratzaile hauek baldintza oso 
gogor eta larrietan egiten dira. Mugimen-
duan dauden pertsonak, babesik gabeko 
egoeretan aurkitzen dira, hein handi batean 
herrialde aberatsek migrazio politikei dago-
kienez hartutako erabakien ondorioz. Eta 
gainera, oraindik ere, herrialde pobreenak 
dira errefuxiatu kopuru gehien hartzen eta 
artatzen dituztenak.

Datu ofizialen arabera, 70 milioi pertsonak 
baino gehiagok ihes egin behar izan dute be-
ren etxeak utziz. Egun, munduan banaturik 
dauden errefuxiatu gehienen jatorrizko he-
rrialdea Siria da, baina ez da bakarra. Hego 
Sudan, Kongoko Errepublika Demokratikoa, 
Afganistan, Kolonbia, Somalia… bezalako 
herrialdeetan dauden gatazka larrietatik ere 
ihes egiten duten errefuxiatu asko daude 
munduan sakabanaturik.

Europar Batasunak hartutako erabakiek 
pertsona hauek bide arriskutsuak hartzera 
behartzen dituzte, eta askok eta askok be-
ren bizitza galtzen dute saiakera horretan. 
Mediterraneoan bakarrik, milaka pertsona 
hiltzen urtero itota.

Gehiago jakiteko: 

ü	CEAR urteko txostena 2018  
(personas refugiadas en España y Europa):  
https://www.cear.es/wp-content/
uploads/2018/06/Informe-CEAR-2018.pdf 

ü	2017/18 txostena Amnistia Internacio-
nal La situación de los derechos huma-
nos en el mundo: https://ongietorrierrefu-
xiatuak.info/wp-content/uploads/2018/04/
INFORME_Sencer_AI2017.pdf 

ü	Informe derechos humanos frontera 
sur 2018: https://ongietorrierrefuxiatuak.
info/wp-content/uploads/2018/04/INFOR-
ME_Sencer_AI2017.pdf 

ü	Datos y estadisticas de asilo CEAR:  
http://masquecifras.org/

A BLOKEA: IRAKASLEENTZAKO GIDA

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CEAR-2018.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2018/06/Informe-CEAR-2018.pdf
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/wp-content/uploads/2018/04/INFORME_Sencer_AI2017.pdf
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/wp-content/uploads/2018/04/INFORME_Sencer_AI2017.pdf
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/wp-content/uploads/2018/04/INFORME_Sencer_AI2017.pdf
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/wp-content/uploads/2018/04/INFORME_Sencer_AI2017.pdf
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/wp-content/uploads/2018/04/INFORME_Sencer_AI2017.pdf
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/wp-content/uploads/2018/04/INFORME_Sencer_AI2017.pdf
http://masquecifras.org/


6   

A.2 OINARRIZKO  
KONTZEPTUAK 
 
  ERREFUXIATUA
 
Arrazagatik, erlijioagatik, nazionalitateagatik, 
gizarte-talde jakin batekoa izateagatik edo iritzi 
politikoengatik jazarria izateko susmo sendoak 
dituen pertsona da, bere nazionalitateko herrial-
detik kanpo dagoena eta herrialde horretako 
babesa lortu ezin duena edo beldur horiengatik 
lortu nahi ez duena; edo, bestela, nazionalitaterik 
ez duena, goian adierazitako arrazoiengatik ohi-
ko bizilekua zuen herrialdetik kanpora dagoena 
eta herrialde horretara itzuli ezin duena edo bel-
dur horiengatik itzuli nahi ez duen pertsona da.

1951an  Genevako Konbentzioan sinatutako  
Errefuxiatuen  Estatutuari  buruzko  Hitzarmenak  
eta  beste  zenbait  giza  eskubideei buruzko na-
zioarteko  tresnek  harrerazko  estatuak  pertso-
na  errefuxiatuak  indarrez  torturatuak,  gaizki  
tratatuak  edota  desagerraraziak  izateko arris-
kuan  dauden  inongo  herrialdera  itzuliko  ez  
dituela  bermatzen dute.

Genero-arrazoiengatiko jazarpena, lehentasun 
sexualak eta genero-identitateak eragindakoa 
barne, asilo-eskubideak onesten dituen jazar-
pen-kausetan bilduta dago.

Errefuxiatuen benetako babesean aurrera egite-
ko nabarmentzekoa da, halaber, errefuxiatuaren 
definizioaren interpretazio historiko eta kontes-
tualizatuaren garrantzia. Horrela, 1951ko Ge-
nevako Konbentzioa eman zen unean ohikoak 
ez ziren konbentzioak berak ezarritako jazar-
pen moduak gertatzen dira gaur egun (adibidez, 
enpresa-korporazio handien jazarpena sindi-
kalisten eta laborarien aurka) eta identifikatzen 
dira egon izan diren zenbait jazarpen modu orain 
arte identifikatzen ez zirenak nazioarteko itunen 
interpretazio androzentriko eta heteronormatibo 
baten ondorioz (adibidez, genero-arrazoiengatik, 
sexu-orientazioagatiko eta genero-identitateaga-
tiko jazarpena).

Errefuxiatu eta migratuen arteko banaketa  
kontzeptuala egiteak dakartzan arriskuak:

Dena dela, kontuan hartu behar da, nahiz eta erre-
fuxiatu estatus ofizialetik kanpo geratu, badaudela 
beren herrialdeak indarrez utzi behar dituzten pertso-
na migratzaileak ere. Arrazoi ekonomiko edo klima-
tikoengatik ihes egiten duten pertsonak dira. Hauek 
ere, eskubideak dituzte, eta askotan muturreko go-
sea eta pobrezia egoeretatik ihes egiten dute bizitza 
hobeago baten bila. Beraz, ez da komeni pertsona 
migratzaileen hierarkizaziorik egitea, batzuen kausak 
besteenak baino bidezkoagoak eginez. Gogoratu, 
gure gizartearentzako ere arrazoi guztiz zilegia izan 
zela eta dela miseria egoeretatik alde egitea etorki-
zun hobeago baten bila.

 
  ASILO ESKUBIDEA

Pertsona orok bere jatorriko herrialdetik edo 
ohiko bizilekutik kanpo babesa bilatzeko duen 
eskubidea da, baita babes horretaz gozatzekoa 
ere susmo sendoak dituelako arrazarengatik, er-
lijioarengatik eta nazionalitatearengatik, iritzi po-
litiko jakin batzuk edukitzeagatik edo gizarte-tal-
de batekoa izateagatik jazarriko dutela.

Asilo Eskubidea funtsezko giza eskubidea da, 
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren 
14. artikuluan bildutakoa eta 1951ko Genevako 
Konbentzioan eta haren protokoloan (1967ko 
New Yorkeko Protokoloa) garatutakoa. Estatu 
espainolak bere Konstituzioan onesten du eta 
Asilo Legearen bidez arautzen du. 

Azken hamarkadetan, migrazio kontrolen go-
rakadarekin batera, Europako asilo-politikak 
gogortu egin dira. Asiloa eskatzen duten pertso-
nak hainbat oztoporekin aurkitzen dira, mugetan 
ezarritako itzulketarako prozedura azkarrak eta 
atxiloketak, besteak beste. 
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Zenbait datu:

2018.urtean 54.065 asilo eskaera inguru egon ziren Espainiar estatuan. 
Hauetatik 11.875 bakarrik izan ziren onartuak. 2017ko datuak bikoiztuz, urte 
bukaeran, gutxienez 78.710 eskaera ebazpen baten zain zeuden. 

Eskatzaileen artean, Venezuela, Kolonbia eta Siriako pertsonak ziren nagusi.
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  LAGUNDU GABEKO ATZERRITAR  
  ADINGABEAK 

 
Herrialdeen arteko mugak zainduko dituen hel-
du baten zaintzapean egon gabe gurutzatzen  
dituzten haurrak  dira.

Adingabeak beren herrialdetik irtetera bultzat-
zeko arrazoiak askotarikoak dira, hala nola po-
brezia, hondamendi naturalak, familiaren dese-
gituraketa, gatazkak eta indarkeria orokorra. 
Ihes egiteko arrazoietako bat beldurra da: jazar-
penaren beldurra, jatorriko herrialdean gatazka 
armatu baten edo istilu handien ondorioak jasa-
teko beldurra, giza eskubideen urraketa dakar-
ten eta bereziki adingabeak eraginpean hartzen 
dituzten egoerak jasateko beldurra, tratu txarrak 
jasateko beldurra eta abar.

Adingabe horiek, halaber, zenbaitetan helduek 
ere jasaten dituzten arren adingabeen kasuan 
bereziki larriak eta ohikoak diren beste jazarpen 
mota batzuen biktimak izan daitezke. Horien ar-
tean, honako egoera hauek aipa daitezke: adin-
gabeak talde armatuetarako edo armadarako 
errekrutatzea, familia barneko eta komunitate 
barneko indarkeria, haur-hilketak, adingabeak 
behartuta ezkontzea, sexu-organoen mozketa, 
bortxazko lanak, prostituzio behartua, haur-por-
nografia, adingabeen trafikoa eta abar. 

  

  ATZERRITARRAK BARNERATZEKO  
  ZENTROAK (ABZ) 

 
Instalazio publikoak dira ABZk, baina ez espe-
txeak; egoera irregularrean dauden atzerritarrak 
atxikitzen dira zentro horietan, kanporatu ahal 
izateko, eta gehienez ere 60 egunez egon dai-
tezke askatasunaz gabetuta.

Dokumentaziorik ez izatea falta administratiboa 
izaki, formalki ez dira ‘atxilotze-zentrotzat’ hart-
zen, baizik eta ‘barneratze-zentrotzat’.

Barne Arazoetako Ministerioak kudeatzen ditu 
Poliziaren Zuzendaritza Nagusiaren bitartez.

Europan eta Europako mugetan, itxialdietarako 
zentroak 324 ziren 2000. urtean eta 2012an, al-
diz, 473. Zentro itxiak soilik aintzat hartuta, Mi-
greurop-ek egiten duen ‘Esparruen Mapan’ 473 
zentro identifikatu dituzte 44 herrialdetan eta, 
guztira, 37.000 lagun hartzeko tokia dute. 2012. 
urtean, 570.660 atzerritar atxilotu dituzte Euro-
par Batasunean eta horietatik 252.785 kanpora-
tu egin dituzte.

Gizarte-erakunde, erakunde eta nazioarteko or-
ganismo askok zentro horien opakutasuna eta 
barneratuen bizi-baldintzak salatu izan dituzte: 
tratu txarrak, isolamendu-ziegak eta oinarrizko 
eskubideen urraketak. Beste hainbat egoera 
larriren artean, salerosketaren eta bestelako 
indarkeria mota batzuen biktima diren emaku-
meak egoten direla egiaztatu da eta, kasu as-
kotan, asilo-eskaera egiteko eskubidea zutela 
jakinarazi gabe kanporatu izan dituzte. 

Euskal Herrian ABZ bat dago Hendaian. 

 

Zenbait datu eta albiste:

• Mendebaldeko Europan bakarrik, 100.000 haur daude 
beren gurasoengatik banaturik. 20.000 lagundu gabeko 
atzerritar adingabe inguruk aurkezten dituzte asilo es-
kaerak urtero Europa, Iparamerika eta Ozenian.  
ACNUR 
 
Gehiengoak gerrak direla-eta alde egiten dute alde be-
ren etxeetatik. Azken hamarkadan, gerrek 2 miloi haur 
hil dituzte eta milioi bat adingabeko utzi dituzte ume-
zurtz. ACNUR

• 135 milioi emakumek ablazioa sufritu dute, asko 4 eta 
8 urte bitartekoak. ACNUR

• Milioi bat emakume eta neskato baino gehiago pert-
sonen salerosketa sareetan erortzen dira urtero, eta 2 
milioi mutiko inguru prostituzio sareetan sartzen dira. 
ACNUR

• Ume ikusezinak: Europolen arabera 2017.urtean 
10.000 adingabeko desagertu ziren Europan. Italian bi 
egunik behin  ume bat desagertzen da. La Republica. Protesta Hendaiako ABZ aurrean elkarretaratzea. Mugak Zabalduz karabana migranteen alde.
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  PERTSONEN SALEROSKETA  
 
 
Pertsonen  salerosketa  giza  eskubideen  
urraketa  larria  da. Iruzurra, mehatxuak,  inda-
rra,  zaurgarritasun egoerak  eta  beste  zen-
bait  jazarpen  neurri  erabiltzen  dira  pertsona  
hauek  behartutako  lanetan, sexu-esplotazioan, 
esklabutzan edo menpekotasunean aritzeko 
edota euren organoak kentzeko.

Ahultasun egoera berezia  dela-eta, emakumeak  
eta  neskatilak  sexu-esplotazio  sareetara  bide-
ratuak  izaten  dira  edota  berariazko  arrisku  eta 
abusu  egoerak  pairatu  behar  izaten  dituzte.

Oraindik, gaur egun ere, ez da salerosketen 
biktimen aldeko aurrerapen handirik lortu. Ara-
zo  larrienak  ondorengoak  dira:  biktimek bere  
eskubideei  buruz  jasotzen duten  inform azio  
urria,  biktimak identifikatzeko mekanismorik ez 
egotea, eta  beraientzako  hausnarketa-epe  ba-
ten  bermerik ez egotea berehala  salaketa  bat  
jarri  behar  izan  edo justiziarekin  elkar lanean  
aritu  behar  izan gabe. (IA)

Sexu-esplotaziorako salerosketa. Biktimak 
emakumeak dira eta gehienak atzerritarrak 
(%90). Egoera horretan dauden emakume ge-
hienak Nigeriatik, Errumaniatik eta Paraguaitik 
etorriak dira. Baina badira beste nazionalitate 
batzuetako emakumeak ere, hala nola Ekuato-
re Gineakoak, Nikaraguakoak eta Brasilgoak. 
Xenofobiak legitimatu egiten du haiekiko tra-
tu desorekatua. “Bizitzeko Ihes Egin. Emaku-
me Errefuxiatuak dira” kanpaina jarri du abian 
CEAR Euskadik: http://setrataderefugiadas.
cear-euskadi.org/eu/

Benetako istorioak ezagutzeko aukera lehe-
nengo pertsonan http://setrataderefugiadas.
cear-euskadi.org/historias/?l=eus

  ARRAZAKERIA ETA XENOFOBIA

 
Arrazakeriaren helburua zera da, kategoria bat-
zuk beste batzuen gainetik egon daitezen legi-
timatzea botere menderatzaileko harremanak 
ezartzeko, mantentzeko eta indartzeko.

Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala oina-
rritzen den funtsezko printzipioa ukatzen du: giza 
eskubideak berezkoak direla eta denontzako di-
rela inolako bereizketarik gabe.

Pertsona migratzaileak, askotan, zeharkatzen 
dituzten herrialdeetan edota harrera herrialdee-
tan arrazakeria pairatzen dute. Besteak  beste,  
lan alorreko  bereizkeria,  etxebizitza,  hezkuntza 
edo aisialdiko guneetara sarrera mugatzea izan 
daitezke. Baita partikularrek eragindako eraso 
arrazistak edota segurtasun indarrek emandako 
abusu eta tratu txarrak errealitate honen adie-
razle garbia dira.

Gure artean, arrazakeria indartzen duten infor-
mazio faltsuei eta zurrumurruei aurre egiteko Zu-
rrumurrruen Aurkasko Sarea sortu da:

http://zurrumurrurikez.eus/?lang=eu

https://migracion.maldita.es/category/articu-
los/

 

https://www.youtube.com/watch?v=H8AMPGTss3c
https://www.youtube.com/watch?v=H8AMPGTss3c
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/eu/
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/eu/
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/historias/?l=eus
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/historias/?l=eus
https://migracion.maldita.es/category/articulos/
https://migracion.maldita.es/category/articulos/
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B BLOKEA: JARDUERA DIDAKTIKOAK

B.1. LEHEN HEZKUNTZA 

1.1 Jarduera: pertsona   
errefuxiatuak ezagutzen

HELBURUAK

-Ikasleak errefuxiatu terminoaren  esanahia 
ezagutzea eta hauen errealitatera hurbiltzea 
hauekiko enpatia jarrerak sustatzeko. 
        
JARDUERAREN GARAPENA

1. Ideia zaparrada. Ikasleei pertsona errefuxia-
tuei buruz galdetuko diegu: nongoak dira, nora 
doaz, zeintzuk dira beren herrialdeak usteko 
arrazoiak, zer lanbide daukate, nola bizi ziren 
jatorrizko herrialdean, nora joan nahi dute, nola 
bidaiatzen dute, zenbat ordaintzen dute, zer ger-
tatzen da mugetan, denak iristen al dira…?

2. Ondoren, hainbat pertsonek lehen pertso-
nan errefuxiatu terminoa definitzen duten bideo 
hauek ikusi daitezke. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sxq4cGlxedU

https://www.youtube.com/watch?v=daEz9bQ73iI 

https://www.youtube.com/watch?v=ifytweKyDi0 

3. Bideoak ikusi ondoren, irakasleak lehengo 
galderen erantzun egokiak aurkitzen lagun de-
zake: 

Gerrak, hilketak, goseak, errepresioak… bult-
zaturik egiten dute ihes. Horrelako egoera lat-
zak bizitzea tokatu zaie ez da beraiek aukera-
tutako bizitza, Egoera horiek ez dira beraien 
erabakien ondorioak. 

Bizitzeko aukera baten bila dabiltza. Bizitza 
duin bat baino ez dute bilatzen. Gehienak na-
hiko lukete beraien herrira, beraien etxeetara 
bueltatu. Beraien lagun, eskola, jostailuak… 
berreskuratu. Baina batzuetan ezinezkoa da.

Mugak itxita egoten dira beraientzat. 

Bidaia oso luze eta oso arriskutsuak egiten 
dituzte. Gainera mafiak egoten dira tartean 
eta diru kantitate handiak ordaindu behar 
izaten dituzte. Bidean lapurretak, indarkeria, 
bortxaketak… jasten dituzte eta denak ez dira 
iristen, bidean hiltzen dira (Mediterraneoan 
adibidez milaka pertsona hil dira jadanik). 

IRAUPENA 
 
Saio 1

BALIABIDEAK

 Ordenagailua eta proiektorea

 Bideoak 

https://www.youtube.com/watch?v=Sxq4cGlxedU
https://www.youtube.com/watch?v=daEz9bQ73iI
https://www.youtube.com/watch?v=ifytweKyDi0
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1.2. Jarduera: Carlota txikia
 
 
HELBURUAK

-Istorioak sortzen dituen sentimendu eta 
emozioak landu atzerrian bizi diren pertsonen-
ganako enpatia sortzeko.

-Haurren oinarrizko beharrizanak ezagutu, aldi 
berean, desberdintasun eta bazterketa bezalako 
kontzeptuen inguruan kontzientzia hartuz.

JARDUERAREN GARAPENA

1. Carlota txikia marrazki bizidunen bideoa ikusi 
aurretik inolako azalpenik eman gabe.

2. Bideoa ikusi ondoren, ikasleei ikusi dutenaren 
inguruan askatasunez hitz egiteko aukera eman-
go diegu elkarrizketa sustatuz. Ulertu ez duten 
zerbait azaltzeko bakarrik esku hartuko dugu.

3. Gehien eta gutxien gustatu zaizkien esze-
nak margotzeko eskatu ahal zaie ikasleei. Ma-
rrazkietatik abiaturik gai hauek landu daitezke: 
emozioak eta sentimenduak, haurren oinarrizko 
beharrizanak, desberdintasuna eta bazterketa, 
eta ongietorria. 

a) Emozioak eta sentimenduak. Carlotak ihes 
egiteko dituen arrazoien inguruan eztabaida-
tuko dugu. Beldurren inguruan hitz egiteko 
aukera emango zaie haurrei, zeri dioten bel-
durra adieraziko dute (zenbait beldur nahiko 
unibertsalak izaten dira, iluntasuna, bakarda-
dea, monstruoak…). Ondoren Carlotaren bel-
durren inguruan hausnartuko dute. 

b) Haurren oinarrizko beharrizanak. Carlotak 
zer behar zuen galdetuko diegu haurrei (jan 
eta lo egiteko leku bat, maitasuna, jolastu). 

Beharrizan hauen inguruan hausnartuko 
dugu eta baita izan ezean zer ondorio ekarri 
ditzakeen.

c) Desberdintasuna eta bazterketa. Carlota 
baztertua den eszenak identifikatzeko eska-
tuko diegu ikasleei. Ondoren beraiek inoiz 
baztertuak izan diren eta nola sentitu diren 
pentsatzeko eskatuko diegu. Taldeka, Carlota 
baztertua den eszena horiek aldatu eta beste 
irtenbide bat bilatu dezakete.

d) Ongietorria. Mr Refugio jaunaren harrera 
onartuko ote zuten galdetuko diegu haurrei. 
Ondoren beraiek zer nolako harrera nahiko 
luketen leku berri batera iristean galdetuko 
diegu.

IRAUPENA 
 
Saio 2 

 BALIABIDEAK

 Ordenagailua eta proiektorea 
 
 Bideoa: https://www.youtube.com/ 
 watch? v=3AnqER4yG1U (Gaztele 
 raz dago)

https://www.youtube.com/watch?v=3AnqER4yG1U
https://www.youtube.com/watch?v=3AnqER4yG1U
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1.3. Jarduera: zer sartuko 
zenuke maletan? 

 

HELBURUAK

-Pertsonak beren herrialdeak uztera behartzen 
dituzten kausak eta egoerak ulertzea hauekiko 
enpatia garatzen laguntzeko.

-Pertsona errefuxiatu eta migratzaileekiko 
enpatia lantzea gizarte solidarioagoa sort-
zeko.

JARDUERAREN GARAPENA

1. Munduan etengabe ari dira gertatzen behartu-
riko lekualdatzeak, jendeak bere etxeak, familia, 
lagunak, ondasunak… utzi eta ihes egiten du 
leku seguru baten bila. Arrazoiak desberdinak 
izan daitezke, hondamendi natural bat, gerra 
bat, segurtasun eza…

2. Ikasleei beren bizitza salbatzeko ihes egin be-
har duten pertsona hauen egoeran jartzea eska-
tuko diegu. Imajinatu olatu erraldoi bat datorrela 
esaten dizutela edota gerraren ondorioz zure 
etxea bonbardatu dutela (Gernika, Durango, 
Otxandio, Igorren… gertatu zen bezala). Dena 
utzi eta alde egin behar duzu. Bost minutu dituzu 
maletan sartuko dituzun 10 objektuak aukerat-
zeko eta zerrenda batean ipini. Kontuan hartu 
hartzen dituzun gauzen tamaina, pisua, bide 
luzea egin beharko duzula oinez eta etorkizune-
rako erabakigarriak izango direla objektu horiek. 

3. Orain denen artean eztabaidatuko eta haus-
nartuko duzue galdera hauen inguruan:

Zergatik aukeratu dituzu objektu horiek?

Ondo aukeratu duzula uste duzu? 

Denbora gehiago izango bazenu aldaketarik 
egingo zenuke?

Nola sentitu zara gauza gutxi batzuk aukera-
tu beharraz?

4. Hurrengo bideo hauek ikusi daitezke eztabai-
darekin jarraitzeko: 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/
historias-de-vida/y-tu-que-te-llevarias-si-tu-
vieras-que-huir

https://www.youtube.com/watch?-
v=kQ-Gx1KQmUw

5. Eztabaidarekin jarraitzeko: 

Objektu berdinak aukeratu dituzue?

Nola sentitzen dira dokumentaleko pertso-
nak? Zu nola sentituko zinateke egoera ho-
rretan?

Zein harrera egitea gustatuko litzaizuke he-
rrialde berrian?

IRAUPENA

Saio 1-2

BALIABIDEAK 

 Ordenagailua eta proiektorea 
 
 Bideoak: 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/
historias-de-vida/y-tu-que-te-llevarias-si-
tuvieras-que-huir 

https://www.youtube.com/watch?-
v=kQ-Gx1KQmUw

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/y-tu-que-te-llevarias-si-tuvieras-que-huir
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/y-tu-que-te-llevarias-si-tuvieras-que-huir
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/y-tu-que-te-llevarias-si-tuvieras-que-huir
https://www.youtube.com/watch?v=kQ-Gx1KQmUw
https://www.youtube.com/watch?v=kQ-Gx1KQmUw
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/y-tu-que-te-llevarias-si-tuvieras-que-huir
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/y-tu-que-te-llevarias-si-tuvieras-que-huir
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/y-tu-que-te-llevarias-si-tuvieras-que-huir
https://www.youtube.com/watch?v=kQ-Gx1KQmUw
https://www.youtube.com/watch?v=kQ-Gx1KQmUw
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BALIABIDE DIDAKTIKOEN GIDA IRAKASLEENTZAKO
MUGIMENDUAN DAUDEN PERTSONAK

B.2 BIGARREN HEZKUNTZA
Lehen zikloa

2.1 Jarduera: zure lekuan

HELBURUAK

- Mugimenduan dauden pertsonen errealitatea 
ezagutzea egoera hauen aurrean enpatia sort-
zeko.

- Mugimenduan dauden pertsonen errealitatea 
ezagutzea beren herrialdeetatik ihes egitera 
bultzatzen dituzten arrazoiak ezagutzeko.

JARDUERAREN GARAPENA 
 
1. En sus zapatos web orrialdean hainbat pert-
sona errefuxiaturen istorioak kontatzen dira be-
ren zapatetatik abiatuz. Web orrialdean sartuko 
gara eta ikasleak, binaka, bertan aurkitzen diren 
zapaten jabeen istorioak asmatzen saiatuko dira: 
norenak diren, non bizi diren, zenbat urte dituz-
ten, zer duten gustuko, zerk bultzatu zituen ihes 
egitera… Ondoren denon artean elkarbanatuko 
ditugu istorioak.

2. Bakoitzak zapata pare bat aukeratuko du, 
etxean, zapata horien jabearen istorioa irakurri 
eta etxekoekin komentatuko du. Hurrengo egu-
nean gelan kontatuko dute aukeratutako istorioa.

3. Hausnarketarako galderak:

Harritu zaitu benetako istorioak? Zergatik?

Zein istorio izan dira latzagoak, zuek asmatu-
takoak ala errealak?

Espero zenuen horrelako istoriorik aurkitzea?

Zergatik egiten dute ihes pertsona errefuxiatuek?

IRAUPENA  
 
Saio 2 
 
BALIABIDEAK

http://ensuszapatos.es/

2.2 Jarduera:  
zuk zer egingo zenuke?

 
HELBURUAK 
 
-Mugimenduan dauden pertsonen errealita-
tea ezagutzea egoera hauen aurrean enpa-
tia sortzeko.

 -Pertsonak beren herrialdeetatik ihes egi-
tera bultzatzen dituzten arrazoiak aztertzea 
gaur egungo errealitatea ulertzeko. 
 
JARDUERAREN GARAPENA 
 
1. Errefuxiatu baten azalean web orrialdean 
Afrika, Asia eta Latinoamerikatik ihesean 
irten diren 6 pertsonen egoerak azaltzen 
dizkigu. Rol joko baten erara aurkezten dira 
istorio hauek, momentu bakoitzean bi auke-
ren artean aukeratu behar delarik. Hasieran 
hartutako erabakiek etorkizunean erabaki 
berriak hartzera bultzatzen zaituzte. Zuk zer 
egingo zenuke?

2. Ondoren, ikasleek irakaslearen la-
guntzarekin, talde handian, ezagutu di-
tuzten istorioak partekatuko dituzte eta 
hauen inguruan hitz egiteko aukera eman-
go zaie. Istorio hauen inguruan haus-
nartu daiteke galdera hauei erantzunez: 

IRAUPENA 

Saio 1-2

BALIABIDEAK

https://elpais.com/especiales/2017/refugia-
dos/

http://ensuszapatos.es/
https://elpais.com/especiales/2017/refugiados/
https://elpais.com/especiales/2017/refugiados/
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2.3 Jarduera: pertsona migratzaile  
baten istorioa ezagutu

 
HELBURUAK

- Pertsonen mugikortasunaren kausak eta gertatzen diren oinarrizko eskubi-
deen urraketak ezagutzea gizarte solidarioagoa sortzeko.

- Pertsona migratzaileekiko hurbiltasuna eta enpatia garatzen laguntzea gaur 
egungo errealitatea ulertzeko.

JARDUERAREN GARAPENA 
 
1. Ikasleek migrazio istorio erreal bat ikertu beharko dute. Horretarako bere 
jatorrizko herrialdetik kanpo bizi den senideren bat, lagunen bat, auzokideren 
bat… elkarrizketatu beharko dute. (1.fitxa).

2. Ondoren, bildutako istorioak komunean jartzen saiatuko dira irakaslearen 
laguntzarekin. Horrela pertsona horiek migratzera behartu zituzten arrazoien 
inguruan hausnartuko dugu, nola sentitzen garen istorio horiek entzutean, nola 
nahi genuke gu tratatzea beren egoeran egongo bagina…

3. Nahi izanez gero, jarduera luzatu daiteke eta mapa handi batean pertsonek 
eginiko ibilbideak markatuko ditugu txintxeta eta koloretako artilea erabiliz.

BALIABIDEAK

• 1.fitxa: elkarrizketa

• Mapamundi bat, txintxetak eta koloretako artilea

• Ikasleren batek arazoak izango balitu elkarrizketa egiteko pertso-
na bat bilatzeko hemen testigantza desberdinak aurkitu ditzakete:  
https://rugesanturzi.wordpress.com/

IRAUPENA  
 
Saio 1

Bigarren zikloa

https://rugesanturzi.wordpress.com/
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BALIABIDE DIDAKTIKOEN GIDA IRAKASLEENTZAKO
MUGIMENDUAN DAUDEN PERTSONAK

 

2.4. Jarduera: pertsona  
guztiak ditugu eskubideak

HELBURUAK

- Pertsonen  eskubide unibertsalen inguruan 
hausnartu  eta pertsona migratzaileen eskubi-
deak urratu egiten direla ulertzeko.

- Emakume migratzaileen kasu errealak azter-
tu  emakume izate hutsagatik zailtasun han-
diagoak dituztela jabetzeko.

- Errealitate desberdinak ezagutu pertsona  
hauekiko enpatia  sustatzeko.

JARDUERAREN GARAPENA 
 
1. Pertsona migratzaile batzuen bideoak iku-
siko ditugu taldeka.  Jarraian, Giza Eskubi-
deen  eta Haurren Eskubideen  Aldarrikapen 
Unibertsalaren laguntzarekin zein eskubide 
urratzen diren aztertzeko eztabaida bultzatuko 
dugu taldeka.  

2. Ondoren, talde bakoitzak  aztertutako ka-
sua azalduko du eta zein eskubide urratzen 
diren adierazi. 

IRAUPENA  
 
Saio 2

BALIABIDEAK

Ordenagailua eta proiektorea.

2.fitxa: Oinarrizko giza eskubideen zerrenda

Haurren Eskubideen  Aldarrikapen Uni-
bertsala: https://www.savethechildren.
es/sites/default/files/imce/docs/cdn_15-
18_euskera.pdf

1. bideoa: Los Invisibles Gael García 
Bernalek aurkeztua eta zuzendua https://
www.youtube.com/watch?v=XMrU0jelMo-
Y&index=2&list=PL0658A6743E99D49A

2. bideoa: Ghada, 13 urte, Libanoko siriar 
ume errefuxiatua https://www.youtube.
com/watch?v=BF1oUBzUc9o

3. bideoa: Jeanne, Kamerunetik ihes 
egin behar izan zuen lesbiana izateagatik 
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.
org/historias/jeanne.php?l=eus

4. bideoa: Clara, Nigeriarra, behartutako 
ezkontza batetik ihesi http://setratadere-
fugiadas.cear-euskadi.org/historias/clara.
php?l=eus

5. bideoa: Sara, Nigeriatik amets baten 
bila http://setrataderefugiadas.cear-euska-
di.org/historias/sara.php?l=eus 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/cdn_15-18_euskera.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/cdn_15-18_euskera.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/cdn_15-18_euskera.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XMrU0jelMoY&index=2&list=PL0658A6743E99D49A
https://www.youtube.com/watch?v=XMrU0jelMoY&index=2&list=PL0658A6743E99D49A
https://www.youtube.com/watch?v=XMrU0jelMoY&index=2&list=PL0658A6743E99D49A
https://www.youtube.com/watch?v=BF1oUBzUc9o
https://www.youtube.com/watch?v=BF1oUBzUc9o
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/historias/jeanne.php?l=eus
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/historias/jeanne.php?l=eus
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/historias/clara.php?l=eus
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/historias/clara.php?l=eus
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/historias/clara.php?l=eus
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/historias/sara.php?l=eus
http://setrataderefugiadas.cear-euskadi.org/historias/sara.php?l=eus
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B.3 BATXILLERGOA
3.1 Jarduera:  
genero jazarpena

HELBURUAK

- Genero jazarpen egoera desberdinak aztert-
zea, pertsona hauek, askotan, beren herrial-
deetatik ihes egin behar dutela eta errefuxiatu 
bihurtzen direla ulertzeko.

- Genero jazarpena giza eskubideen urraketa 
dela ulertzea honen aurkako aktibismoan parte 
hartzera animatuz.

JARDUERAREN GARAPENA 
 
1. Genero jazarpen eta bazterketa egoera des-
berdinak azaltzen dituzten testigantzak azter-
tuko ditugu. Horretarako klasea 6 talde txikitan 
banatuko dugu, talde bakoitzak gai bat landuko 
du. Ikasleak GKE baten kide bihurtuko dira. 
Beren eginkizuna gai hauen inguruko txosten 
bat prestatzea izango da soluzioak bilatu eta 
jendea bidegabekeria hauen aurrean kontzient-
ziatzeko.

2. Testigantza desberdinak azaltzen dituzten bi-
deoak ikusiko ditugu eta gaiak banatu:

1.TALDEA: Emakumezkoen salerosketa sexu 
esplotaziorako. https://www.youtube.com/wat-
ch?v=husNsUMdTrQ 
Nigeria. Anak Abionaren istorioa kontatzen 
digu. 

2.TALDEA: Mutilazio genitala. https://www.you-
tube.com/watch?v=Nz01qb__nBQ

Burkina Faso. Hafsaren istorioa kontatzen digu 
bere nebak.

3.TALDEA: Ezkontza behartua. https://www.
youtube.com/watch?v=kQ7A0CfghRk

Pakistan. Fatima 13 urte zituenean bere lehen-
gusuarekin ezkontzera behartu zuten.

4.TALDEA: Sexu-orientazioa. https://www.you-
tube.com/watch?v=kXib16LGSlM&index=6&lis-
t=PLP2fZD1gi1So6sa

Errusia. Andreik ihes egin behar izan du bere se-
xu-orientazioa dela eta. 

5.TALDEA: Genero identitatea. https://www.
youtube.com/watch?v=pO4x6L-gx_Q

Ekuador. Marianak transfobia kasu larri batetik 
ihes egiten du. 

3.Ondoren talde bakoitza bere txostena prestat-
zen hasiko da. Hona hemen txostenak egiteko 
argibideak:

1.TALDEA

a) Bideoan, emakumeak, Europara iristeko, de-
sertua oinez gurutzatzen dutela esaten da. Bi-
dean biolentzia eta sexu-esplotazioa sufritzen 
dute. Nor da honen erantzule? Zergatik egiten 
dute ihes emakume hauek? Nola iristen dira 
egoera honetara?

b) Datuen mapak. Informazio hauek isladatuko 
dituzten mapak prestatu: emakume hauen jato-
rria, Europara iritsi aurretik egiten dituzten ibilibi-
deak…

c) Eta gure inguruan? Hausnartu gure gizarte-
ko jokabideek emakumeen salerosketan  duten 
eraginaz.

d) Borroka eredugarria: Amelia Tiganus. Ikertu 
emakume honen lanaren inguruan.

https://www.youtube.com/watch?v=husNsUMdTrQ
https://www.youtube.com/watch?v=husNsUMdTrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nz01qb__nBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nz01qb__nBQ
https://www.youtube.com/watch?v=kQ7A0CfghRk
https://www.youtube.com/watch?v=kQ7A0CfghRk
https://www.youtube.com/watch?v=kXib16LGSlM&index=6&list=PLP2fZD1gi1So6sa
https://www.youtube.com/watch?v=kXib16LGSlM&index=6&list=PLP2fZD1gi1So6sa
https://www.youtube.com/watch?v=kXib16LGSlM&index=6&list=PLP2fZD1gi1So6sa
https://www.youtube.com/watch?v=pO4x6L-gx_Q
https://www.youtube.com/watch?v=pO4x6L-gx_Q
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BALIABIDE DIDAKTIKOEN GIDA IRAKASLEENTZAKO
MUGIMENDUAN DAUDEN PERTSONAK

2.TALDEA

a) Zein da ablazioaren jatorria?  
Zergatik egiten da? 
 
b) Osasunerako dakartzan ondorioak. 
 
c) Ablazioa praktikatzen den herrialdeen eta 
gizarteen mapa. 
 
d) Zer esaten dute giza eskubideen nazioarteko 
legeek praktika honi buruz. 
 
e) Bilatu praktika honekin bukatzeko proposa-
menak.

https://www.unicef.org/es/historias/lo-que-de-
bes-saber-sobre-la-mutilacion-genital-femenina

https://plan-international.es/por-ser-ni%C3%B1a/
campa%C3%B1a/mutilacion-genital-femenina

3.TALDEA

a) Zergatik egiten da? Zergatik uste du familiak 
ohore kontua dela? Normalean neskak behart-
zen dituzte ezkontzera eta ez mutilak, zergatik 
uste duzue dela horrela?

b) Ezkontza behartuak egiten diren herrialdeen 
mapa.

c) Ondorioak aztertu.

d) Bilatu praktika honekin bukatzeko proposa-
menak.

https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/
uploads/2016/10/Protecting_the_Girl_Child_SP.pdf

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
BDL/2014/9585.pdf

https://www.youtube.com/ watch?v=B47MbpPuz7A

4.TALDEA

a) Zergatik dira jazarriak LGTBI+ pertsonak.

b) Zertaz ari gara hitz egiten? LGTTBIQA Zer 
dira sigla hauek? Egin hiztegi txiki bat.

c) LGTBI+ komunitateak babesik eta eskubiderik 
ez duten herrialdeen mapa egin. Eta gurean, zer 
gertatzen da? Ematen dira holako kasuak?

d) Merezi du borroka egiteak? Ikertu giza eskubi-
deen eta LGTBI+ pertsonen eskubideen alde 
egiten duten aktibisten inguruan Errusia, Txetxe-
nia, Kamerun, Venezuela eta Palestinan. 

5.TALDEA

a) Zergatik dira jazarriak LGTBI+ pertsonak.

b) Zertaz ari gara hitz egiten? LGTTBIQA Zer 
dira sigla hauek? Egin hiztegi txiki bat. 

c) LGTBI+ komunitateak babesik eta eskubiderik 
ez duten herrialdeen mapa egin. Eta gurean, zer 
gertatzen da? Ematen dira holako kasuak?

d) Bilatu transfobia erakusten duten beste kasu 
batzuen adibideak.

4.Talde bakoitzak bere lana aurkeztuko du kla-
sean.

BALIABIDEAK

Ordenagailuak taldeka lan egiteko eta 
proiektorea

Bideoak

IRAUPENA  

3-4 saio 
 
 

https://www.unicef.org/es/historias/lo-que-debes-saber-sobre-la-mutilacion-genital-femenina
https://www.unicef.org/es/historias/lo-que-debes-saber-sobre-la-mutilacion-genital-femenina
https://plan-international.es/por-ser-ni%C3%B1a/campa%C3%B1a/mutilacion-genital-femenina
https://plan-international.es/por-ser-ni%C3%B1a/campa%C3%B1a/mutilacion-genital-femenina
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/10/Protecting_the_Girl_Child_SP.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/10/Protecting_the_Girl_Child_SP.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9585.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9585.pdf
https://www.youtube.com/%20watch?v=B47MbpPuz7A
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3.2 Jarduera: Urrezko kaiola
 
HELBURUAK

- Migrazio ibilbideen errealitatea ezagutzea mu-
gimenduan dauden pertsonen giza eskubideen 
urraketaz jabetzeko, eta emakumeen kasuan 
emakume izate hutsagatik zailtasun handia-
goak dituztela jabetzeko. 
 
JARDUERAREN GARAPENA 
 
1. La jaula de oro pelikula ikusi.

La jaula de oro: 
 
Zuzendaritza: Diego Quemada-Díez  
Urtea: 2013 
Lurraldea: Mexiko 
Iraupena 110 min 
Aktoreak: Brandon López, Rodolfo Domínguez, 
Karen Martinez, Carlos Chajon… 
 
Sinopsia: Juan, Sara eta Samuel, beren jato-
rrizko Guatemalatik bidaian abiatzen dira AEB 
heltzeko asmoarekin. Gutemalako muga zehar-
katu, eta handik gutxira, Chauk, gazte tzotzila 
elkartzen zaie. Bidaian, milako etorkin mexikar 
eta ertamerikarrek pairatzen dituzten etengabeko 
arriaskuak bizi dituzte; eta beldurra, bidegabeke-
ria eta mina, elkartasuna eta maitasunaren bitar-
tez gainditzen ahaleginduko dira.

2. Pelikula ikusi ondoren ikasleek gai hauen in-
guruan hausnartuko dute: mugak, adingabeko 
migratzaileak, bidean sufrituriko biolentzia(k): 
lapurretak, xantaia eta estortsioa, emakumeen 
bahiketa bortxatzeko edota saloresketarako, po-
liziaren gehiegikeriak…

a) Aipatu protagonistak migratzera bultzat-
zen dituzten arrazoi posibleak. (Pelikulan 
agertzen diren adibideak aipatu ditzakezu).

b) Bidaia: nola mugitzen dira? Zer da La bes-
tia deiturikoa? Zein arrisku ditu? Nolakoak 
dira beste bidaiariak? Bilatu informazioa ho-
nen inguruan.

c) Emakumeen aurkako biolentzia: Nola 
prestatzen da Sara pelikularen hasieran 
bidairako? Zein arriskuri egin behar diote 
aurre emakume migratzaileek bidaian? Zer 
gertatuko da Sara eta beste emakumeekin?

http://www.youtube.com/watch?v=AtY1kNLfj-o]

http://www.thinglink.com/sce-
ne/498603121866440705

d) Polizia: nola tratatzen dituzte? Zein izan 
beharko litzateke beraien papera? Zeri esa-
ten zaio beroan egindako deportazioak?

e) Elkartasuna. Bidaian zehar era asko-
tako biolentziak sufritzen dituzte baina baita 
elkartasun eta laguntza ere. Las patronas 
bezala diturikoak horren adibide dira. Bilatu 
honen inguruko inforazioa.

f) Zer gertatzen da helmugara iristean? 
Ametsak betetzen dira?

BALIABIDEAK

Ordenagailuak eta proiektorea

La jaula de oro pelikula

IRAUPENA  
 
3 saioa

http://www.youtube.com/watch?v=AtY1kNLfj-o
http://www.thinglink.com/scene/498603121866440705
http://www.thinglink.com/scene/498603121866440705
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BALIABIDE DIDAKTIKOEN GIDA IRAKASLEENTZAKO
MUGIMENDUAN DAUDEN PERTSONAK

3.3 Jarduera: egungo gatazkak

HELBURUAK

- Gaur egungo gatazkak aztertuz globaliza-
zioaren garaian gatazka modu berrien ezau-
garriak ezagutzea, lekuan lekuko gatazkek na-
zioarte mailan duten eragina ulertzeko.

- Errefuxiatuen krisi humanitarioa ezagutu eta eza-
gutaraztea, errefuxiatuen lekuan jarriz beraiekiko 
enpatia eta elkartasun sentimenduak garatzeko. 

JARDUERAREN GARAPENA 
 
Ikasleak errefuxiatuen paperean sartuta euren 
egoera ezagutarazteko, beraiek bizi izandako 
istorioak biltzen dituen webgunea sortuko dute. 

Jardueren sekuentzia:
1. Hasierako fasea: Arazoa definitzea
Testuaren azterketa: Gatazkak globalizazioaren 
garaian.
Errefuxiatuak: Zer dira? Nazioarteko babes lege-
dia.
2. Garapenaren fasea: Arazoa aztertzea
Gaur egungo gatazka herrialde bat aukeratu.
Errefuxiatua jaiotze herrialdea uztera behartu 
duen gatazka aztertu.
Helmuga herrialdea aukeratu eta errefuxiatuak 
egindako ibilbidea irudikatu google maps-en. 
Horretarako, istorio errealetan oinarritu informa-
zio iturri bezala egunkari, aldizkari, telebistako 
dokumentalak, albistegietako bideoak… erabiliz.
Harrera herrialdeek eta Europar Batasunak erre-
fuxiatuen inguruan dituzten politikak aztertu.
Harrera herrialdean errefuxiatuek duten egoera 
deskribatu.

3. Aplikazio eta komunikazioaren fasea:  
Egindako lana ezagutaraztea.

a. Errefuxiatuen istorioak biltzen dituen web-
gunea sortu google sites erabiliz

b. Webgunea argitaratu eta ikastetxearen 
webgunean lotura argitaratu.

c. Ikasleek egindako lanaren ahozko aurkez- 
penak egitea.

4. Orokortzea eta transferentzia: Errefuxiatuen 
fenomenoa historian zehar ezagutzea.

a. Gaur egun Euskal Herria harrera herrial-
dea da, baina horrela izan da beti? Galdera 
erantzuteko informazioa bildu.

b. Asylum komikiaren irakurketa: Gerra Zibi-
laren ondoren sortutako Errefuxiatuen feno-
menoa ezagutzea.

c. Errefuxiatuen fenomenoaren inguruko 
hausnarketa egitea.

BALIABIDEAK 

o Ordenagailuak eta proiektorea

o Asylum komikia 

IRAUPENA  
 
10 saioa 
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• Mugikorrerako app-a: https://eacnur.org/es/como-ayudar/participacion-solidaria/re  
 cursos-educativos/apps-educativas-hope

• https://eacnur.org/es/como-ayudar/participacion-solidaria/recursos-educativos

• https://www.cear.es/sensibilizacion/

• https://aulaintercultural.org/portfolio-category/materiales-fete-ugt/

• http://abprefugiados.blogspot.com/

• http://inter.up.pt/docs/spanish_guide.pdf

• http://inter.up.pt/docs/spanish_guide.pdf

• https://ongietorrierrefuxiatuak.info/eu/bideoak/

• https://ongietorrierrefuxiatuak.info/eu/argitalpenak/

• https://ongietorrierrefuxiatuak.info/es/libros/

• https://ongietorrierrefuxiatuak.info/es/cine-ongi-etorri/cine-peliculas-recomendadas/

• https://somosmigrantesexposicion.org/UnidadDidacticaSomosMigrantesExpo.pdf

BIBLIOGRAFIA 

•	 http://diccionario.cear-euskadi.org/

•	 http://masquecifras.org/

•	 AMNESTY INTERNAZIONAL. Mugimenduan dauden pertsonen giza eskubideei   
buruzko unitate didaktikoa. Gerizpea, inmigrazioa eta arrazakeria. https://www.es.amnesty.
org/unidades-didacticas/mugimenduan-dauden-pertsonen-giza-eskubideei/deskargatu/pdf/
Unitate-Didactikoa-Mugimenduan-Dauden-Pertsonen-Giza-Eskubideei.pdf

•	 ALBOAN. HOSPITALIDAD.ES. Mugetatik haratago. Lekualdatze behartuen inguruko 
proposamen pedagogikoa. https://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/12/CEAR_
GUIA-DIDACTICA_web.pdf

BALIABIDEEN KUTXA

https://eacnur.org/es/como-ayudar/participacion-solidaria/recursos-educativos/apps-educativas-hope
https://eacnur.org/es/como-ayudar/participacion-solidaria/recursos-educativos/apps-educativas-hope
https://eacnur.org/es/como-ayudar/participacion-solidaria/recursos-educativos
https://www.cear.es/sensibilizacion/
https://aulaintercultural.org/portfolio-category/materiales-fete-ugt/
http://abprefugiados.blogspot.com/
http://inter.up.pt/docs/spanish_guide.pdf
http://inter.up.pt/docs/spanish_guide.pdf
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/eu/bideoak/
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/eu/argitalpenak/
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/es/libros/
https://ongietorrierrefuxiatuak.info/es/cine-ongi-etorri/cine-peliculas-recomendadas/
https://somosmigrantesexposicion.org/UnidadDidacticaSomosMigrantesExpo.pdf
http://diccionario.cear-euskadi.org/
http://masquecifras.org/
https://www.es.amnesty.org/unidades-didacticas/mugimenduan-dauden-pertsonen-giza-eskubideei/deskargatu/pdf/Unitate-Didactikoa-Mugimenduan-Dauden-Pertsonen-Giza-Eskubideei.pdf
https://www.es.amnesty.org/unidades-didacticas/mugimenduan-dauden-pertsonen-giza-eskubideei/deskargatu/pdf/Unitate-Didactikoa-Mugimenduan-Dauden-Pertsonen-Giza-Eskubideei.pdf
https://www.es.amnesty.org/unidades-didacticas/mugimenduan-dauden-pertsonen-giza-eskubideei/deskargatu/pdf/Unitate-Didactikoa-Mugimenduan-Dauden-Pertsonen-Giza-Eskubideei.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/12/CEAR_GUIA-DIDACTICA_web.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/12/CEAR_GUIA-DIDACTICA_web.pdf


1.Fitxa: elkarrizketa 

Izena eta adina: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Zergatik erabaki zenuen zure herrialdetik alde egitea? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
................................................................................................................. 

Bere herrialdetik egungo bizitokira egindako ibilbidea: 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................

Zenbat herrialdetatik pasatu zinen? Zein garraio erabili zenuen? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................... 

Nolakoa  izan zen bidaia? Giza eskubiderik urratu zen? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................

Zergatik aukeratu zenuen gure herrialdea? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................. 

Zer sentitu zenuen zure herrialdea, familia, lagunak uztean? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................
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2. Fitxa: Oinarrizko Giza Eskubideak

1. Pertsona guztiak jaiotzean diuntaun eta askatasun beraren jabe dira.

2. Bazterkeriarik eza: norberaren sexua, arraza, etnia, iritzi politiko edo erlijiosoak  

gorabehera, persona guztiek dute eskubideen jabe izateko eskubidea.

3. Bizitzeko eskubidea.

4. Eskalbotzarik, edo morrontzarik, edo torturarik ez sufritzeko eskubidea.

5. Nazionalitate bate edukitzeko eskubidea.

6. Pentsamentu-, sinesmen- eta erlijio-askatasunerako eskubidea.

7. Adierazpen-askatasunerako eskubidea.

8. Hezkuntzarako eskubidea.

9. Osasunerako eskubidea.

10. Lan-kondizio duinak izateko eskubidea.

11. Asilo.eskubidea 

12. Mugimendu-askatasunerako eskubidea.

13. Legez berdinak izateko eskubidea.

14. Epaieta justu bat edukitzeko eskubidea.

15. Bidegabeki atxilotua ez izateko eskubidea.

16. Jendaurrean biltzeko eskubidea.

17. Gizarte bateko bizitza kulturalean parte hartzeko eskubidea.
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