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Ama ezkongabea 
zara.

01

Tokiko bankuko 
gerentearen alaba 

zara. Gaur egun 
ekonomia ikasten ari 
zara unibertsitatean.

03

Txinatar jatorriko 
migratzaile baten 
semea zara, janari 

azkarra zerbitzatzen 
duen saltoki 
arrakastatsu  
bat duena.

04

Gaur egun agintean 
dagoen alderdi 

politikoko gazte-
erakunde bateko 
presidentea zara.

02

    Desaukera — Rol txartelak
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Neskato arabiar eta 
musulmana zara, 

gurasoekin bizi dena; 
gurasoak erlijio zale 

handiak dira.

05

Armadako soldadu 
bat zara derrigorrezko 

soldadutza egiten.

07

Inportazio eta 
esportazio 

multinazionalen 
enpresa arrakastatsu 

baten jabea zara.

08

Estatu Batuetako 
enbaxadorearen 

alaba zara, bizi zaren 
herrialdean.

06
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Desgaitasuna duen 
gazte bat zara, 

eta gurpil-aulkian 
bakarrik mugi 

zaitezke.

09

Lehen Hezkuntza 
inoiz amaitu ez duen 

17 urteko neska  
ijitoa zara.

11

Heroinarekiko 
mendekotasuna duen 

artista gazte baten 
neskalaguna zara.

12

Zapata-lantegi bateko 
langile erretiratua 

zara.

10
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Prostituta zara, 
pertsonen 

salerosketaren 
biktima, adin 

ertainekoa eta GIB 
positiboa zara.

13

Unibertsitateko 
graduatu langabea 

zara, lehen lan-
aukeraren zain.

15

Afrikar jatorriko 
modeloa zara.

16

22 urteko neska 
lesbiana zara.

14
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Paperik gabeko 
migratzailea zara, 

Malitik etorria.

19

19 urteko gaztea zara, 
nekazari baten semea 
mendien artean urrun 
dagoen herri batean.

20

27 urteko gaztea zara, 
etxerik gabea.

18

Afganistango 
errefuxiatua zara,  

24 urtekoa.

17
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1 Finantza-zailtasun larriren bati aurre egin ahal izan diozu.

2 Telefono-linea eta telebista dituen etxe bat duzu.

3 Sentitzen duzu zure hizkuntza, erlijioa eta kultura errespetatuak direla bizi zaren gizartean.

4 Sentitzen duzu gai sozial eta politikoei buruz duzun iritziak axola duela eta zure ikuspuntuak entzunak direla.

5 Beste pertsona batzuek hainbat gairi buruzko kontsulta egiten dizute.

6 Ez zara poliziak atxilotuko ote zaituen beldur.

7 Badakizu nora jo aholku eta laguntza eske, behar duzunean.

8 Ez zara inoiz baztertua sentitzen zure jatorriagatik.

9 Zure beharretara egokitutako babes sozial eta medikoa duzu.

10 Urtean behin oporretara joan zaitezke.

11 Lagunak etxera afaltzera gonbidatu ditzakezu.

12 Bizitza interesgarria duzu eta positiboa zara zure etorkizunari buruz.

13 Sentitzen duzu ikas dezakezula eta zure lanbidea aukeratu dezakezula.

14 Ez duzu beldurrik jazarpena pairatzeko edo kaleetan edo hedabideetan erasotua izateko.

15 Hauteskunde nazionaletan eta tokikoetan bozkatu dezakezu.

16 Jai erlijioso garrantzitsuenak zure lagunekin eta senideekin ospatu ditzakezu.

17 Atzerrian egiten den nazioarteko mintegi batean parte har dezakezu.

18 Gutxienez astean behin zinemara edo antzerkira joan zaitezke.

19 Ez zara zure seme-alaben etorkizunaren beldur.

20 Arropa berria gutxienez hiru hilean behin eros dezakezu.

21 Zure beharretara egokitutako babes sozial eta medikoa duzu.

22 Zuk aukeratzen duzun pertsonaz maitemindu zaitezke.

23 Sentitzen duzu zure gaitasunak estimatuak eta errespetatuak direla bizi zaren gizartean.

24 Internet erabil dezakezu eta horretaz balia zaitezke.

25 Ez zara klima-aldaketaren ondorioen beldur.

26 Libre zara Interneteko edozein webgune erabiltzeko, zentsuraren beldurrik gabe.

    Desaukera — Egoerak
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“... hala ere, kontsumo 
horri eusteko behar den 

meatzaritza-jarduerak ura 
kutsatua utzi du munduko 

beste toki batzuetan; 
horrenbestez, talde isilaraziko 

7 kideak gaixotuko dira eta 
jokoa utzi beharko dute”

“Esaten dute ez garela deus 
azken mugikor modeloa 
ez badugu. Zuri ez zaizu 

halakorik gertatuko, ezta? 
Gurekin, ziurtatua duzue 

zuen gogoko smartphone-
aren azken bertsioa izango 

duzuela eskura bizi  
zareten artean”

1. Txartela

“Nork esan zuen tomateak 
udan bakarrik jan 

ditzakegula? Bukatu da 
plazer horri muga jartzea! 

Izan ere, urte osoan, astero-
astero saski eder bat izango 

duzue eskura tomatez, 
ananaz, txokolate goxoz eta 
denetariko elikagai exotikoz 

beterik, den-dena merke 
baino merkeago...”

2. Txartela

“... dena dela, elikagai horiek 
zure etxera urte osoan iritsiko 
badira, urrutiko herrialdeetatik 
bidaiatu eta ekoizleei soldata 

izugarri txikiak ordaindu  
beharko zaizkie. Hori ikusirik, 
tokiko emakume nekazariek  
ez dute merkatuan lekurik;  

beraz, talde isilaraziko  
5 emakumek jokoa utzi  

beharko dute”.

Moztu ondoren,  
txartelaren bi zatiak  
batera itsatsi

01

02

    Errealitatearen "b" aurpegia — Txartelak
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“... prezioak, dena dela, jantzi 
ekoizpenaren kostuaren 

azpitik egongo badira, talde 
isolaraziko 5 emakumek jokoa 

utzi eta makina batean hasi 
beharko dute lanean ordu sail 
luzean, astebururik gabe eta 

miseriazko soldatekin.”

03

04

“Gustatzen al zaizue 
gidatzea? Zer irudituko 

litzaizueke mugarik gabe 
eskura izatea tokirik 
baztertuenetara joan 

daitekeen auto horietako 
bat? Bonu bat lortu berri 

duzue zuen ibilgailua 
gasolinaz nahi adina  

aldiz betetzeko...”

3. Txartela

“... dena dela, gure mundu 
errealean, badira mugak. Zuen 
ibilgailuek berotegi-efektuko 
gas ugari isuriko dituzte eta, 

horren ondorioz, klima-aldaketa 
azkartu, urtaro-zikloak aldatu, 

eta talde isilaraziko 6 pertsonak 
beren lurra utzi eta bizia  

irabazteko beste modu bat 
bilatu beharko dute hiri handi 

bateko auzo pobreetan.”

“Ez litzateke zoragarria izango 
arropa merke-merkea izatea, 

egunero jantzi berri bat 
estreinatzeko?  Onartua!!...”

4. Txartela

Moztu ondoren,  
txartelaren bi zatiak  
batera itsatsi
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05

“Ez al da zoragarria sentitzea 
mundu guztia zure eskura 
dagoela? Bonu amaigabe 
honekin, munduko zoko-

moko guztietan egingo duzu 
turismoa. Ez zaitez ostatuaz 

kezkatu; guri esker, etxe 
bat izango duzu beti eskura 

erdigunean merke  
baino merkeago”

5. Txartela “... dena dela, turismo 
masifikatua auzo eta hirietako 

eguneroko bizimodua 
zailtzen ari da; alokairuen 

igoera neurrigabearen 
ondorioz, jendeak bere betiko 
bizilekuetatik alde egin behar 

izaten du; eta orain, dendak 
eta zerbitzuak  hiria bisitatzen 
dutenentzat bakarrik daude, 

eta ez bertan bizi direnentzat. 
Egoera horren aurrean,  talde 

isilaraziko 3 pertsonak  
jokoa utzi dute”

Moztu ondoren,  
txartelaren bi zatiak  
batera itsatsi
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    Giza Eskubideak: Pasa-hitza — A taldearen taula

Letra Galdera Erantzuna

A H dauka: Nazio Batuen Haurren Laguntzarako Funtsa edo Unicef Nazio Batuen 
Erakundearen (NBE) programa bat da, giza eta garapenerako laguntza ematen 
duena.

Haurrak (Niños  
y niñas)

B Arraza, sexua, ideia politikoak, erlijioa eta abar direla-eta, pertsona bati ematen 
zaion tratu desberdin eta kaltegarria.

Bazterkeria  
(Discriminación)

D D dauka: Giza talde baten sarraski sistematikoa, arraza, erlijio edo politika 
arloko arrazoiengatik.

Genozidioa  
(Genocidio)

E Ez ematea pertsona bati aldeko tratua beste pertsona bat kaltetuta. Ekitatea (Equidad)

F Bi hitzez osaturiko kontzeptua da. Herritarrek parte hartzeko organoak dira, 
kontsultarako, informaziorako, parte hartzeko, bai eta proposamenak eta irado-
kizunak egiteko ere, talde eta entitate guztiek zuzenean parte har dezaten.

Foro parte- 
hartzailea 
(Foro participativo)

G Nazio Batuek 2015ean onartutako 17 asmo dira; dei unibertsala da pobrezia 
amaitzeko, planeta babesteko eta pertsona guztiek 2030erako bakea eta opa-
rotasuna izango dutela bermatzeko.

Garapen jasangarri-
ko Helburuak (ODS)

H GEAUren 26. artikulua. Pertsona orok du pertsona baten garapen intelektual 
eta etikora bideratutako sozializazio eta ikaskuntza prozesu baterako eskubi-
dea.

Hezkuntza  
(Educación)

I I dauka: Edozein pertsonaren edo pertsona-talderen aurka egindako  
degradazio fisiko, psikologiko, sexual eta instituzional motak dira, haien  
sexu-orientazioa, genero-identitatea, sexua edo generoa oinarri hartuta.

Genero indarkeria 
(Violencia de  
género) 

J Bakoitzari dagokiona edo berea emateko bertutea. Justizia (Justicia)

K K dauka: GEAUren 19. artikulua. Gizabanako guztiek dute beren ideiak 
adierazteko eskubidea. Barne dago bakoitzaren iritziengatik inork ez 
gogaitzeko eskubidea. 

Adierazpen eta 
iritzi askatasuna 
(Libertad de 
expresión y 
opinión)

L GEAUren 14. artikulua. Jazarpenik jasanez gero, pertsona orok du edozein 
herrialdetan babesa bilatu eta izateko eskubidea.

Asiloa (Asilo)

M Biztanleria mugimendu bat da; horren arabera, bizilekua utzi eta beste herrialde 
edo eskualde batean kokatzen gara, oro har arrazoi ekonomikoek edo sozialek 
bultzaturik.

Migrazioa 
(Migración)
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N N dauka: Besteenganako afektua, ulerkuntza edo elkartasuna  
sentitzeko gaitasuna.

Gizatasuna 
(Humanidad)

O Pertsonaren egoera bat da, hau da, bere baldintza fisiko, mental eta 
emozionalek gogobetetze eta lasaitasun sentimendua ematen diote.

Ongizatea 
(Bienestar)

P Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala sinatu zen hiria. Paris (París)

R R dauka: Prozedura juridiko bat da eta, horren bidez, legeak edo egintza 
administratiboak jartzen dira herri-botoaren mende, eta proposatzen da 
herriak gai jakin bat bozkatu eta berrestea.

Erreferenduma 
(Referéndum)

S S dauka: Giza balio bat da: beste pertsona bati eskuzabaltasunez laguntzea da, 
hau da, trukean ezer espero gabe eta tartean inolako interesik ez dagoela.

Elkartasuna 
(Solidaridad)

T T dauka: Giza salerosketa da, hau da, gizakiak legez kontra mugiaraztea lan edo 
ugaltze arloko esklabutzarako, esklabutza mentalerako, sexu-esplotaziorako, 
lan behartuetarako, organoak ateratzeko, edota gizakiaren borondatearen eta 
ongizatearen aurkako edozein esklabotza-modu modernotarako.

Giza salerosketa  
(Trata de personas)

U Giza Eskubideen ezaugarri bat da; horrekin bat, giza eskubideak berdinak dira 
pertsona guztientzako eta, horregatik, Estatu guztiek bete egin behar dituzte. 

Unibertsalak 
(Universales)

X X dauka: Atzerritarrekiko gorrotoa, higuina edo etsaitasuna  
izateko jarrera.

Portaera xenofoboa 
(Comportamiento 
xenofobo)

Z Z dauka: Espezie biologiko batzuk azpibanatzen diren taldeetako bakoitza. 
Haien ezaugarri bereizgarriak herentziaz betikotzen dira.

Arraza (Raza)
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    Giza Eskubideak: Pasa-hitza — B taldearen taula

Letra Galdera Erantzuna

A A dauka: Erakunde edo pertsona juridikoa, askatasunez taldekatzen diren 
pertsona fisikoez batez osatua, helburu berdin batean parte hartzeko, eta 
ezagutzak eta jarduerak partekatzeko.

Elkartea 
(Asociación)

B Eskola-jazarpena, tratu txar psikologikoa, ahozkoa edo fisikoa, eskola-umeen 
artean denbora jakin batean behin eta berriz gertatutakoa, bai ikasgelan, bai  
sare sozialen bidez.

Bullying

D Gizartea eta politika antolatzeko modua, herriak gobernuan  
esku har dezan.

Demokrazia 
(Democracia)

E Talde edo gizarte batek beste talde edo kolektibo bati modu aldaezinean 
ematen edo egozten dion irudia edo ideia.

Estereotipoa 
(Estereotipo)

F F dauka: Kontzeptu hau erabiltzen da pobreziak emakumeen artean igotzeko 
joera duela, haien artean nagusi dela eta batez ere emakumeak jotzen  
dituela adierazteko. 

Pobreziaren 
feminizazioa 
(Feminización  
de la pobreza)

G Indiako agintaririk nabarmenena da, indarkeriarik gabeko bitartekoen bidez 
independentzia aldarrikatzeagatik aitortua.

Gandhi

H Sexu berarekiko joera sexuala duten pertsonak arbuiatzeko edo gorrotatzeko 
jarrera.

Homofobia

I I dauka: Arau edo eredu jakin batzuekin eta interes berdinekin bizi den 
pertsona talde bat da, interes horiek lankidetzan bultzaturik.

Komunitatea 
(Comunidad)

J J dauka: Partzialtasunik eta objektibotasunik eza legea  
aplikatzen denean.

Injustizia (Injusticia)

L L dauka: GEAUren 18. artikulua. Pertsona orok du pentsamendu eta  
sinesmen askatasunerako eskubidea. 

Pentsamendu, 
kontzientzia eta 
erlijio askatasuna 
(Libertad de 
pensamiento, 
conciencia y 
religión)

M Gaitasun fisiko edo mental batek eragindako muga bat da, komunitatearen 
bizitzan eta pertsona gehienek dituzten baldintza berdinetan parte hartzeko 
aukerak eragozten edo zailtzen dituena. 

Minusbaliotasuna 
(Minusvalía)
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N N dauka: Elkarteak zuzentzeko eta administratzeko organoa da. Zuzendaritza 
Batzordea  
(Junta directiva)

O O dauka: GKE siglen izen osoa. Gobernuz Kanpoko 
Erakundea 
(Organización no 
gubernamental)

P Komunitatearen bizi-kalitatea hobetzeko erabakietan esku hartzeko  
eta parte hartzeko modua.

Parte-hartzea 
(Participación)

Q Bilera edo batzar batek erabaki jakin batzuk hartu ahal izateko beharrezkoa  
den pertsona kopuru minimoa.

Quoruma (Quórum)

R R dauka: Gerra edo jazarpen arrazoiak direla medio, bere herrialdea  
utzi eta beste batera ihes egin behar izan duen pertsona.

Errefuxiatua 
(Refugiado)

S S dauka: Hizkuntzaren erabilera baztertzailea da, sexuan oinarritua. Hizkuntza-
sexismoa (Sexismo 
lingüístico)

T Besteen iritziak eta praktikak errespetatzeko eta aintzat hartzeko  
jarrera, norberaren iritzien aurkakoak izan arren.

Tolerantzia 
(Tolerancia)

U Haurren Laguntzarako Nazio Batuen Funtsa;  haurren eskubideak sustatzeko 
lan egiten duen nazioarteko erakunde nagusia.

Unicef

X Atzerritarrekiko gorrotoa, higuina edo etsaitasuna. Xenofobia

Z Z dauka: Giza oinarrizko premia fisiko eta psikikoak asetzeko baliabiderik  
ez izatearen ondorioz edo ezin eskuratzearen ondorioz sortzen den egoera  
edo bizimodua.

Pobrezia (Pobreza)
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Eskubide Ekonomiko, 
Sozial eta Kulturalen  
Nazioarteko Ituna
3. ZATIA  

  6. artikulua 

1       Lan egiteko eskubidea, pertsona orok askatasunez auke-
ratutako edo onartutako lan baten bidez bizimodua ateratzeko 
aukera izateko duen eskubidea barne hartzen duena.

2       Lanbide orientaziorako eta heziketarako eskubidea, ga-
rapen ekonomiko, sozial eta kulturala lortzera nahiz erabateko 
okupazio produktiboa erdiestera bideratutako programak, 
arauak eta teknikak prestatzeko.

  7. artikulua 

Pertsona orok eskubidea du lan-baldintza bidezkoak eta ego-
kiak izateko, gutxieneko ordainsari bat eta soldata ekitatiboa 
ziurtatze aldera.  

  8. artikulua 

Pertsona orok eskubidea du sindikatuak sortzeko eta nahi duen 
hartan kidetzeko, bere interes ekonomiko eta sozialak sustatu 
eta babeste aldera. Era berean, greba-eskubidea du, herrialde 
bakoitzeko legeen arabera.

    Eskubide oso okerrak — Artikulu erantsiak
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  9. artikulua 

Pertsona orok du gizarte-segurantzarako eskubidea, baita gi-
zarte-asegururako eskubidea ere.

  10. artikulua 

Familia babesteko eta laguntzeko eskubidea, eta askatasunez 
ezkontzeko eskubidea. 

Haur eta nerabe guztien aldeko babesa eta laguntza. Haurrak 
eta nerabeak esplotazio ekonomiko eta sozialaren aurka ba-
bestu behar dira. Legeak zigortu egingo du haurrak eta nera-
beak lanean jartzea haien moralerako eta osasunerako kalte-
garriak diren lanetan, edo haien bizitza arriskuan jartzen duten 
haietan, edo haien garapen normala kaltetzeko arriskuan duten 
lanetan. Estatuek adin-mugak ezarri behar dituzte eta, adin 
haien azpitik, haur lanak debekatua eta zigortua egon behar du.

  11. artikulua 

Pertsona orok bere eta familiaren bizitza-maila egokia izateko 
eskubidea du: elikadura, jantzi eta etxebizitza egokiak izatea, eta 
bizitzeko baldintzak etengabe hobetzea. Pertsona orok oinarri-
zko eskubidea du gosearen aurka babestuta egoteko. Estatuek, 
dela banaka dela nazioarteko lankidetzaren bidez, konpromisoa 
hartzen dute elikagaiak ekoiztu, kontserbatu eta banatzeko me-
todoak hobetzeko behar diren neurriak hartzeko, bai eta elika-
gaien banaketa ekitatiboa ziurtatzeko ere. 
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  12. artikulua 

Pertsona orok ahalik eta osasun fisiko eta mental mailarik han-
diena izateko eskubidea du

  13. artikulua 

Pertsona orok hezkuntzarako eskubidea du. Hezkuntza, izan ere, 
giza nortasuna eta duintasunaren zentzua erabat garatzera bide-
ratu behar da, eta giza eskubideekiko eta oinarrizko askatasune-
kiko errespetua indartu behar du. Hezkuntzak, halaber, pertsona 
guztiak gaitu behar ditu gizarte aske batean benetan parte har 
dezaten, nazio guztien arteko eta arraza-, etnia- edo erlijio-talde 
guztien arteko ulerkuntza, tolerantzia eta adiskidetasuna bultzat-
zeko, eta Nazio Batuen bakearen aldeko jarduerak sustatzeko.

  14. artikulua 

Lehen hezkuntza doakoa izateko eskubidea, irakaskuntzak guz-
tientzako derrigorrezkoa eta doakoa izan behar duelako printzi-
pioarekin bat.

  15. artikulua 

Pertsona orok du kultur bizitzan parte hartzeko eskubidea, au-
rrerapen zientifikoaren eta haren aplikazioen onurez gozatzeko 
eskubidea, bai eta berak egindako ekoizpen zientifiko, literario 
edo artistikoei dagozkion interes moral eta materialetatik onura 
hartzeko eskubidea ere. 

(Testua berregin eta egokitu da)
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      Gure botoa hauteskundeetan erabiltzeko betebehar  
morala dugu.

      Osasun-arreta ona bermatzeko, onena estaldura mediko 
pribatua izatea da.

      Lege guztiak bete beharko genituzke, baita bidegabeak ere.

      Ez du merezi eskola-kontseilurako ordezkariak hautatzea, 
kontseiluak soilik eztabaidatu eta gomendioak egiten ditue-
lako; ezin du erabakirik hartu.

      Demokrazian boterea duten pertsona bakarrak politikariak 
dira.

      "Jendeak merezi dituen agintariak ditu".

      Zinemak, antzerkiak, kontzertuek eta, oro har, kultur jar-
duerek ez dituzte oinarrizko beharrak asetzen, eta ez dute BEZ 
murriztua izan behar.

      Pertsona askok ez dute lanik asko saiatu ez direlako.

      Herritarren ardura da gobernuaren eguneroko jarduera 
kontrolatzea.

      Adierazpen-askatasunak esan nahi du nahi duzuna esan 
dezakezula.

      Alderdi neo-faxistak debekatu egin beharko lirateke.

      Bekak soilik eman behar zaizkie 6tik gorako notak dituzten 
ikasleei.

      Muturreko jendeari jendaurrean hitz egitea debekatu be-
harko litzaioke.

      Botoa emateak derrigorrezkoa izan beharko luke.

      Herritar guztiek, herritar izate hutsagatik, oinarrizko premiak 
asetzeko moduko errenta jaso behar dute.

      Zergak ordaindu behar ditugu, gehien behar duenari la-
guntzeko erabili behar direlako. 
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    Hauteskunde kanpaina — Adierazpenak eztabaidagai



Demokrazia  
parte-hartzailea

Ordezkaritzazko 
demokrazia

Herritartasun 
globala

Ahalduntzea 
/Empowerment
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    Nork agintzen du hemen? — Memory jokoa



Interes 
orokorra

Batzarra Aniztasuna

Eragin 
politikoa
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Giza 
Eskubideak

“Globalki  
pentsatu,  

tokian jardun”

Herritarrek, botoaz haratago, 
beren eskumeneko gai 

publikoetan eragiteko eta 
erabakitzeko espazio eta 

mekanismoen multzoa da.

Botere politikoa 
herriarengandik datorren 
gobernu mota da, baina 
ez du herriak betetzen, 
boto bidez hautatutako 

ordezkariek baizik.
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Munduko herritar 
arduratsuak eta informatuak 

dira, hots, justiziarekin 
eta ingurumeneko 

jasangarritasunarekin nahiz 
bidezko gizarte ekitatiboa 

eta solidarioa eraikitzearekin 
konprometituak.

Egoera ahulean dagoen 
gizarte-talde batek boterea 

eta independentzia 
eskuratzea, bere egoera 

hobetzeko.

Herritarrek parte hartzeko 
tresna da; haren bidez, 

ekintza jakin batzuk egiten 
dira jarduketa, portaera 
eta erabaki publiko eta 
pribatuetan eragiteko, 

gizartea eraldatzea lortzeko.

Pertsona eta/edo 
kolektibitate multzo bati 

eragiten dion interesa da, 
eta norbanakoaren interesa 

gainditzen du.
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Komunitate edo kolektibo 
bateko kideen bilera da 

haien guztien interesekoak 
diren gai jakin batzuez 

aritzeko,  eta, hala 
badagokio, horri buruzko 

erabakiak hartzeko.

Politikan, ekonomian, 
erlijioan eta norberaren 
lehenespenetan diren 

pentsaeren dibertsitatea 
edo aniztasuna aintzat hartu, 

onartu eta errespetatzea 
da, pertsona edo talde 

bakoitzak baitu  pentsaera 
horiek bere bizimoduan 

eta adierazpen kulturaletan 
adierazi eta ezartzeko 

eskubidea.

Giza duintasunean 
oinarritutako 

prerrogatiben multzoa 
da, eta ezinbestekoa da 
haiek egiazki gauzatzea 

pertsonaren garapen 
integralerako.

Rio de Janeiroko Lurraren 
Gailurrean erabilitako 

goiburua da, eguneroko 
egintzak eta hurbileko 
errealitatean egindako 

ekintza birpentsatu 
beharrari erreferentzia 
egiten diona, egintzek 

eta ekintzek maila 
globalean, errealitate 

sozialean, ekonomikoan 
eta ingurumenekoan izan 

dezaketen inplikazioagatik. 
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    Eskaileran — Rol jokoa 

Zure talde barruan, besteek 
erabakitako ekintzak baizik ez  
dituzu egiten; horixe da zure  

papera. Helburuak eta erabakiak 
beste pertsona batzuek hartu 
dituzte, baina arrazoiak azaldu 

dizkizute eta erabakitako  
ekintzetan parte hartzeko aukera  

eskaintzen dizute.

4. Pertsonaia/taldea

Gainerako taldekideek kontuan 
hartzen zaituzte, gizarte talde 
gutxiengodun bateko kidea 

baitzara eta, dakizunez, taldean 
ordezkaritza izango bada, 

gizarte talde guztiek parte hartu 
beharko dute. Dena dela, ez zaie 

asko axola esan dezakezuna/
dezakezuena edota zein den 

zuen borondatea, baizik eta irudi 
dezala parte hartu duzula.

2. Pertsonaia/taldea

Taldekide batzuek egiazki 
zuzentzen dute lana; taldekideak 

ikustarazten saiatzen dira 
erabakiak denon artean hartu 
direla, baina egia esateko, zu 

bezalako pertsonok parte-hartze 
sinbolikoa duzue. Baliteke beste 

taldekide horiek zuen ahotsa 
aditzea, baina ez da interes 

handirik izaten. Garrantzitsuena  
da irudi dezala erabakiak  

guztionak direla.

3. Pertsonaia/taldea

Ez duzu ulertzen zeri buruzko 
proiektua den, ezta proposatu 
dizueten jarduera ere. Hainbat 

astez huts egin duzu klasera, gaixo 
egon zarelako. Horren ondorioz, 

lana pilatu zaizu, eta proposamen 
hori ez zaizu interesatzen bereziki. 
Hori dela eta, besteek esandakoari 

erreparatuko diozu, hau da, 
ahaleginik txikiena eskatzen dizuna 

aukeratuko duzu edota maila 
praktikoan onurarik handienak 

emango dizkizula iruditzen  
zaizun huraxe.

1. Pertsonaia/taldea

Parte-hartze mailei  
dagozkien rolak
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Uste duzu pertsona guztiek 
parte hartu behar dutela, bai eta 

taldean hartzen diren erabakietan 
ere. Beti saiatzen zara pertsona 

guztiek proiektuan parte har 
dezaten. Baina, gainera, zure balio 
erantsia da beti pentsatzen duzula 

nola inplikatu taldeaz kanpoko 
pertsonak, bai ikasgelakoak, bai 

ikastetxekoak, bai auzokoak, etab. 
Beti adi egoten zara ikusteko 
zer elkartek, kolektiboak edo 

erakundek eman diezazuketen 
aukerarik edota haietako zeinekin 

sor ditzakezuen sareak  
eta aliantzak.

8. Pertsonaia/taldea

Horrelako lanetan, gaia eta  
helburua erabakitzen duten 

pertsonak beti berdinak direla 
iruditzen zaizu. Egia da jardueren 

eta ekintzen garapenean eta 
proposamenean parte hartzen 

duzula, baina gutxi batzuek 
erabakitzen dute zer egin.

6. Pertsonaia/taldea

Proiektu onak pertsona guztien 
artean erabakiko direlakoan zaude. 

Zure zeregina beti izan behar da 
begiratzea pertsona guztiek parte 

har dezatela aukeratutako gaiari 
buruz hartzen diren erabakietan.

7. Pertsonaia/taldea

Taldea gehien zuzentzen duten 
pertsonek proposamen itxiak 

egiteko ohitura dute eta besteei 
galdetzen diete zer iruditzen zaien 
proposamenak aldatzeko aukerarik 

eman gabe. Azkenean, haiek beti 
erabakitzen dute helburua edo 

ekintza; beraz, zure papera izaten  
da besteek erabakitakoaren  

gainean iritzia ematea.

5. Pertsonaia/taldea
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Badakizu pertsona ikasia eta 
sentsibilizatua zarela lanean 

proposatzen diren gaietan. Argi 
duzu zer egin nahi duzun; horregatik,  

nahiz eta beste pertsonen esanak 
entzun, eta haiek beren iritziak 

adieraztea garrantzitsua dela uste 
duzun arren, azkenean ez diezu 

jaramon handirik egiten, eta haiek 
zure iritzira ekartzen saiatzen zara.

Aparteko 2. rola

Honatx zure papera: badakizue 
zuen aukera onena izango dela. 

Proiektuaren gaiak, helburuak eta 
ekintzak erabaki nahi dituzu, zure 

ikaskideek baino prestakuntza 
hobea duzulako gai horietan,  
eta, horregatik, haien iritziak  

gutxiesteko joera duzu.

Aparteko 1. rola

    Eskaileran — Rol jokoa Parte-hartze mailei  
dagozkien rolak
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    Eskaileran — Parte hartzeko eskailera Nire egunerokotasunaren  
eskailera
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