
Proiektu etikoak
Sarrera

Elkartasuna justiziaz haratago eta justiziaz honago dagoen jarduera da:
adiskideenganako leialtasuna, tratu txarrak jasan dituztenak ulertzea, esetsiak
babestea, onartzen ez diren edo galduak diren auzien aldeko apustua egitea.
Hori guztia ez da, nahitaez, justiziazko betebeharra izan behar, bai, ordea, elkar-
tasunezkoa.
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Erantzun iezaiezu zeuk bakarrik honako galdera hauei.
Xedea gaia lantzen hasi aurretik duzun jakite maila
ezagutzea da. Irakasleak adieraziko dizu nola bateratu
denon erantzunak.

Zer da elkartasuna? Zer esan nahi du «solidario» izateak?

Ezaguntzen al duzu boluntario diharduen inor? Zer
lan mota egiten du?

Zer dira GKEak? Zertan dihardute?

Zer da kulturartekotasuna? 

Zure ustez, gaur egungo gizarteak ba al daki des-
berdin direnak bere baitan hartzen?

Zer ekarriko du globalizazioak?

Zer da zure ustez feminismoa?

Zer da garapen iraunkorra?

Zer da, zure ustez, bakea? Gerrarik eza baino gehiago
al da?

Zure ustez, beharrezkoa al da pertsona guztientzat
bidezkoagoa izango den gizarte bat eraikitzeko kon-
promisoa hartzea?

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Hasierako ebaluazioa

Hasteko
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Unitatea honetan, Giza Eskubideen Aitorpena
ardatz hartuta, elkartasunean oinarrituak diren
hainbat proiektu etiko aztertuko ditugu. Proiektu
horien azken xedea da pertsona guztiontzat, inola
bereizketarik egin gabe, mundu gizatiarragoa 
osatzea.



PROIEKTU ETIKOAK

Giza Eskubideen Adierazpena gida gisa

Aurreko unitatean Giza Eskubideez mintzatu gara, eta baita balio moral unibertsal
gisa duten izaeraz ere. Bertan adierazi dugu gaur egungo balioen krisialdia balio
hobeak bilazeko akuilua dela. Unitate honetan balio horietako batzuez mintzatuko
gara, baina begien bistatik kendu gabe proiektu etiko garaikide horien guztien
ardatz nagusia: Giza Eskubideen Adierazpena. Baina gaur egungo arazoen konpon-
bidea ez dagokio soilik norbanakoaren eskubideen defentsari, baizik eta pertsona
guztien eskubideen defentsari, bereziki, denetik falta dutenen eskubideena; beraz,
ezinbestekoa da elkartasunean oinarritutako hirugarren belaunaldiko eskubideak
berreskuratzea.

Elkartasuna

Aurretik aipatua dugu jende asko eta asko bizi dela munduan txirotasun eta bazterta-
sun egoeran. Gaur egun, nahiz eta aurrekuntzak nabarmenak diren alor gehienetan,
munduko biztanleen %80ak aberastasun osoaren %20 bakarrik du bizitzeko, hau da,
gosez eta miseria gorrian bizi da. Horri erantsi behar zaio hainbat arrazoirengatik baz-
terketa eta gutxiespen egoeran bizi diren hainbat eta hainbat pertsona. Baina, zer kon-
ponbide du bidegabekeria horrek guztiak? Erantzuna garbia da: elkartasuna. Gaur
egun asko erabiltzen da hitz hori, baina, beharbada, ez dakigu benetan zer adierazten
duen, izan ere, praktikara eramango bagenu, ez genituzke hainbeste egoera bidegabe
onartuko. Baina, zer da elkartasuna? Abiapuntu gisa hartuko dugun definizioak ez
du, segur asko, kontzeptuaren osotasuna argitzen, baina lagungarri izango zaigu kon-
tzeptuaren zenbait giltzarri ulertzeko. Gainerakoen ikuspegi eta interesak babestea eta
horiekin bat egitea da elkartasuna. Gizakien gizarteen behar soziala eta eginbehar
morala da, eskaera natural batean oinarritua.

Beraz, solidario izatea da egoera jakin batean laguntza zehatz bat ematea; ez da bes-
teen oinazearen aurrean gupida izatea; ez da gainerakoak kontuan hartzen dituen
jarrera ere; aitzitik, solidario izatea pertsona izatetik sortzen den balioa da, pertsona
baten edo talde baten ongizatea lortzeko kausa batekin bat egitea, modu altruistan eta
geurekoikeriarik gabe.
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2.1. Elkartasuna gauzatzea

Elkartasuna praktikan bizitzen da, pertsonaren egunerokotasunean, gure indibidua-
lismoa gaindituz eta gainerakoekin lankidetza eta elkartasun harremanak ezarriz.
Jarrera horien ondorioz boluntariotzaren eta EGKen erako errealitateak sortzen
dira.

— Boluntariotza

Boluntariotza elkartasuna gauzatzeko modua da. Espainiako estatuan milioi erdi
lagun baino gehiago, adin guztietakoak, ari dira boluntario lanetan.

Boluntarioak ongintzan edo laguntzan oinarritutako zerbitzuetan lan egiteko
eskaintzen du bere burua, borondatez eta trukean dirurik jaso gabe.

Boluntarioek, oro har, gutxietsien alde diharduen irabazi asmorik gabeko erakun-
de baten barruan lan egiten dute, hala nola, ondoren azalduko ditugun EGKetan.
Boluntaioak era askotako motibazioak bultzatuta egiten dezake lan hori, batzuetan
bokazioz eta besteetan motibazio ideologikoen ondorioz, eta gizarte aldaketako
tresna izatera bultzatzen dute. Gure mun-
duaren errealitatea begi kritikoez aztertuz
gero, segur asko, berehala ohartuko gara
boluntarioen lanak gizartearen eta pertsona-
ren aldaketa eragin dezakeela.

— GKEak: elkartasuna bizimodu bihurtzea

GKEak elkartasuna bizimodu bihurtzeko
modurik hurbilenekoa dira, gizartearen sen-
tsibilizazioan laguntzen baitute eta garapen
proiektuak bultzatzen baitituzte, ez errukia-
gatik, justizia soziala lortzeko baizik.

Une honetan, GKEak oso ugariak dira.
Beren helburuen arabera, hiru multzotan
sailkatzen dira:

a) Nazioarteko elkartasunerako GKEak.
Beren jarduera nagusia giza laguntza
ematea da, eta Hirugarren Munduan
garapen proiektuak sustatzea (Manos
Unidas...).

b) GKE sozialak. Beren jarduna Lehen
Munduan burutzen dute nagusiki, eta
gizarte bazterketaren arloan egiten dute
lan, hau da, etorkinak, gizarte integrazioa,
gutxiengo etnikoak, drogamendekotasuna
eta abar dira beren esparrua (Proyecto
Hombre, ADSIS...).



c) Giza Eskubideen GKEak. Beren funtzio nagusia salaketa eta giza eskubideen
defentsa eta sustapena da (Amnesty International, Giza Eskubideen aldeko
elkarteak...).

GKEen ezaugarri nagusiak ondoko hauek dira:

1) Irabazteko asmorik gabekoak izatea; beren baliabide ekonomikoen iturria
bazkideen kuotak, dirulaguntzak eta gobernuek emandako gizarte laguntzak
dira.

2) Helburua giza laguntza soilik eskaintzea.

3) «Gure garaiaren ikur» egiten dituena, batez ere, boluntarioek osatutakoak
izatea da. Boluntariotza «...doako zerbitzu desinteresatua da, herritarren
konkista hirukoitzak sortua: autonomia pertsonalak, gizarte partaidetzak
eta gizartean azkenak direnekiko elkartasunak», I. García Rocak adierazi
duenez.

2.2. Kulturartekotasuna

Gizakiak kultura baten barruan gauzatzen dute beren buruan. Mendeen joanak taxu-
tzen ditu kulturak eta belaunaldiz belaunaldi helarazten, eta bizimoduez, ohiturez,
sinismenez… osatuak dira. Pertsonak kulturaren bitartez mintzatzen dira, eta haren
bitartez, bere nortasunaz jabetzen.

Gaur egun kultura aniztasuna errealitate bat da, eta ohikoa izaten da gure kulturaz
bestelako kulturetako pertsonekin topo egitea. Egoera horren aurrean, bi jarrera sortu
ohi dira:

— Etnozentrismoa: kultura nagusi batek kultura txiki baten aurrean duen nagusi-
tasun jarrera. Kultura nagusiaren ustez, kultura txikien gainetik dago, eta horiek
bere ikuspegiaren eta jardun ereduen arabera epaitzen ditu.

— Kulturartekotasuna: gizaki guztiak bai duintasunari dagokionez bai eskubideei
dagokienez berdinak garela da kulturartekotasunaren oinarria; beraz, ezinbestekoa
da bizimodu guztiak bakean elkar bizitzeko modua ahalbidetzea.

Horretarako, ezinbestekoa da beste kultura batetik iristen direnek ez imposatzea
beren beren kultura eta bizimodua; baina, herrialde hartzaileek ere kultura berrien
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Egin ezazue kanpo-lan txiki bat, zuen inguru hurbilean dauden hainbat GKE ikertzeko.
Horretarako, bana zaitezte taldetan eta bisita itzazue edo jar zaitezte harremanetan
hainbat arlotan lan egiten duten ahalik eta erakunde gehienekin.

Lana egiteko kontuan hartu behar dituzue, gutxienez, ondoko alderdi hauek:

> Zer-nolako GKE den eta bere jardun eremua.

> Nola finantzatzen den.

> Zer baliabide dituen (materialak, boluntarioak...).

> Bere lana egiteko aurkitzen dituen oztopo nagusiak.

> Gaur egun burutzen ari diren programak eta etorkizunerako proiektuak.

Talde bakoitzak egindako lanari buruzko txosten bat egingo du, eta ikasgelan azalduko
du. 

Prest egongo zinateke GKE hauetakoren batean lan egiteko? Arrazoitu zure erantzuna.

Ondoren, eztabaida ezazue ikasgelan. Eztabaidaren gaia ondoko hau izan daiteke: Ba al
dute GKEek zentzurik gizarte zuzenago bat sortzeko orduan?

1

Guztiok jaiotzen gara bizitza komunita-
teetan, eta horiek, gainera, zentzu
komunitateak dira, gure inguruko errea-
litateari zentzua aurkitzeko baliabideak
eskainiko baitizkigute. 

MIGUEL RODRIGO

Komunitate interkulturala



berezitasunak errespetatu beharko dituzte, baldin eta ez badituzte giza eskubideak
urratzen.

Bizikidetza modu berriak sortu behar dira, xenofobia modu guztiak ezabatuz eta
elkar aberastuz.

2.3. Globalizazioa

Historiako beste garai batzuetan, herri bakoitzak, herrialde bakoitzak, planetako zona
bakoitzak bere baliabideak eta berezitasunak zituen. Azken urteetan, ordea, garraioen
eta mass medien garapenen ondorioz, ez dago distantziarik, eta herrialde bateko
gaiak milaka kilometrora dagoen beste herrialde batean kontsumitzen dira, eta mun-
duko bazter bateko berriak edo irudiak berehala ikusten dira munduaz bestaldeko
herri batean.

Globalizazioa globalizazio ekonomikoa izan zen, hasieran; berez, egunero kontsu-
mitzen ditugu munduko hainbat lekutatik etorritako produktuak. Pentsatu al duzu
inoiz nongoa den egunero hartzen duzun kakaoa? Saiatu zaitez jakiten non egina den
jantzita duzun arropa edo oinetakoak. Berehala ohartuko zara mundua azoka handi
bat bihurtu dela, eta bertan, denek saltzen eta erosten digula gauzak; «herri globala»
dela esaten da, elkartrukerako dugun erraztasuna dela-eta.

Baina globalizazioa ez da ekonomiaren alorrera mugatzen, gizabanakoaren jardue-
ra eremu guztietan du eragina: kultura, politika, lana…, eta gizakien ohiturak eta
usadioak bateratzen ditu. Akulturazio unibertsalaren prozesuan buru-belarri sar-
tuta gaude.

Hori guztia kontuan hartuta, komunikazioa eta salgai eta diru trukea ahalbidetzen
duen fenomenoa da globalizazioa, herrialde bateko mugak gainditu eta bizimoduak
bateratzen dituena.

Globalizazioa, hasiera batean behintzat, ona da, eta herrialde pobre deituentzat auke-
ra ezin hobea izan daiteke, komunikazio erraztasun horiek nekazaritzaren, osasuna-
ren, industriaren, gizartearen alorreko… aurrerapenak errentagarri bihurtzeko erabil
baitaitezke, ongarriak, botikak, erremintak… lortzeko edo justizia soziala garatzeko.
Baina, praktikan, guztiz alderantzizkoa gertatzen ari da; izan ere, ekonomia zuzentzen
duten estatu ahaltsuek eta potentzia ekonomikoek –MB (Munduko Bankua), NDF
(Nazioarteko Diru Fondoa)– beren iteresak inposatzen dituzte, eta era horretara, glo-
balizazioa herrialde horientzat aukera izan zitekeena, guztiz alderantzizkoa suertatzen
ari da: herrialde aberatsen aberastasuna handitzen ari da eta Hirugarren Munduko
Herrialdeak miserian bizitzera kondenatzen ari dira.
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Osatu dekalogo bat, kultu-
ra guztiak errespetatzeko
arrazoiak argudiatuz. 

2

Zer alde dago kultura aniztasunaren eta
kulturartekotasunaren artean? […]
Kultura guztiak dira, oinarrian, kultura
aniztunak, hau da, bizitza komunitate
desberdinen arteko harrmenaren bitar-
tez osatzen joan dira eta osatzen ari
dira gaur egun, eta horiek bakoitzak
bere pentsatzeko, sentitzeko eta jardu-
teko moduak ekartzen ditu. […]
Nahikoa da gure inguruari kultura aniz-
tunetik abiatuta begiratzea, eta bereha-
la ohartuko gara berezkotzat hartzen
diren kultura adierazpen asko, gaur
egun bestelakotzat hartzen diren bizitza
komunitateetan sortuak direla. […]
Kultura anizatasuna kultura modernoen
bereizgarria da.

MIGUEL RODRIGO
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2.4. Globalizazioaren kontrako mugimenduak

Azken urteotan hainbat mugimendu sortu dira globalizazioaren kontra. Mugimendu
horien helburu nagusia da Hirugarren Munduko herrialdeak herrialde aberatsek egi-
ten dituzten gehiegikerietatik babestea eta globalizazioaren kontra jardutea, ez baka-
rrik alderdi ekonomikoan, baita kulturaren arloan ere.

Eskakizun nagusia nazioarteko erakunde nagusiak berritzea da, herrialde pobreek
horietan parte har dezaten, eta harreman ekonomiko zuzenagoak eta aberastasunaren
berdintasunezko banaketa bultzatzeko.

Feminismoa

Giza Eskubideen Adierazpenaren atarikoak honela dio: «Kontuan hartuta Kartan
Nazio Batuetako herriek beren fedea berriro aldarrikatu dutela […] gizon eta emaku-
meen eskubideen berdintasunean…».

Era berean, 2. artikuluak honela dio: «Edozein pertsona balia daiteke Adierazpen
honetan aldarrikatzen diren eskubide eta askatasun guztiez sexu bereizketarik gabe…».

Baiezpen horiek legezko erreferentea dira, baita erreferente etikoa ere ezein emaku-
mek, emakume izateagatik, bere eskubideak gal ez ditzan, eta gizonari dagokionez dis-
kriminaziorik jasan ez dezan. Mendeetan zehar, emakumea gutxiagotasun juridiko,
kultural eta sozialean bizi izan da gizonezkoari dagokionez, eta eskubide berdintasu-
na lortzeko borroka, oraindik ere praktikan amaitu gabea, mugimendu feministaren
garaipena da.
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Bildu irudian agertzen diren kontzeptuei buruzko informazioa, eta idatzi horien defini-
zioa koadernoan. Kontzeptu horiek kontuan hartuta, idatzi ondoko gai honi buruzko
testu bat: «Globalizazioaren alde onak eta txarrak».

Internetez baliatuta, bilatu informazioa «globalizazioaren kontrako mugimenduek»
azken boladan egin dituzten ekintzei buruz eta kasu bakoitzean egindako eskakizunei
buruz. Idatzi zure koadernoan.

4

3

3.

Emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasunaren bidean «konponbide egoki-
rik» izan ez duten arazoak honako lau
hauek dira: genero indarkeria, desber-
dintasuna lan munduan, etxeko lanen
banaketarik eza, eta demokrazia parita-
riorik eza.

VICTORIA CAMPS

+

Globalizazioaren
tenplua

M
u

lt
in

az
io

n
al

ak

N
eo

li
be

ra
li

sm
oa

T
ek

n
ol

og
ia

M
en

d
eb

al
d

ea

B
at

as
u

n
a

ESKU ELKARTUAK Mundua denon lurra egin dezagun



Jarraitzeko

75

Proiektu etikoak 5

3.1. Feminismoaren definizioa eta ezaugarriak

Zaila da feminismoa definitzea, hala ere, esanahira hurbiltzen ahaleginduko gara bere
ezaugarrietan oinarrituta. Abiapuntu gisa, Errege Akademiaren bi definizioak hartu-
ko ditugu. Feminismoa, beraz:

— «Emakumearen aldeko doktrina, lehen gizonezkoarentzat gordeta zeuden ahalmen
eta eskubideak aitortzen dizkiona».

— «Emakumeentzat gizonezkoen eskubide berdinak eskatzen dituen mugimendua».

Ezaugarriei dagokienez, zenbait analista feminista bat datoz puntu hauetan:

— Emakumeei, emakume izateagatik soilik, beren eskubideak eta ahalmenak ukatu
edo mugatu zaizkie.

— Eskubide horiek berreskuratu behar dira.

— Legeek bestela esan arren, indarrean dauden estereotipoak ezabatzeko borroka
egin behar da, herrialde askotan, emakumeen eskubideen eta ahalmenen legezko
ezagutza egon arren, teorian onartu dena praktikan zailtzen duten planteamendu
sexistak baitaude.

3.2. Berdintasuna eta identitatea

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun erreala, egiazko betebeharra izan arren,
ia gizarte guztietan ez da oraindik praktikan lortu; betebehar moral bat da berdinta-
suna lortzeko lan egitea. Berdintasuna, ordea, berdintasunezko hezkuntza batean
oinarritutako aukera berdintasun gisa ulertu behar da, hau da, ez rol tradizionalen
arabera hezitzea, baizik eta behar bezalako herritarrak sortuz, eskubide eta betebe-
har berdinak izan ditzaten, baita aukera sozial berdinak eta berdintasun soziala ere.
Ez da nahikoa legezko aintzatespena izatea, baizik eta gizartearen barruan lan egin
behar da egiazko diskriminazioa saihesteko.

Ez da ordea, ezein modutan, berdintasun kontzep-
tua identitatearekin nahasi behar. Emakumeak eta
gizonak ez dira berdin hartu behar gizonak garatu
dituen eta, zenbaitetan, garatzen dituen balio oke-
rrenak bereganatzeko —badira alde genetiko eta
psikosexualak—, baina horrek ez du sexu bat nagu-
sia edo mendekoa denik esan nahi, baizik eta ema-
kumea eta gizona desberdinak direla onartuz,
nahiz eta berdinak izan izaki bezala, pertsona
arteko harremanak sustatu behar direla, mende-
ratzaile-menderatu eskema saihesteko. Azken ba-
tean, pertsonaren (emakume-gizona) diferentzia
errespetatzea berdintasunaren barruan.

Zer da «estereotipoa» eta zer «planteamendu sexista»? Bi errealitateak argitzen dituzten
adibideak jarri.

Landu «feminismoaren» eta «femeninotasunaren» zure definizioa. Adierazi zein diren bi
hitzen arteko aldeak.

6

5

Azaldu berdintasun eta identitate hitzen arteko aldea.

Justifikatu ondorengo esaldiek dituzten planteamenduak:

> Emakumea afektiboki gizonaren gainetik dago.
> Badira berez femeninoagoak diren lanbideak eta ogibideak.
> Emakumeak gizonezkoaren rolak bereganatzen saiatu behar du.

8

7

+
Mugimendu feministaren
kronologia

1791. Olympia de Gouges-ek «Ema-
kumearen eta herritarraren Eskubideen
Adierazpena» lana argitaratzen du.

1804. Lehen Manifestu Feminista
Ingalaterran.

1848. EEBBetako kanpaina emaku-
meen boto eskubidearen alde.

1888. Emakumeen Lehen
Nazioarteko Kontseiluaren Biltzarra
Washington-en.

1918. Emakumeen boto eskubidea
Ingalaterran.

1932. Emakumeen boto eskubidea
Espainian.

1944. Emakumeen boto eskubidea
Frantzian.

1949. Simone de Beauvoir-ek
Bigarrean Sexua argitaratzen du.

1966. Emakumeen Munduko
Erakundearen Sorrera.

1968. Emakumeen Askapenerako
Mugimenduaren sorrera Frantzian.

1982. Aukera Berdintasunerako Lehen
Ekintza Programa Espainian.

1987. Aukera Berdintasunerako
Bigarren Ekintza Plana Espainian.

1997. Aukera Berdintasunerako
Hirugarren Ekintza Plana Espainian.

2004. Genero indarkeriaren kontrako
Lege Integrala.

2005. Hauteskundeetako zerrendak
osatzako Paritatearen Legea.
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3.3. Feminismoa gaur egun

Gaur egun bi feminismo mota desberdinduak daude: diferentziarena eta berdinta-
sunarena.

Diferentziaren feminismoak sexuen artean alde nabarmenak dau-
dela baieztatzen du, eta aldi berean onartzen du betidanik egon
dela soilik emakumeek garatu duten kultura autonomo bat.
Nolakotasun femeninoen balioa handitzen du, gizakia aberaste-

ko modu gisa.

Berdintasunaren feminismoak bi sexuen arteko berdintasuna defen-
ditzen du. Emakumearen eta gizonaren artean alde biologiko eta kultu-
ralak soilik daudela onartzen du.

Batak nahiz besteak gainditu beharreko eragozpenak dituzte, lehen aipatu
dugun «berdintasunaren barruko diferentzia» lortze aldera.

3.4. Feminismoaren etorkizunerako proposamenak

Esan dugu jadanik emakumezko eta gizonezkoen arteko benetako berdintasunaren
prozesua amaitu gabe dagoela oraindik. Lortzeko, Gabriela Hierro idazle feministak
egiten dituen proposamenak «gizadiarentzako balio» gisa har daitezke.
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— Balio «femenino» positiboen unibertsalizazioa: goxotasuna, samurtasuna, sentsibilitatea, pazientzia,
harmena eta talde zentzua.

> Sasibalio femeninoen baliogabetzea: pasibitatea, otzantasuna, mendekotasuna, apaltasuna, era-
ginkortasunik eza eta «garbitasuna». 

> Sasibalio maskulinoen baliogabetzea: norgehiagoka, etekina, botere nahia eta indarkeria.

— Amatasuna testuinguru produktibo eta kulturalaren barruan sartzea.

— Gizaki osoaren aintzatespena berdinen bikotean:

> Kultura sorkuntza femeninoa goratu eta sendotzea.
> Talde ekintza azpimarratzea.

— Kultura berri bat sortzea: hezkuntza femeninoaren iraultza kopernikoa.

HIERRO, G.

Taldeka Gabriela Hierrok aurkezten dituen balio alternatiboak aztertu. Zenbateraino
uste duzue direla «alternatiba»? Zergatik uste duzue har daitezkeela «gizadiarentzako
balio» gisa? Eztabaidatu denen artean zuen erantzunak.

10

Batak nahiz besteak gainditu beharreko eragozpenak dituzte, lehen aipatu dugun «ber-
dintasunaren barruko diferentzia» lortze aldera.

> Horrenbeste azpimarratzen du berdintasuna ezen diferentzia galtzen baitu.

> Inmobilismoa bultzatzeko arriskua du. 

> Gizonaren balio okerrenak imitatzen ditu. 

> Emakumeari sinestarazten dio gizonezkoa dela, gorputz gogakarri batekin eta ugalke-
tarako arriskuarekin ordea.

> Diskriminaziozko jarrerak sustatzen ditu, hala nola, gailentasuna gizonezkoaren aurrean.

9

Feminismoaren ikurra.



Gogora ekarri eguneroko
bizitzako gatazkaren bat,
ikasgelan, familian, lagu-
nartean… eta aztertu zer
urrats egin zenituzten haiek
konpontzeko, edo bestela,
zergatik ez zen gatazka
konpondu.

11
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Bakezaletasuna

Mugimendu bakezaleak II. Mundu Gerraren ondoren hasi ziren antolatzen. Gaur
egun, ondoren ikusiko dugun bezala, hainbat mugimendu bakezale daude.

4.1. Bakearen kultura

Zoritxarrez, indarkeria ez da kontu berria. Gizadiaren historiako garrantzizko osagaia
izan da. Arrazoizkoa eta normala da harreman pertsonaletan eta sozialetan irizpide
eta interesen artean aldeak eta helburu kontrajarriak egotea. Arazoa da gizakiak gehie-
gitan jo duela indarkeriara haiek konpontzen ahalegintzeko.

Egia da indarkeriazko metodoekin, gerrekin, pertsonen edo herri ahulenen eskubideen
zapalkuntzarekin ez direla arazoak konpontzen. Bakerako hezitzeak, bake kultura bat
sortzeak ez du gatazkak saihestea esan nahi; aitzitik, elkarrizketarako jarrera batekin
haietaz arduratzea baizik, bestearen lekuan jartzea, hitz gutxitan esateko. Bakearen kul-
turak ez du gatazka ezabatzen, baizik eta aurka egiten dio, baina betiere berdintasun eta
justiziaren printzipio etikoetatik. Gatazkan hezitzeak pertsonen eta taldeen irizpide,
interes eta helburu desberdinak kontrajartzea esan nahi du, inoren eskubideen aurka
egin gabe, garaitu gabe, menderatu gabe, inposatu gabe, gatazka konpontzeko indarke-
riara jo gabe. Justiziari bidea ematea esan nahi du.

Gure eguneroko gatazketatik hasita, hala nola oldarkortasuna, joko bikoitza, norbere-
keria, bekaizkeria…, bake ezaren arrazoia eta gatazka egoerak sortzen dituztenak
denak, bi aukera agertzen dira guztiak konpontzeko: indarkeriazko konponbideak eta
irtenbide bakezaleak, elkar aditzearen bitartez, elkarrizketa erabiliz eta helburu komu-
nak proposatuz.

4.2. Mugimendu bakezaleak: motak

— Indarkeria ezaren aldeko bakezaleak: gerra talde krimena da beraientzat.
Indarkeria ezaren alde daude, hau da, erantzun bakezalearen alde egoera guztie-
tan, baita aurretik erasorik egon arren ere. Gandhi eta M. Luther King dira jarre-
ra honen eredu nagusiak.

— Antimilitaristak: erakunde militarraren aurkakoak dira. Armadak ezabatzearen
alde daude edo bestela, errotiko aldaketak proposatzen dituzte, betiere Giza
Eskubideen defentsan oinarrituz.

— Kontzientzia objekzioa: zerbitzu militarrean edo armekin zerikusia duen beste
ekintzaren batean parte hartzeari uko egiten diote, ez diote, ordea, ordezko zerbi-
tzu sozialari uko egiten.

— Intsumisioa: aurrekoan bezala, armak ukatzen dira arrazoi ideologiko edo baka-
zaleengatik, baina aurrekoek ez bezala, uko egiten diote gainera edozein ordezko
zerbitzu sozialari.

Gaur egun, bai kontzientzia objezioak bai intsumisioak, derrigorrezko soldadutzarik
ezdagoenez, bi gai hauek azpimarratzen dituzte: armen ukapena eta estatuetako
aurrekontu orokorretan Babesteko gordetzen den diru kopurua.

Egizue Gandhiren eta M. Luther Kingen indarkeriaren aurkako pentsamenduaren lan-
txo bat.

Saia zaitezte kontzientzia objektore baten edo intsumiso baten lekukotza jasotzen.
Galde iezaiozue zer iritzi duen eta ondoren ikasgelan eztabaidatu.

13

12

4.



4.3. Zer da bakea?

Gatazkak, mugimendu bakezaleak… aipatu ditugu, baina beharrezkoa da bake hitza-
ren esanahira hurbiltzea.

Kulturen historian zehar bake kontzeptua oso modu desberdinetan adierazi da. Bi
bake kontzeptuez hitz egin ohi da. Batetik, bake negatiboa, indarkeria ezari, gerra
ezari dagokiona, eta kasu honetan oso bake kontzeptu mugatuaz hitz egingo
genuke. Eta bestetik, bake positiboa deritzona, askoz ere zabalagoa eta gizarte
harmonia, justizia, berdintasuna eta, ondorioz, indarkeria zuzena bultzatzen duten
egiturazko indarkeria egoeren aldaketa bilatzen duena. Bakea pertsona berean has-
ten dela ulertzen da, lehen aipatu ditugun eguneroko gatazka egoera horietan.
Azken batean, gizakiak bere buruarekiko, besteekiko eta naturarekiko harmoniaren
alde egiten du.
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Gerra ez izatetik
aldaketa 
sortzailera.

FASEAK BAKE NEGATIBOA BAKE POSITIBOA INDARKERIA EZA

Estatuen arteko
baketik, 
lurralde taldeen
protagonismora.

Gatazka ez izatetik
gatazken indarke-
riarik gabeko 
konponbidera.

Bakearen bilaketa
teorikotik ekintza
zuzenera.

Indarkeriazko ekin-
tzak ez izatetik on-
gizatearen banake-
ta bidezkora.

Gerra ez izatetik
beharren boron-
datezko 
murriztapenera.

Bake negatiboko
tarte luzeetan
oinarritutako
garapena.

Gizarte 
eskabideak.

Beharren boron-
datezko murrizta-
penean oinarritu-
tako garapen 
eredua.

Gizarte lasaitasu-
na ezarritako
ordenatik.

Justizia eta berdin-
tasuna, lehentasu-
nezko balio gisa.

Elkartasunean
oinarritutako
indarkeriarik 
gabeko gizartea.

Bakeari buruzko
teoriak.

Bake jarduerak eta
ekintzak.

Balio eta hezkun-
tza aldaketa.

Gatazka ez izatea. Gatazken 
onarpena.

Suntsitzailea ez
den gatazken 
konponbidea.

Bakea nazioen
artean.

Herri ekintzak
bakea lortzeko.

Lurralde komuni-
tatearen 
protagonismoa.

Gerra ez izatea. Gizarte harmonia.
Justizia.
Berdintasuna.

Aldaketa sozial 
sortzailea.

GÓMEZ PALACIOS, J. J.
Educar para la paz

C.C.S., Madril, 1992

Interpretatu aurreko laukia Bake negatiboaren eta Bake positiboaren arteko aldeetan
oinarri hartuta. Zein da baten eta bestearen arteko alde nagusia? Zein da pertsonaren
duintasunari estuago lotuta dagoena? Azaldu adibide baten bitartez zer ekarriko lukeen
indarkeria ezaren proposamena egia bihurtzeak.

14
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5.

4.4. Bakearen esparrua

Bakea justiziaren fruitu gisa ulertzen badugu, ezingo dugu egiazko bakeaz hitz egin
gure munduan injustizia egoerak dauden bitartean. Diferentziaz bidegabekeria egoera
bat egiten den tokian (Iparra-Hegoa, zuriak-beltzak, gizon-emakumea, elbarritasu-
nak, … ) ez dago bakerik. Ahaztu gabe, noski, aipatu dugun militarismoa, armamen-
tismoa eta terrorismoa bere modu guztietan, eta bereziki pertsonen bizitzari eraso egi-
ten diona.

Ekologismoa

Ekologia hitza Ernst Haeckel alemaniar biologoak erabili zuen lehenengoz.
«Naturaren ekonomia» gisa definitu zuen, hau da, izakiek elkarren artean eta inguru-
menarekin dituzten harremanen deskribapena eta azterketa. 1972an, NBEren lehen
Mundu Biltzarra egin zen Ingurumenari buruz Stockholmen.

5.1. Ingurumenaren etika

Etika ekologikoaren helburua natura benetako eskubidedun bihurtzea da, ekosistemak
arrazoi naturalengatik alda baitaitezke, baina hori denboraldi luzeen ondoren gertatu
ohi da; hala ere, giza teknologia natura epe laburrean suntsitzeko gai da. Lurrean
bizitza egon dadin, natura helburua da bere baitan, horregatik, etika ekologikoak natu-
ra eskubideak dituen entitate gisa definitu nahi du, bere egoera zaindu eta erantzuki-
zuna definitu.

Zuen iritziz «bakearen aurkako atentatu» nagusiak direnen zerrenda egin, zehatzenetik
orokorreneraino. Adierazi zein izan daitezkeen «bake positibo» kontzeptuan oinarritzen
diren konponbideak.

15

Bila ezazu Biltzar honi buruzko informazioa eta esan zerk eragin zuen biltzarra antola-
tzea (Hiroshima eta Nagasakiko hondamenak, FAO erakundeak munduko goseari
buruzko eta produktu toxikoen erabileragatik sortutako kutsadura handitzeari buruzko
txostenak).

16

Familia batek sortutako 
etxeko zaborra.

Zein puntutaraino uste
duzu ekologia «eskubide-
duna» dela? Arrazoitu zure
erantzuna.

17
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5.2. Teoria ekologistak

Ingurumenaren hondamenak geldiarazi nahian hiru pentsamendu ekologiko mota
sortu ziren.

.

5.3. Ingurumenaren narriaduraren arrazoi batzuk

— Nekazaritzaren ustiapena. Gizakiak ezin du nekazaritza bizirauteko bitarteko
gisa baztertu, zenbait neurri hartu behar ditu, ordea, laborantza mota batzuek ez
dezaten lurra suntsitu.

— Kutsadura. Zalantzarik gabe, ingurumenaren narriaduraren arrazoi nagusia da
eta alderdi ugari ditu: uraren kutsadura, ibaietara edo itsasora hiri handietan eta
industrietan egiten diren isurien ondoriozkoa; kutsadura atmosferikoa, keak eta
partikula kaltegarriek eragina.

— Baso soiltzea eta basamortutzea, zuhaitzak kontrolik gabe moztearen ondorioz
baso eta oihan tropikalak suntsitzea.

— Aldaketa klimatikoak, ozono geruzaren narriadurarekin eta berotegi efektua-
rekin.

— Superpopulazioa, hiri kontzentrazio handiekin eta haiek dakartzaten guztiarekin
(zaborra, ur beltzak, jende pilaketa…).

5.4. Mugimendu ekologista

Aipatutako NBEren Munduko Biltzarra baino urtebete lehenago egin zen talde eko-
logista baten lehen ekintza. Harrezkero, ugariak izan dira haien ekintzak eta lorpenak,
baina batez ere, herritarren kontzientzia hartzea nagusitzen da.

Hasiera batean, tokiko salaketa zehatzak ziren; aurrerago salaketa nazional edo nazio-
artekoak etorri ziren, baina batez ere aipatutako gizarte kontzientzia maila guztietan.
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Zure iritziz zein dira ingurumenaren narriaduraren erantzule nagusiak? Egin zerrenda
garrantziaren arabera, eta azaldu zergatia.

Zure iritziz ingurumenarentzat kaltegarriak diren jardueren zerrenda egin.

Zuri, pertsona eta herritarra zaren aldetik, zer eskatzen dizu kontzientzia ekologikoak?21

20

19

Arazo ekologikoak.

Aurki itzazu hizki zopa honetan hiru pentsamendu ekologiko motak. Ondoren, elkartu
bakoitzak defendatzen duen ideiarekin.

>Ekología........................-rentzat natura makina erraldoia da, eta pertsona haren zati
guztiz garrantzitsua. Adierazten du, aldi berean, baliozko ezagutza bakarra zientzia espe-
rimentala dela.

>Ekologia........................-rentzat natura «ekosistema lurra» da, hau da, osotasun
inkontziente eta antolatua, benetakoa den gauza bakarra. Hartan, pertsona ustekabean
kontzientzia edukitzera iritsi den «hondakin» antzeko bat litzateke.

>Ekologia........................-rentzat garrantzitsuena natura zer den jakitea da, ez nola fun-
tzionatzen duen, eta garrantzi handiagoa eman nahi dio pertsonari eredu ekonomiko
berri batean.

18
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Azpimarratzekoa da Lurrari buruz 1992an Rio de Janeiron antolatu zuten
Munduko Biltzarra. Hartan, lehen aipatu diren Lur ekosistemaren aurkako eraso
nagusiez jardun zuten arduradunek, oraindik ere beren osotasunean kontuan hartu
ez direnak.

1997an, «Kiotoko protokoloa» deritzonean, negutegi efektuko igorpenak murrizteko
konpromisoa hartu zen, eta oraingoz, horixe da klimaren aldaketari eta horren ondo-
rioari aurre egiteko nazioarteko mekanismo bakarra.

2005 urtean jarri zen indarrean 141 herrialdetan, baina horrek ez du esan nahi bete-
tzen denik.

5.5. Etorkizunari begira

Zalantzarik ez dago arazo ekologikoa pertsonak bizirik irauteko bitartekoak neurri
gabe lortu nahi izatetik sortzen dela, berezko eredu ekonomikotik eta hark ezartzen
dituen produkzio moduetatik, teknologia berrien ezarpenarekin. Gaur egun, pertso-
nak ongizate eta kontsumo maila altu baten artean edo ekosistema iraunarazteko pre-
miaren artean aukeratu behar du. Azken batean, kontzientzia ekologikoak zalantzan
jarri ditu ongizate gizarteak ezarri dituen bizimoduak. Ongizatea beharrezkoa da, ez
ordea guztiaren bizkar. Etika ekologikoak bateragarri egin behar ditu giza beharrak
asetzea nahiz naturaren kontserbazioa, «garapen eutsigarria», produkzio bide alterna-
tiboen bilaketarekin eta bizimodu desberdinarekin.

Zure iritziz, gaur egungo belaunaldiek ongizate maila jakin bati uko egin beharko lioke-
te datozen belaunaldien mesedetan? Arrazoitu zure erantzuna.

Zer ezaugarri lituzke «bizimodu desberdina» izateak?25

24
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Bilatu Kiotoko Protokoloari buruzko informazioa

> Zer egoeratan dago gaur egun Protokoloa?
> Zer da «igorpenen merkataritza»?
> Zer balorazio etiko egingo zenuke azken horri buruz?

Zoazte, aukera izanez gero, mugimendu ekologista baten egoitzara, eta galde egiezue
beren filosofia eta jarduteko ildoei buruz, edo bestela, bila ezazu haiei buruzko infor-
mazioa eta landu txosten txiki bat.

23

22

Euskal Autonomia Erkidegoan
Kiotoko protokoloaren arabera igorri
beharko genituzkeen negutegi efek-
tuko gasak baino milioika tona
gehiago igortzen ditugu. Nahikoa li-
tzateke euskaldun bakoitzak bere
igorpenak ehuneko hamar murriztea
protokoloa betetzeko. 

[…] Kiotoko Protokoloa da inguru-
mena, gure bizitza eta gure planeta
babesteko onartzen den tresna.

SABIN INTXAURRAGA

Euskal Autonomia Erkidegoan energia-
ren eta garraioaren sektoreak dira
negutegi efektuko gasen hazieran, eta
ondorioz, klima aldaketan, gehien
laguntzen dutenak. 
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Gogoan izan beharreko oinarrizko ideiak

— Giza eskubideak dira gaur egungo arazo moralei irtenbidea bilatu nahi dien
edozein proiektu etikoren erreferente etiko-juridikoa.

— «Solidarioa izateak» esan nahi du pertsona bat edo talde bat ongizate handia-
goa lortzeko kausa bati atxikitzen zaiola, modu altruistan eta norberekeriak
alde batera utzita.

— Boluntarioak ongintzan edo laguntzan oinarritutako zerbitzuetan lan egiteko
eskaintzen du bere burua, bere borondatez eta trukean dirurik jaso gabe, eta
gehienetan, GKEn bitartez egiten du.

— EGKak elkartasun modu bat eta iparraldeko zein hegoaldeko herrialdeetan
justizia soziala sustatzeko modu bat dira, eta doako zerbitzu eskuzabalaren
bitartez egiten dute lan hori.

— Kulturartekotasunaren oinarria da gizaki guztiak berdinak garela duintasuna-
ri eta eskubideei dagokionez, eta ondorioz, bizitzeko modu guztien elkarbizi-
tza baketsua bultzatu behar dela.

— Globalizazioaren ondorioz akulturazio unibertsala gertatzen da, eta ez da
bakarrik ekonomiara mugatzen, gizartearen egituraren alderdi guztietara bai-
zik; teorian, aukera bat izan bazitekeen ere herrialde pobreentzat, praktikan,
haien kontra jartzen ari da.

— Feminismoak eskubide berdintasunaren alde egiten du, diferentzia errespeta-
tuz eta gizonari buruz sor daitekeen planteamendu sexista oro baztertuz. Gaur
egun, bi feminismo mota aipatzen dira: diferentziarena, sexuen arteko desber-
dintasunak azpimarratzen dituena, eta berdintasunarena, bi sexuen arteko
berdintasunaren alde egiten duena.

— Etika ekologikoak egiazko eskubidedun bihurtu nahi du natura, lurrean bizi-
tza egon dadin natura helburua baita bere baitan; eta gizakien erabilera neu-
rrigabeak eta bidegabeak ingurumenaren degradazioa ekarri du ondorioz.

— «Bakearen kulturak» ez du gatazka saihestuko, alderantziz, zuzentasunaren eta
justiziaren printzipio etikoetatik abiatuta egingo dio aurre gatazkari, baina
betiere berdintasun eta justiziaren printzipio etikoetatik abiatuta. Eta hori da
bake positiboa delakoa lortzeko bide bakarra. Bakearen kultura gerra eza
baino askoz gehiago da, pertsonaren baitatik abiatzen da eta gizarte harmo-
niaz dihardu.

— Proiektu etiko guztiek lagundu behar dute, elkartasunaren balioetatik eta jus-
tiziaren jardunetik abiatuta, biztanleriaren gehiengoa duintasun baldintzetan
ezin bizi izatea eragiten dituzten kausak desagerrarazten.

Erantzun zuzena edo okerra den.

a. Gaur egungo gizartean hainbat arazo sortu dira, eta horien ondorioz, pertsona guztien-
tzako bizitza duinaren alde hirugarren belaunaldiko eskubideak gauzatu behar dira.

b. Boluntarioak, bere uste sozialen eta erlijiosoen ondorioz, ahulenen alde lan egiten du,
eskuzabaltasunez.

c. EGKak elkartasun modu bat dira, eta iparraldeko zein hegoaldeko herrialdeetan jarduten
dute.

d. Kulturartekotasunean bizitzeak hainbat kulturatatik etorritako pertsonekin bizitzea dakar
berarekin, jatorrizko komunitateen ezaugarri bereziak onartuz, inongo murrizketarik gabe.

1
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e. Globalizazioa hegoaldeko herrialdeentzako aukera da.

f. Feminismoaren lehen helburua pertsona (gizon-emakume) berdintasunaren barruko dife-
rentziaren errespetu ariketa bihurtzea litzateke. 

g. Ekologismoa izaki bizidunek elkarren artean eta ingurumenarekin duten harremanen des-
kribapena eta azterketa da.

h. Benetako bakea bake positiboa da, gizakia bere buruarekin, besteekin eta naturarekin
harmonian egotea bilatzen duena.

i. Elkartasuna eguneroko jardunean bizitzen da, guztiontzat bizitzeko egokiagoa izango den
mundua osatzeko saioa eginez.

j. Giza Eskubideak gaur egungo balio moralen krisia gainditzeko xedea duen edozein proiek-
tu etikoren gida dira.

Osa ezazu mapa kontzeptual bat unitatean landu ditugun gaur egungo proiektu etikoekin
(feminismoa, ekologismoa eta bakezaletasuna) eta zuretzat garrantzizkoak diren beste hain-
batekin, Giza Eskubideak gune sortzailetzat hartuta.

2

Gogoeta etikoa 

Ondoren mota askotako esaldiak
dituzu. Irakurri arretaz eta saiatu
hauei buruz gogoeta egiten.
Jarraian, haiei buruz hitz egin
dezakezue ikasgelan, eta atentzio
gehien eman dizunaren aipamen
kritikoa idatz dezakezue zuen koa-
dernoan.

> Izaki guztiak libreak eta berdi-
nak jaiotzen gara. 

> Beldur diogu berdintasunari
(sexua, arraza, erlijioa…).

> Gainerakoen eskubideak defen-
datzea betebeharra da.

> Solidario ez izatea gainerakoez
ez arduratzea da.

> Estatuak dagokion erantzukizu-
na onartuko balu, ez litzateke
bonluntariotzaren beharrik izan-
go.

> Globalizazioak bateratu egiten
gaitu.

> Atzerritarrak herrialde hartzaile-
en izateko modua onartzea
beharko lirateke.

> Ez da natur baliabideen erabile-
ra librea eragozten duen legerik
egon behar. 

> Bizitza errespetatu behar dugu
bere edozein formatan.

> Hiltzen duenari, heriotz zigorra.

3
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II. Gai multzoa

1. Dokumentua

Elkartasuna dohain susmagarria da, pobreen eta zapalduen dohaina baita.
Erosotasuna eta ongizate materiala, dirudienez, gizabanako egoistak eta ez solidariak
sortzen ditu, gainerakoen egoerez ardueratzen ez diren pertsonak alegia. Justizia dago-
en lekuan sortzen da karitatea. Baina nire tesia ez da hori. Nik zera adierazi nahi dut
hemen: justizia dagoen lekuan karitatea ere egon behar duela. Estatuak ez dituela kon-
pontzen eta ezingo dituela inoiz konpondu giza bizitzaren beharrak eta gabeziak.
Justizia ez da perfektua, eta ez ditu eskakizun etiko guztiak hartzen bere baitan. Nire
asmoa da elkartasuna kondizio gisa azaltzea, baina, batez ere, justiziaren ordain eta
osagarri gisa.

VICTORIA CAMPS

Bertute publikoak

2. Dokumentua

Gizakiei dagokie askatasuna garaile irten dadin gaur egungo munduan; garaipen
goren hori lortzeko ordea, beharrezkoa da, besteak beste, beren diferentzia naturalen
gainetik, gizonek eta emakumeek, gaizki ulerturik gabe, beren anaitasuna baiezta
dezaten.

S. DE BEAUVOIR

3. Dokumentua

Etika ekologikoak giza aszesi antzeko bat predikatzen du modernizazioan oinarrituta;
kontsumismo basatiaren ukapenean, beharra bihurtzen duena azaleko samarra den
guztia. Kontua ez da ukapena sustatzea, baizik eta hura onartzen jakitea, denon mese-
derako den hobekuntza kualitatibo bat lortzearren.

Beharrezkoa da gainera besteengana irekitzen den elkartasunezko kezka izatea, pertso-
nalki eragiten dionean eta ondorioak sufritzen dituenean soilik erantzuten duenaren
ikuspegi hain indibidualista hausten duena.

Partaidetza eta elkartasuna gauzatzen da, eskuragarriak eta beharrezkoak diren balia-
bideak zuzenago banatzera bultzatzen duen elkartasuna dagoenean.

LÓPEZ AZPITARTE

Ética y vida
Ed. Paulinas, Madril, 1990

Azaldu esaldi honen esanahia:
elkartasuna dohain susmaga-
rria da, pobreen eta zapalduen
dohaina baita. Zer adierazi
nahi du, zure ustez, egileak?
Zer alde dago, 1. dokumen-
tuaren arabera, «karitatearen»
eta «elkartasunaren» artean?

Irakurri 2. dokumentua eta
gogoeta egin S. de Beauvoir-ek
adierazi nahi duenari buruz.

Zer osagairekin lotzen du
López Azpitartek ekologia?
Labur itzazu haren ideiak.

3
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Proiektu etikoak 5

4. dokumentuan hainbat per-
tsonaia ospetsuren bakeari bu-
ruzko esaldiak dituzu. Irakur
itzazu, eta hautatu atentzioa
eman dizuten bi, eta azaldu zer-
gatik eman dizuten atentzioa.
Hormairudi batean idatz ditza-
kezu eta gelan zintzilik jarri.

Berridatzi abestiaren hitza
melodiatik abiatuta, eta unita-
tean landutako beste eduki
batzuk erantsiz.

5

4

4. Dokumentua

Bakea lan bat da, egiteko bat.
Denbora behar da bakea eraikitze-
ko, arrosa bat egiteko urteak eta
mahasti bat egiteko mendeak behar
diren bezala. Ez dago bakerik basa-
kerian: giza aurpegia duen bakea
besterik ez dago.

F. ARNOLD

Ez dut zurekin lehiatu nahi, zu jo
edo engainatu edo gaizki tratatu
nahi, sinplifikatu, desafio egin edo
gurutziltzatu nahi. Niri benetan
interesatzen zaidan gauza bakarra
zure laguna izatea da.

BOB DYLAN

Amets egiten dut egunen batean
gizakiek beren buruak gainditu eta
elkarrekin, anaitasunean bizitzeko
eginak daudela ulertuko dutela.

M. LUTHER KING

Ecopax, hau da, bizitzaren alde jar-
dutea, baita erresisteantziaren alde
ere bizitzaren kontrako edozein
mehatxuren aurrean. (...) Iraultzak
zer esan nahi duen ulertu duten
bakarrak indarkeriarik gabeko
iraultza egin daitekeela uste dute-
nak dira.

PHILIP BERRIGAM

5. Dokumentua

Fuera de control

Hay en la calle una fiesta.
Música que hace la orquesta.
Oye que «rico» es el tambor, suma tu voz.
Oye que «rico» es el tambor, suma tu voz.
Hay mil voces que hablan de un
cielo/lleno de Sueños libres,/
hoy, hoy…Voces que cantarán más
fuerte/que el arma del Guerrero,/ 
bang bang…
Hay mil voces que piensan un mundo/
que no tiene veneno,/ ya ya…
Voces que cantarán tan alto/que saltan
los Muros, /paz, paz…
Fuera de control estamos/
y lo queremos cantar

Ven, suma tu voz,/ 
por la vida y por la gente
Fuera de control estamos/ 
y no queremos callar
Ven, suma tu voz,/ 
por la vida y su gente
Y es que merece la pena
«marchar por la vida ajena»
y decir con nuestra voz
que estamos fuera de control
Lo puedo cantar más alto
Pero no decir tan claro
Que estamos fuera de control
Y que se escuche nuestra voz

Y en la calle suena un ritmo
Que te invita a ser tú mismo
Para que alces la voz
Te encuentras fuera de control
Y es que no entiendo de guerras
Ni de armas, ni fronteras
Estamos fuera de control
Así que escucha nuestra voz
Hay miles de voces que hablan de un
cielo/lleno de Sueños libres,/hoy, hoy…
Voces que cantarán más fuerte/ 
que el arma del guerrero,/bang, bang…
Fuera de control estamos/
y lo queremos cantar
Ven, suena tu voz,/ 
por la vida y la gente
Fuera de control estamos/
y no queremos callar
Ven, suma tu voz,/
por la vida y su gente
Fuera de control…/
y lo queremos cantar
Suma tu voz por la vida y la gente
Fuera de control…
Fuera de control 
Suma tu voz
Fuera de control
Suma tu voz.

BETH Y KIKO VENENO

Fuera de control


