
Humanitatearen kausekin bat eginiko zinema Bilbora heldu da

2014ko Bilboko “Film Sozialak”
Zinema Ikusezinaren 6. Nazioarteko

Jaialdia, 
Pobreziaren Aurkako Nazioarteko

Egunean inauguratzen da

Gizonetako zein emakumeetako lanak berdin hedatzen dituen munduko

Jaialdienetariko bakarra 

Gaur, urriak 16, goizeko 11etan, Husa Jardines de Albia Hotelean eskainitako

prentsaurrekoan,   Juan  Carlos  Vázquez-ek,  “KCD”  GGKE-ko  zuzendariak,

“Film  Sozialak”  Zinema  Ikusezinaren  Nazioarteko  Jaialdiaren  6.  edizioa

aurkeztu  du.   Urte  honetan,  Jaialdia,  Pobreziaren  Nazioarteko  Egunean

inauguratzen da. 

Estatu  espainolan  jada  2,5  milio  pertsona  baztertze  sozialaren  arriskuan

daudela gogorarazi digute, eta ez dugula ahaztu behar munduan zehar 1.300

milioi  pertsona egunean euro batekin baino  gutxiagorekin bizi  direla,  azaldu

dute ere bai.

Aldi  berean,  urte  honetan Mediterraneo itsasoa zeharkatzean,  bizitza  hobea

lortu nahian, hil  diren 3.000 pertsonei  aipamen berezia egin diete,  eta baita

harresi atzean daudenak ere oroitu nahi izan dituzte. “Gure lurraldean gertakari

xenofobo gehikuntzaz” arduratuta daudela azpimarratu dute ere bai.
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“KCD”  erakundea  pozten  da  aurtengo  Bakearen  Nobel  Saria  Malala

pakistandarra  eta  Satyarthi  aktibista  indiarra  saridunak  izateagatik.  Horrek

gogorarazten  digula  munduan  168  milioi  umek  egiten  dutela  lan,  250  milioi

neskato  pobrezian  bizi  direla,  eta  65  milioi  neskato  ez  doazela  eskolara,

esanez. Estatu mailan 41 emakume indarkeria matxistagatik hil direla gogoratu

dute ere bai.  

Carlos Vázquez-ek Osasun Sistema Publikoari garrantzi handia ematen dio,

osasunak mundu guztirako eskubidea, baztertzerik gabe izan behar duela,

aipatu du. “KCD erakundean pentzatzen dugu osasun sistemaren arazoak ez

direla konpontzen aeroportuetan kontrolak eginez, baizik eta osasuna arloan

ikerketa  gehiago  egin  behar  dira,   eta  bereziki  munduan  zehar  osasun

sistema publikoa unibertsala egon behar da”, azpimarratu du.

Jaialdiak  gogoetarako  eta  eztabaidarako  gonbidapena  luzatzen  dio  bai

Gizarteari,  bai  bere  publiko  ugarienari,  Bigarren  Hezkuntzako  ikasleei.  Ildo

berean.  KCD-k Giza  Garapenerako Komunikazioari  garrantzi  handia  ematen

dio,  Humanitatearen  arazo  larriei konponbideak bilatzeko orduan asko eman

dezakeelako. 

Ikusezin Zinema Jaialdia ez da soilik zinema soziala izango, baizik eta hainbat

ekintza  egiten  baitira  Jaialdiaren  inguruan,  hurrengo  hauek  hain  zuzen  ere:

“GGKE eta gizarte mugimenduetarako komunikazioaren kudeaketa” ikastaroa,

Metro  Bilbao-ren  Unamuno  geltokian  Jaialdiaren  inguruan  egindako

exposaketa,  edota  Euskadiko  GGKE-en  Koordinakundeko  “Cooperar  para

transformar” exposaketa Alhondigako bulegoan egongo dena. 

Bestalde, urte honetan,  Bilbao Arena Pabilioan,  igandeko partiduan, urriaren

19an, Ikusezin Zinema Jaialdia kantxan aurkeztuko dute.

GGKE-aren iritziz belaunaldi berriek garrantzi handia daukate, honekin batera

aste  honetan  Bigarren  Hezkuntzako  eta  Lanbide-Heziketako  zortzi  bizkaitar

ikastetxetan 19 pelikula proiektatuko dira. Proiekzio horiek 5.000 ikasle baino
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gehiagok ikusiko dituzte.  Bestalde,  “Invisible  Express”  lehiaketaren inguruan,

EHU-ko 82 ikaslek 18 laburmetrai  sozial  produzitu dituzte, %49 emakumeek

eginak. 

Aurtengo  edizioan,  batzorde  hautatzaileak  44  herrialdetako  78  giza  istorio

aukeratu  ditu,  17  zabaltze-gunetan  zabalduko  direnak,  Bilbon,  Mungian,

Barakaldon,  Portugaleten,  Erandion,  Elorrion,  Iurretan,  Leioan  eta  Getxon.

Guztira  259  proiekzio  izango  dira,  %52  emakumeek  eginak,  eta  honela,

beharbada,  gizonetako  zein  emakumeetako  lanak  berdin  hedatzen  dituen

munduko jaialdienetariko bakarra bihurtzen da.

Jaialdiaren  gonbidatuak  Italiatik,  Kanadatik,  Mexikotik,  Kolonbia  eta  Sahara

aldetik etorritakoak dira. Palestinatik zetorren film baten zuzendari  bat,   bisa

ateratzeko orduan arazoak izan dituenez gero, ezin izan da etorri.

Jaialdiko  epaimahaia  14  emakume  eta  7  gizonekin  osatuta  dago  (%66

emakumeak), eta Jaialdiak 10 sari  banatuko ditu:  Garapen Iraunkorra, Giza

Eskubideak,  Genero Berdintasuna,  Emakume batek burututako lanik onenari

saria,  Kulturartekotasuna, Euskaraz egindako lan sozial onenari saria, Ikasleen

saria, Invisible Expressaren inguruan bi sari,  eta Ikusentzuleen saria. Guztira

16.500 euro banatuko dira.

Bukaera-ekitaldian,  urriaren 23an,  arratsaldeko 7.30etan Bilboko Alhondigan,

hiru aipamen berezi emango dira:  Arartekoari,  Euskal Autonomia Erkidegoko

Herri-administrazioetako  jarduera  eta  politika  publikoekiko  pertsonen

eskubideen alde 25 urte lan egiteagatik.   Kolonbiako  José Alvear Restrepo

Abokatuen  Batzordeari, Kolonbiako  Herrialdeen  eta  Giza  Eskubideen

defentsako  lanagatik.  Eta  hirugarrena,  Mendebaldeko  Saharako  Giza

Eskubideen aldeko Biktima Elkarteari, Mendebaldeko Saharan giza eskubideen

aldeko lanagatik.
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Aurten,  Ikusezin  Zinema Jaialdiaren inguruan nobedade bat  egongo da,  lan

sarituak Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontserbatorioan proiektatuko dira

(metro Sarriko), urriaren 27tik 31ra, arratsaldeko 7etan. Sarrera doan izango

da.

Aurtengo Jaialdian hainbat  gai  ukituko dira,  beste konturen artean:  Egunero

portaera eta jarrera lesfobiko, homofobiko edo transfobikoak jasaten dituztenak

hezurmamituko  ditugu;   margolari  bitxi  batek  amaiezina  den  Kolonbiako

gatazkaren  zertzelada  gordin  batzuk  emango  dizkigu;  Palestinako,

Mendebaldeko Sahara eta beste leku batzuetako Giza Eskubideen urraketen

berri jasoko dugu. Ugandar kazetari gazte batek bere ametsei buruz hitz egingo

digu;   Afrikar  etorkinek  Melilla  inguruko  mendixketan  dituzten  kanpaleku

zelatatua   ikusi  ahal  izango  ditugu;  ikusgai  den  olerki baten  bidez,

etxegabetzeen laztasuna geureganatuko dugu.  Istorio magiko bat izango dugu

ikusgai, istorioak berak irakatsiko digu hezkuntzaz eta arteaz baliatuta adimen-

gabezia duten umeak gizartera daitezkeela, edota  Vietnamdar arrantzale xalo

batek uneoro zoriontasunaren bila ari garela erakutsiko digu.

KCD-k  gaurko  inauguraziorako  gonbidapena  gizarte  osoari  luzatu  nahi  dio,

urriak  17,  arratsaldeko  7.30etan  izango  da  Bilboko  Alhondigaren

Entzunaretoan.  Musika  emanaldiak  izan  ezik,  Euskadiko  GGKE-en

Koordinakundeko  “Nor  da  Nor?” bideoa  ikusi  ahal  izango  dugu,  eta  baita

“Damocracy” dokumentala kanadarra ere, Todd Southgate zuzendaria izango

dugu  dokumentalaren  aurkezpenarako.  Dokumentala,   bi  represen

eraikuntzaren istorio  bat  da,  Brasildako Amazonian eta Kurdistan turkiarrean

kokatuta.  Ikusentzuleek  gozatu  ahal  izango  dute  ere  hainbat  emanaldirekin:

Andoni  Arestiren  Dantza  Eskola  emanaldiarekin,  Barakaldoko  Udal  Musika

Bandarekin, eta Ruaille-Buaille taldearekin, “Runas 2013” Ortigueirako Mundu

Zeltaren Nazioarteko Jaialdiaren lehiaketan irabazlea. 

Pelikula  gehienak  urriaren  18tik  22ra  Bilboko  Golem  Zinemak  aretoetan

proiektatuko dira. 
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Ikuskizunetako kudeaketa, Erandioko Tartanga GLHBI Ikus Entzunezkoen eta

Ikuzkizunen Produkzioaren Zikloko ikasleen kontu izango da.  Aurten, gainera,

Mungiako Olalde Aretoarena egingo dute ere bai, eta 3 egunetan zehar filmak

proiektatuko dira aretoan. 

Jaialdia  posible  egiten  duten  Erakundeak,  besteak  beste,  hauexek  dira:

Garapenerako  Lankidetzaren  Euskal  Agentzia;  Bizkaiko  Foru  Aldundiko

Berdintasunerako  eta  Herritarren  Eskubideetarako  Zuzendaritza;  Bilboko

Udaleko Berdintasuna, Lankidetza eta Hiritarren Saila;    Eusko Jaurlaritzako

Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritza;  Mungiako Udala; Getxoko

Udala;  Emakunde;  Bizkaiko Jaurreriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua; Bilboko

Kafe Antzokia, eta EHU.  

Jaialdian ez dugu soilik zinema soziala ikusteko aukera izango, bi lagunentzako

globo-ibilaldia eta Urdaibaitik 2 lagunentzako kanoetan 3 jaitsiera zozketatuko

dira ere bai, Globo Estratos eta Ur Urdaibai enpresei ezker.

Jaialdian zehar 6lmen zuzendariak izango ditugu gurekin: 

• Sara Creta (Italia).  “Number 9” dokumentalaren Zuzendaria. 

• Isis  Violeta Contreras  Pastrana  (Mexiko).  Kutääy  dokumentalaren

zuzendaria. 

• Teresa  García  (Mexiko).  “De  cometas   y  fronteras”  dokumentalaren

koproduktorea.

(Jaialdiko kartelan agertzen den neskato, film honen protagonista da).

• Todd Southgate (Kanada). “Damocracy” dokumentalaren zuzendaria.

• Eduardo  Carreño (Kolonbia).  Cajar  GKE-ko  abokatua.  Kolonbiako  José

Alvear Restrepo abokatuen batzordetik etorria.

• Antonio  Girón (Kolonbia).  “Gotas  que agrietan  la  roca”  dokumentalaren

zuzendaria.
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Kontaktua: Leire Pascual

Comunicacion@kcd-ongd.org          Tfnoa. 94 602 46 68

@KCDONGD #invisible2014

Materiala jaisteko estekak:

Fotogramak:https://www.dropbox.com/sh/rh7i48s3rneri6y/AADWYQmHI3G5hjAsr-

phmBq0a?dl=0

Katalogoa: https://www.dropbox.com/s/enw7gqkx216ho85/catalogo2014.pdf?dl=0

Egitaraua:https://www.dropbox.com/s/4j4x3iqyva833uq/Egitaraua_Programa.pdf?dl=0

Promozionala:https://www.dropbox.com/s/r57scvvp814z3n5/PROMOCIONAL_CINE_I

NVISIBLE_2014_LARGO.mp4?dl=0

KCD  Garapenerako  Gobernuz  Kanpoko  Erakunde  bat  da,  bere  mandatua  Giza  Garapen

berdintsu eta iraunkorra sustatzea delarik. Honetarako komunikazioa eta kultura erabiltzen ditu,

bai hemen eta baita munduko beste lekuetan ere, Bilboko 'Film Sozialak' Nazioarteko Zinema

Ikusezinaren Jaialdia ardatza izanik.
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