
Lagun maiteak,  

 

Kultura Communication eta Desarrollo KCD GGKE-tik coronavirus-aren egoera arrotz honetan gure 

jardueren egoeren berri eman nahi dizuegu. Imajina dezakezuen bezala, KCD GGKE-ko lantaldea 

etxetik ari da, eta egunero aurrez-aurre egotea bezalakorik ez dagoen arren, aurrera darraigu. 

GGKE-a 2008ko krisiaren garaian abiarazteak zailtasunez jositako egoerei aurre egiten erakutsi 

zigun behintzat. 

 

Kasu batzutean gure ekitaldiak atzeratu beharko ditugula aurreratzen dizuegu. Beste batzuetan 

hauen planteamendua eraldatzea ezinbestekoa izango da, eta gainontzekoetan aztertu eta 

erabakiren bat hartzeko momentuaren zain gaude.  

 

Euskadin ditugun jarduerei dagokienez egoera hurrengoa da: 

 

- Kultura, Komunikazioa eta Garapenerako 11. Topaketa: “Gizarte eraldaketarako 

esperientzia afirkarrak”. Ekitaldi hau EHUren udako ikastaroen baitan gauzatuko zen, baina 

oraingoz atzeratu beharra dugu. Urtean aurrerago egin edo sarean burutu daitekeen erabakitzeko 

egoera aztertzen jarraitzen dugu.  

 

- “Zinemagileen Artean” Emakumezkoek egindako zinemaren 9. Karabana. Maiatzaren 

erdialdean gauzatzeko asmoa genuen, baina ziur aski ezingo ditugu proiekzio publikoak egin. Hala 

balitz, proiekzioak “Klikatu Cine Invisible” plataforma digitalean burutuko genituzke, horretara 

sartzeko argibideak ere zuentzako eskuragarri jarriz.  

 

- Urtea hasi zenetik, sakeleko telefonoaz bideo sozialak egiteko “Ikasleen Klaketa” tailerrak 

abiarazi genituen KCD GGKE-rekin lan-hitzarmena duten batxilergoko zein lanbide heziketako 

hainbat ikastetxetan. 8 tailer burutu genituen arren, geraldi honek beste 6 tailer bukatu gabe 

harrapatu gaitu. Horiek burutzeko modua aztertzen ari gara.  

 

- 2020ko Bilboko “Film Sozialak” Zinema Ikusezinaren 12. Nazioarteko Jaialdia. Deialdiak 

martxan jarraitzen du. Logikoki, egoera honen ondorioz azken hilabetean aurreko urteetan baino 

film gutxiago jaso ditugu, baina maiatzaren 1era arte badago gehiago jasotzeko denbora nahikoa,  

ordurako material nahikoa badugu behintzat. Bide batez, 2020ko Ikusezinaren epaimahaikide 

izateko deialdia abian dela adierazteko aprobetxatu  nahi dugu. Interesatutako pertsona zein 

erakundeek eskaera hurrengo posta helbidera bidali dezakete: administracion@kcd-ongd.org 

 

- STALKING CHERNOBYL exploration after apocalypse Iara Lee-ren dokumental berriaren 

online zabalkundean parte hartuko dugu. Iara Lee dagoeneko hurbileko zuzendaria da 

jaialdiarentzat, burutu dituen hainbat dokumentalelek jaialdian parte hartzeaz gain baten batek saria 

ere eskuratu baitu, 2019ko Zinema Ikuszeinaren 11. Jaialdian Garapen Iraunkorraren saria 

bereganatu zuen WANTOKS: dance of resilience in Melanesia kasu.  

 

STALKING CHERNOBYL exploration after apocalypse-en estreinaldia apirilaren 26an hainbat 

zinema jaialdi, unibertsitate zein elkar-taldetan gauzatzeko asmoa zuten, Chernobyl-eko 

hondamendiaren nazioarteko gogoratze eguna baita hori. Zoritxarrez, oraingo egoerak hori egiteko 

aukera zapuztu die, baina xedea galdutzat eman gabe, proiektuaren egile den Cultures of 

Resistance taldeak estreinaldia Vimeo eta Youtube bitartez egitea erabaki du. Apirilaren 16an 

dokumentala online publikatuko dute, eta hilabete bereko 26ra arte ikusgarri egongo da. Filmak 

azpitituluak izango ditu erabilgarri: ingelesez, gazteleraz, frantsesez, italieraz, portugesez eta 

arabierraz. Horrez gain, apirilaren 26an, 19:00etan GMT, zuzendaria den Iara Lee filmaren 
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inguruan arituko da gonbidatu bereziekin eta ikus-entzuleen galderak erantzuten jardungo du zoom 

app-aren bitartez. Ekitaldia facebook live-en bidez zabalduko da aldi berean. Stalker eta 

"Chernobylogist" Oleg Shalashov ere bertan egogno dira konektatzen diren pertsonen galderei 

erantzuteko.  

Trailerra hurrengo estekan dago eskuragarri: Stalking Chernobyl 

Informazio gehiagorako: https://www.facebook.com/events/736402863562489/ 

 

Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren bidez beste herrialde batzuetan burutzen ditugun 

proiektuen inguruan: 

 

GGKE lagunek, lankidetzaren lengoiak “kontraparte” gisa izendatzen digutunak, zein KCD GGKE-

ko lantaldeak lanean jarraitzen dute, beti ere beharrezko segurtasun neurriak errespetatuz, hori 

baita orain gure lehentasuna. Oaxakako Ojo se Agua-ko (Mexiko) lagunak; Kolonbiako Colectivo 

de Abogacía José Alvear Restrepo (CCAJAR) elkartea; Senegalen dagoen Hahatay son risas 

de Gandiol GGKE-ko taldea, Kubako Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana 

delakoan lan egiten duten pertsonak eta beste hainbat pandemia honi aurre egiteko prebentzio zein 

babes materialak, irratsaioak etab elkarbanatzen ari dira. Jaso ahala gure sareetan (Facebook, 

Instagram, Twitter) zein webgunean elkarbanatuko ditugu:  www.kcd-ongd.org 

 

Horrez gain, egoera larri honek KCD GGKE-ri gauzatu diezazkioken kalteak neurtzeko 

ahaleginetan ari garela aipatzea dago.Talde osoa sakabanatuta izanda oso zaila da hori egitea, 

baina horretan gabiltza. Jakin badakigu sufritzen dauden hainbat pertsona daudela, izan gaixorik 

daudelako, hurbileko norbait galdu dutelako, edo baita alokairua zein janaria ordaintzeko ere ez 

dutelako. Premiazkoa da inor arretarik gabe ez geratzea.  

 

Osasun sinteman lanean ari diren pertsonak egiten ari diren esfortsuaz jakitun gara: medikuntza 

langileak, garbiketan aritzen direnak, eta gizarteko beste hainbat arlotan aurrera jarraitzeko 

esfortsua egiten ari direnak ere. “Iparraldean” jokoz kanpo harrapatu gaitu egoera honek. Arazo 

larrienak beste batzuek pairatzera ohituta gaude, “hegoaldean” bereziki. Yemen, Irak, Siria, Hego 

Sudan, Somalia zein Afganistango guda buakezinak adibidez, errefuxiatuei itxitako gure ateak, 

albistegietan berria besterik ez zen klima aldaketa, langabezia eta kanporatzeak batzuek ongizatea 

eskuratzearen ordain gisa; ali berean, indarkeria matxistaren biktimak pertsona batzuentzat zifrak 

besterik ez ziren. Baina birus honek mugalderik ez dagoela gogorarazi digu, arrazarik ez dagoela, 

generorik ez dagoela, gizarte murrizketek, pobreziak eta gizarte bazterketak babesik gabe uzten 

gaituzte eta “aberatsenek” ere eskuak garbitu beharra dute kontagioari ihes egiteko.  

 

Garai latza da, analisi eta gogoeta garaia. Baina adimena eta gizatasun handia erabiliz lortuko 

dugu. Oraingoz, etorkizunaren inguruan gogoeta egiten dugun bitartean udaberriaz goza dezagun 

gure balkoietatik. KCD GGKEn haren loreak zuekin elkarbanatzeko irrikitan gaude. 

 

Besarkada bat,  

 

 

 

 

 

 

 

J. Carlos Vázquez Velasco. 

KCD GGKEN zuzendaria. 
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