
Gizarte esparrua



 

ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Genero-indarkeria  
 

Arloa/Ikasgaia: Hizkuntza- eta gizarte-esparrua
 

Maila: II. maila. 2. modulua 
 

Testuingurua 

 

Genero-indarkeria fisikoa edo psikologikoa izan daiteke,  pertsona baten 

aurka bere sexuagatik edo generoagatik egiten da, eta  eragin negatiboa du 

biktimaren identitatean eta ongizate sozialean, fisikoan edo psikologikoan. 

Nazio Batuen arabera, termino hori erabiltzen da «indarkeria, oro har, eta 

pertsona edo taldeei beren generoan oinarrituta zuzendutako indarkeria 

bereizteko». 

Emakumeen aurkako indarkeriaren arrazoiak bazterkerian eta 

desberdintasunean daude, eta, horregatik, zaila da arazoari irtenbide bat 

ematea. Generoen rolak eta haiei lotutako jarrerak eta sinesmenak zalantzan 

jarri ez dituzten gizonak eta emakumeak ez dira gai izango rol horiek 

aldatzeko. Gobernu eta erakundeek, estandar, jarraibide eta tresnak 

eskuratzen ez badituzte, ezin izango diete arazo horiei aurre egin. Arazoa 

agerikoagoa den eta kontzientziazioa handitzen den neurrian, indarkeria mota 

guztiak desagerrarazteko aukera gehiago daude. (NBE-Emakumeak) 

“Genero-indarkeria" kontzeptuak izena ematen dio arazo bati; duela gutxi, 

arazo hori pertsonen bizitza pribatuaren eremukoa zen, familiako kontu bat, 

eta, beraz, ezkutatu egin behar zen eta inork ez zuen esku hartu behar.  

Indarkeria arazo pertsonal gisa ikusteak ondorio bi dauzka: batetik, 

emakumeak gizonen menpean geratzen dira, eta bestetik, historian betidanik 

gizonen eta emakumeen artean izan diren botere-harreman desberdinak 

onartzen dira; horrek legitimatu egiten ditu gizonak menperatze-egoerari 

bere horretan eusteko, baita indarkeria erabiliz ere. Pertzepzio horrek 

ahalbidetzen du emakumeek egoera hori ez salatzea, beldurragatik, 

lotsagatik edo erruduntasunagatik. 

 

Arazoa 

 

Genero-berdintasunaren arloan lortutako aurrerapenak gorabehera, genero-

indarkeria hain sarri agertzen denez gure gizartean, badirudi gizartearen 

egiturazko arazo bat dela. Egoera horren aurrean, pertsona guztiok 

protagonista bezala ikusi behar dugu geure burua, genero-desberdintasunari 

eta hark sortutako indarkeriari aurre egiteko. Beraz, arazoa ez da bakarrik 

erakunde-mailakoa; herritarrei ere eragiten die eta, beraz, eskubide 

demokratiko bat erabiliz, indarkeria mota horren aurkako politiken eta 



jardueren diseinuan parte har dezaten eskatzen zaie. 

 

Xedea 

 

Ikasleek genero-indarkeriaren arazo larria ezagutzea eta kontzientziatzea, 

konpromiso pertsonalak eta sozialak hartuz, gaitz hori desagerrarazteko 

diseinatzen diren irtenbideen garapenean eta plangintzan demokratikoki 

parte hartuz. 

 

Objetivos 

 

• Generoen arteko berdintasunak oinarri dituen funtsezko kontzeptuak 

lantzea. 

• Desberdintasunaren eta indarkeriaren arteko erlazioaz kontzientzia 

hartzea.  

• Ikasleak genero-indarkeriari buruzko informatzea eta sentsibilizatzea. 

• Genero-indarkeriaren aurkako borrokan egiten diren hainbat ekintza 

ezagutzea. 

• Genero-indarkeriaren agerpen desberdinak identifikatzea. 

• Arlo horretan egiten diren politikak eta jarduerak ikuspuntu kritiko batetik 

aztertzea. 

• Genero-indarkeriaren aurrean pertsona bakoitzak eta gizarte osoak 

hartzen dituzten jarrerak ikuspuntu kritiko batetik aztertzea. 

• Ikasgelan proposamenak eta ekimenak egitea, genero-indarkeria 

ezagutarazteko, haren aurka borrokatzeko eta sentsibilizatzeko. 
 

Ataza 

 

Gaur egun genero-indarkeriaren aurka borrokatzeko dauden proposamenak 

aztertzea eta taldean eztabaidatzea, eta proposamenen bat egitea maila 

pertsonalean, sozialean eta politikoan, jarduera horiek hobetzeko. 

 

Jarraibideak 

 

• Egoera arazotsua aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko. 

• Banakako eta taldeko lana egingo dute. 

• Genero-indarkeriari, bere sorrerari eta agerpenei buruzko informazioa 

bilatu eta jasoko dute (idatzizkoa, grafikoa, etab.), inguru hurbilekoa 

nahiz estatu- eta nazioarte-mailakoa. 

• Arazo hori ezagutarazteko, sentsibilizatzeko eta horren aurka 

borrokatzeko EAEn, Estatuan eta Europar Batasunean garatzen diren 



politikak eta jarduerak ezagutuko dituzte. 

• Proposamenen bat egingo dute genero-indarkeriaren arloan egin diren 

jarduerak hobetzeko. 

• Proposamen pertsonalen bat egingo dute, esaterako, honako arlo 

hauetan: genero-indarkeria salatzea eta biktimei laguntzea.  

• Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dituzte (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa) 

 
 

 



 

ARAZO-EGOERA 
 

Izenburua: Planetako (des)orden fiskal berria  
 

Arloa/Ikasgaia: Hizkuntza- eta gizarte-esparrua 
 

Maila: III. maila- 3. modulua 
 

Testuingurua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskalitatea “Ongizatearen Estatua” izenekoaren oinarri garrantzitsuenetako 

bat da. Zergen ordainketak errentak birbanatzea ahalbidetzen du, 

biztanleriaren sektoreen artean ekitate handiagoa lortzeko helburuarekin. 

Gaur egun, ekonomiaren globalizazioaren eraginez, fiskalitateak dagoeneko 

ez dauka estatu-mailako erreferenterik; izan ere, enpresa multinazionalen 

agerpena dela-eta herrialdeetako zerga-politikak zaharkituta geratu dira. 

Horregatik, azken boladan pentsatu da politika horiek aldatzea, izaera 

orokorragoa emateko eta horrela pertsona guztientzat gizarte bidezkoago bat 

bermatzeko. 

 

Arazoa 

 

Estatu mailako zerga-sistemarekin, nazioarte mailan ia-ia ez dago zerga-

iruzurraren aurkako borrokarik. Paradisu fiskalak funtsezko tresnak dira 

erkidegoak zerga gutxiago ordaintzeko. Arazo horren aurrean: 

Herrialde desberdinetako herritarrek estatuz gaindiko zer oinarrizko zerga-

politika eskatu behar dituzte korporazioek eta, ondorioz, munduko pertsona 



aberatsenek lapurretarik egin ez dezaten? 

 

Xedea 

 

Ikasleek dauden zerga-politika desberdinak ezagutzea, daukaten garrantziaz 

jabetzea eta parte-hartzaile eta erantzunkide sentitzea, zerga-betebeharrak 

betetzeaz gain, aberastasunaren banaketa bidezkoagoa oztopatzen duten 

praktikak sala ditzaten. 

 

Helburuak 

 

• Zerga-politikak “Ongizatearen Estatuaren” eta aberastasunaren banaketa 

bidezkoagoaren bermea direla ulertzea. 

• Zerga-politikek oinarri dituzten funtsezko kontzeptuak lantzea. 

• Toki-, estatu- eta nazioarte-mailako zerga-iruzurren motak identifikatzea, 

modu pertsonalean eta erkidego gisa haien aurka jartzeko. 

• Jakitea gizarte-partaidetzak, demokraziaren oinarri den heinean, nahitaez 

eskatzen duela zerga politiketan eragitea maila guztietan, zerga-

iruzurraren aurka borrokatzeko eta betebeharrak betearazteko. 

• Gizarteak fiskalitate-beharraren aurrean kontzientzia hartzeko 

proposamenak eta ekimenak egitea. 

• Zerga-politikak eta herritarrek haien inguruan duten jarrera ikuspuntu 

kritiko batetik aztertzea. 
 

Ataza 

 

Taldean eztabaidatzea eta egungo zerga-politikak hobetzeko proposamenen 

bat egitea, ekonomiaren globalizazioaren erronkari erantzuna emateko. 

 

Jarraibideak 

 

• Egoera arazotsua aurkeztuko da, eta lan-plana adostuko. 

• Banakako eta taldeko lana egingo dute. 

• Zerga-politiken funtzionamenduari buruzko informazioa bilatu eta jasoko 

dute (idatzizkoa, grafikoa, etab). 

• EAEko, estatuko eta Europar Batasuneko zerga-sistemak ezagutuko 

dituzte. 

• EAEko zerga-sistemaren eta zerga-iruzurraren aurkako borrokaren 

xehetasunak ezagutuko dituzte. 

• EBn eta mundu osoan fiskalitate bakarra lortzeko hainbat arlotatik egiten 

ari diren proposamenak ezagutuko dituzte. 



• Aztertutako materialetik abiatuta, proposamenen bat egingo dute gaur 

egungo zerga-politikak hobetzeko. 

• Prozesua eta lortutako ikaskuntza ebaluatuko dituzte (koebaluazioa eta 

autoebaluazioa). 

 
 
 


	Página 7

