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LEHEN BIDAIA: MIGUEL ETA NEKANE ERDI AROAN.
Lehen bidai honetan Miguel eta Nekane XV. mendean agertzen dira, Erdi Aroaren eta Aro Modernoaren
arteko trantsizio garaian. Historialarien arabera garai honetan hasi zen Ijito herriaren aurkako jazarpena.

1. JARDUERA
Irakurri eskuineko testua. Ondoren, lotu bineta bakoitza dagokion paragrafoarekin.

Ijito herria Iberiar penintsulan
Uste denez, ijitoak XV. mende hasiera
aldera iritsi ziren gurera. Gero, penintsula
osoan zehar sakabanatu ziren.
XV. mendean zehar, ijitoen eta bertokoen
arteko harremana ona izan zen.
Baina 1469an, Errege Katolikoak boterera
iristearekin batera egoera erabat aldatu
zen.
Hauek
botere
politikoaren
zentralizazioa bilatu nahian penintsula
osoko biztanleak alienatzeari ekin zioten.
Horretarako sineskera erlijioso bakarra,
hizkuntza bakarra, kultur eredu bakarra
eta beraz, izateko modu bakarra ezarri
zuten.
Agintariek bi hilabeteko epea utzi zieten
ijitoei etxebizitza egonkorra bilatu, lanbide
bat izan eta beren kultur zeinuak,
jazkerak, tradizioak eta ohiturak alde
batera uzteko. Hau ez eginez gero, ijitoak
erbesteratuak edo esklabu bihurtuak
izateko mehatxupean geratu ziren.
Orduan, ijitoak jende arriskutsu eta
kontrolaezin bezala ikusiak izaten hasi
ziren. Beren bizitzeko modu askea eta
beren
ohitura
eta
tradizioekiko
atxikimendua ez baitzetozen bat Errege
Katolikoek bilatzen zuten gizartearen
homogeneotasunarekin.
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2. JARDUERA
Egin ezazu komikian irakurri dituzun esaldi hauen inguruko hausnarketa.

Tranpa bat zen!
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Martín! Ekarri
dokumentuak!
Nazkagarri hauei
damutuko zaie!

Santiago bidean
gabiltza erromes.
Hemen duzu ibiltzeko
gure baimena.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Atzerritar hauek
arazorik ez
ematea espero
dut.
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3. JARDUERA
Jar zaitez María Cabreraren azalean eta idatz iezaiezu eskutitz
bat Miguel eta Nekaneri beraien bidaiaren ondoren jasotakoak
azalduz eta zure berri emanez (zer gertatu zaizun, nora joan
zaren, zer gertatu den kondearekin eta bere semearekin, zer
moduz dagoen zure aita…).
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BIGARREN BIDAIA: MIGUEL ETA NEKANE ILUSTRAZIO GARAIAN.
Miguelek eta Nekanek zuhaitz magikoarekin denboraren zehar egiten duten bigarren bidaian, Ilustrazio
garaian agertzen dira, XVIII.mendean. Bidaia horretan Aita Rabagoren eta aristokrata “garrantzitsu”
baten arteko elkarrizketa entzuten dute. Elkarrizketa honetan Ijitu herriak 1749-ko pragmatikatik 1763ko
barkamenerarte jasango duen erbesteari erreferentzia egiten zaio.

PRAGMÁTICA DE 1749

Por los graves motivos, que ha hecho muy notorios el atrevimiento
de los que se llaman gitanos, pues con la insolencia de sus perversas
inclinaciones (…) por el alivio de sus pueblos como por contener y
enmendar de una vez a esta multitud de gente infame y nociva (…) el
Rey había creído dejar de una vez bien curados sus dominios del
antiguo contagio con que la mala casta de los gitanos por generación o
maliciosa usurpación de este nombre tenía infestado todo el reino,
(…) manda su majestad que permaneciendo en su fuerza la
deliberación sobre el recogimiento y aprensión de aquellos gitanos que no
habían vivido con observancia de las reales pragmáticas.
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1. JARDUREA
1749ko pragmatika irakurri ondoren, erantzun honako galdera hauei:
1.

Nork pentsatu zituen lege hauek?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Zergatik uste duzu egin zirela lege hauek? Zer lortu nahi zen?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. Zer gertatu zitzaien ijitoei? Bilatu 1749ko “Sarekada handia”-ri buruzko
informazioa.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Ijitu herriaren inguruan zeuden aurreiritzien zerrenda bat egin ezazu.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ondoren, eztabaidatu talde osoaren artean aurreiritzi horiek gaur egun existitzen
ote diren.
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2. JARDUERA
Taldean hausnartu:

-

Zer da erbestea? Ez badakizue, bilatu liburutegian edo interneten honen

esanahia.

-

Nola sentituko zinatekete zuen herria, zuen hiria, zuen etxea, zuen lagunak

betirako utzi behar izango bazenituzte?

-

Deskriba ezazue nolakoa irudikatzen duzuen egun bat erbestean. Non lortuko

zenukete janaria? Non egingo zenukete lo? Zer egin zenezakete, eta zer ez? Zer
arrisku jasango zenituzkete?...

-

Gaur egun, Ijito herriak edo beste edozein kolektibok antzeko egoerak jasaten

dituztela uste duzue? Zer egin daiteke horrelako egoerak saihesteko?

-

Hemerotekara jo eta bilatu gain honen inguruko informazioa.
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AITONAREN OROITZAPENAK, GERRATE ZIBILA
Miguelek eta Nekanek Miguelen aitonaren oroitzapenetan zehar
egiten dute bidaia hau. Aitonak Julián Jiménezen istorioa kontatzen
die, zeinari kontzentrazio eremu batetik eskutitz oso hunkigarri bat
iritsi zitzaion.
1. JARDUERA
Lau kideko taldetxoetan Helios Gómezen inguruko
informazioa bilatu ondoren, saia zaitezte pertsonaia
honen biografia ahalik eta osatuena egiten.

Hemen duzue horretarako txantiloia:

IZENA:
____________________________
ABIZENAK:
____________________________

Argazkia

JAIOTZE DATA ETA HERRIA:
____________________________
ZENTZE DATA ETA HERRIA:
____________________________

BERE BIZITZAKO GERTAKARI
GARRANTZITSUAK:
-
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2. JARDUERA
Iada ezagutzen duzue Helios Gómez eta bere lana; orain, bere estiloari jarraituz egin
ezazue eskolan ospatzen duzuen egun garrantzitsuren baterako horma-irudia.

Egunkarirako argitalpena: Alambrada .Sevilla 1905 –
Bartzelona, 1956

Capilla Gitana. Bartzelona, 1950

L’ Opinió aldizkariko azala.
Bartzelona, 1930

La revolució d'octubre-ko afitxa.
Bartzelona, 1930
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HIRUGARREN BIDAIA: NEKANE ETA MIGUEL AUSCHWITZ-EN AGERTZEN DIRA
1. JARDUERA
Hemen dituzu Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko artikuluak. Hauetako
zeintzuk uste duzu urratu zituztela naziek? Zeintzuk errespetatu zituzten?

1. atala - Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean
senide legez jokatu beharra dute.
2. atala - Gizaki orori dagozkio Aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta askatasunak, eta ez da inor bereziko arraza, larru-kolorea, sexua, hizkuntza,
erlijioa, politikako edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomi maila, jaiotza edo beste inolako gorabeheragatik. Ez zaio begiratuko gainera,
pertsona zein herrialde edo lurraldetakoa den; ezta hango politikari, legeei edo nazioarteko egoerari, nahiz eta herri hori burujabea izan, besteren zainpeko
lurraldea, autonomiarik gabea edo nola-halako burujabetasun-mugak dituena.
3. atala - Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta segurtasunerako eskubidea.
4. atala - Inor ez da izango besteren esklabo edo uztarpeko; debekatuta dago esklabotza eta esklaboen salerosketa oro.
5. atala - Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor edo tratu txar, anker eta lotsarazlerik eman ere.
6. atala - Edozein gizon-emakumek du, nonahi, lege-nortasundun dela aitor diezaioten eskubidea.
7. atala - Gizon-emakume guztiak berdinak dira legearen aurrean eta denek dute, bereizkeriarik gabe, legezko babesa izateko eskubidea. Denek dute Aldarrikapen
hau hausten duen edozein bereizkeriaren aurka eta bereizkeria horren eragileen aurka babes berbera izateko eskubidea.
8. atala - Pertsona orok du Konstituzioak edo legeek gizon-emakumeei aitortzen dizkieten oinarrizko eskubideak hausten dituzten ekintzetatik babesteko, norbere
herrialdeko auzitegi aginpidedunetan errekurtso eraginkorra jartzeko eskubidea.
9. atala - Inor ezingo da arrazoirik gabe atxilotu, preso hartu edo erbesteratu.
10. atala - Pertsona orok eskubidea du, berdintasun osoan, auzitegi burujabe eta alderdikeriarik gabean jendaurrean hitz egin eta zuzentasunez entzun diezaioten,
nahiz bere eskubide eta betebeharrak erabakitzeko, nahiz bere aurkako salaketa penalak aztertzeko.
11. atala - 1. Delituagatik salatutakoak eskubidea du errugabetzat jo dezaten, errudun dela legez eta jendaurreko epaiketan frogatzen ez den bitartean. Epaiketan
bere burua zaintzeko berme guztiak ziurtatuko zaizkio. 2. Egintzak edo behar-uzteak izandakoan, herrialdeko edo nazioarteko legeriaren arabera delitu ez baziren,
ezingo da inor kondenatu. Delitua egitean ezargarri den zigorra baino larriagorik ere ezingo zaio jarri.
12. atala - Ez dago arrazoirik gabe beste inoren bizitza pribatuan, familian, etxean edo postan eskusartzerik, ezta inoren ohore edo izen onari eraso egiterik ere.
Nornahik du eskusartze edo eraso horien aurka legezko babesa izateko eskubidea.
13. atala - 1. Pertsona orok du joan eta etorri aske ibiltzeko eskubidea eta Estatu baten lurraldean bizilekua aukeratzekoa. 2. Pertsona orok du edozein
herrialdetatik alde egiteko eskubidea, baita norberetik ere, eta norbere herrialdera itzultzekoa.
14. atala - 1. Jazarpenik jasanez gero, pertsona orok du edozein herrialdetan babesa bilatu eta izateko eskubidea. 2. Eskubide horretara ezin izango da jo delitu
arruntek sortutako auzibideko egintza baten aurka, ezta Nazio Batuen helburu eta irizpideen aurkako egintzak direla-eta ere.
15. atala - 1. Pertsona orok du herritartasuna izateko eskubidea. 2. Inori ezingo zaio arrazoirik gabe herritartasuna kendu, ezta herritartasuna aldatzeko eskubidea
ukatu ere.
16. atala - 1. Gizonek eta emakumeek, ezkontadinetik aurrera, ezkontzeko eta familia aratzeko eskubidea dute, arraza, herritartasun edo erlijioagatiko inolako
mugarik gabe; eta, ezkontzari dagokionez, eskubide berberak dituzte bai ezkonduta jarraituz gero eta bai ezkontza-lotura ezabatuz gero ere. 2. Ezkongaien baimen
aske eta osoz ez bada, ez dago ezkontzerik. 3. Familia da gizartearen oinarri jatorra eta berezkoa, eta Estatuaren eta gizartearen babesa izateko eskubidea du.
17. atala - 1. Pertsona orok du jabe izateko eskubidea, bakarka nahiz taldean. 2. Arrazoirik gabe, ez zaio inori bere jabegoa kenduko.
18. atala - Pertsona orok pentsamendu-kontzientzi eta erlijio-askatasunerako eskubidea du; eskubide horren barne da erlijio edo sinesmena aldatzeko askatasuna
eta baita norbere erlijioa edo sinesmena bakarka nahiz taldean, jendaurrean edo pribatuan irakaskuntzaz, jardueraz, kultuz eta aginduak gordez azaltzeko
askatasuna
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19. atala - Gizabanako guztiek dute iritzi-eta adierazpen-askatasuna. Eskubide horrek barne hartzen du erlijioa eta sinismena aldatzeko askatasuna eta bakoitzaren
iritziengatik inork ez gogaitzeko eskubidea, ikerketak egitekoa eta informazioa eta iritziak mugarik gabe eta nolanahiko adierazpidez jaso eta zabaltzekoa.
20. atala - 1. Nornahik du bakean biltzeko eta elkartzeko eskubidea. 2. Inor ezingo da behartu elkarte bateko kide izatera.
21. atala - 1. Pertsona orok du bere herrialdeko gobernuan parte hartzeko eskubidea, zuzenean nahiz libre aukeratutako ordezkarien bitartez. 2. Pertsona orok du
berdintasunez norbere herrialdeko funtzio publikoan sartzeko eskubidea. 3. Herriaren borondatea da botere publikoaren agintearen oinarria; borondate hori aldianaldian egingo diren benetako hauteskundeetan adieraziko da. Hauteskundeok bozketa orokor eta berdinez eta isilpeko boto bidez egingo dira, edo boto askatasuna
bermatzen duen beste bide batez.
22. atala - Pertsona orok du, gizarteko kide denez gero, gizarte-segurantza izateko eskubidea eta, herrialdearen ahaleginaz eta nazioarteko laguntzaz, Estatu
bakoitzaren antolaketa eta baliabideak kontuan izanik, norbanakoaren duintasunerako eta nortasuna garatzeko ezinbestekoak diren ekonomia, gizarte eta kultura
mailako eskubideak asetzeko.
23. atala - 1. Pertsona orok du lan egiteko eskubidea, lana aukeratzekoa, lan baldintza bidezkoak eta egokiak izatekoa, eta langabeziaren aurkako laguntza
jasotzekoa. 2. Pertsona orok du, bereizkeriarik gabe, lan beragatik lansari berbera jasotzeko eskubidea. 3. Lanean ari denak bidezko lan-saria eta aski zaiona
jasotzeko eskubidea du, bai bera eta bai bere familia, giza duintasunari dagokion bezala bizitzeko bestekoa. Horretarako aski ez bada lansaria, gizarteko laguntzaren
bidez osatuko da. 4. Pertsona orok du, norbere interesen alde egiteko, sindikatuak eratu eta sindikatuko kide izateko eskubidea.
24. atala - Pertsona orori dagozkio atsedenerako eskubidea, aisiarakoa, lanaldiaren iraupen mugatua izatekoa eta aldian-aldian ordaindutako oporrak izatekoa.
25. atala - 1. Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai bere familiari osasuna eta ongi izatea bermatuko diena, eta batez ere janaria,
jantziak, bizitokia, mediku sorospena eta gizarte-zerbitzuak; eta baita lanik eza, gaixotasuna, elbarritasuna, alarguntasuna, zahartzaroa edo bizibidea nahi gabe
galtzeko beste kasuren bat gertatzen denerako asegurua izateko eskubidea ere. 2. Amek eta haurrek laguntza bereziak jasotzeko eskubidea dute. Haur guztiek,
senar-emazteengandik nahiz ezkontzatik kanpo jaiotakoek, gizartearen babes berbera izateko eskubidea dute.
26. atala - 1. Pertsona orok du hezkuntza-eskubidea. Hezkuntza dohainekoa izango da oinarrizko ikasketei dagokienez behintzat. Oinarrizko ikasketak egitea
derrigorrezkoa izango da; heziketa teknikoa eta lanbiderakoa, orokorra; eta denek izango dute goi mailako ikasketak egiteko aukera bera, norberaren merezimenduen
arabera. 2. Hezkuntzaren helburua giza nortasuna guztiz garatzea izango da eta giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen errespetua indartzea; herrialde, arraza
eta erlijio guztien arteko elkar-ulertze, jasankortasun eta adiskidetasunaren alde egingo du; eta Nazio Batuen iharduna bultzatuko du, bakeak iraun dezan. 3.
Gurasoek lehentasunezko eskubidea izango dute seme-alabei emango zaien hezkuntza mota aukeratzeko.
27. atala - 1. Pertsona orok du eskubidea elkarteko kultur ekitaldietan aske parte hartzeko, artelanez gozatzeko, eta zientzi aurrerakuntzan eta horri darizkion
irabazietan parte hartzeko. 2. Zientzia, literatura edo arte mailan egindako lanen egile diren pertsona guztiek dute horregatik eskubidea dagozkien interesak eta
materialak babes dakizkien eskubidea.
28. atala - Pertsona guztiei dagokien eskubidea da, Aldarrikapen honetan azaldutako eskubide eta askatasunak era eraginkorrean garatuko dituen gizarte mailako
eta nazioarteko ordena ezar dadin.
29. atala - 1. Pertsona orok komunitatearekiko betebeharrak ere baditu, komunitatea baita bere nortasuna guztiz eta era askean garatzeko toki bakarra. 2. Pertsona
orok, gainontzeko herritarren eskubide eta askatasunen begirunea ziurtatzeko eta gizarte demokratiko bateko moral, ordena publiko eta ongizate orokorreko bidezko
eskakizunak betetzeko legez ezar daitezen mugak baino ez ditu izango dagozkion eskubide eta askatasunez baliatzeko orduan. 3. Eskubide eta askatasun hauetaz
ezingo da inor baliatu Nazio Batuen helburu eta irizpideen aurka.
30. atala - Aldarrikapen honetan jasotako ezertan ezingo da ulertu Estatuari edo talde edo norbanakoren bati Aldarrikapen honetan bertan adierazitako edozein
eskubide eta askatasun deuseztatzeko ekintzak edo ihardunak burutzeko eskubidea ematen zaionik.

Errespetatu ziren

Urratu ziren

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________
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2. JARDUERA
II. Mundu Gerran, nazismo garaian, hainbat pertsona beren pentsaera politikoagatik,
beren erlijioagatik, kulturagatik, sexu orientazioagatik, … jazarriak izan ziren.
Taldean, esango zenukete zer arrazoi dela eta izan ziren jazarriak ondoren agertzen
diren pertsonak? Ondoren, bilatu hauen inguruko informazioa eta bete fitxak.

IZENA:
Wilhelm____________________

ABIZENAK:
Reich____________________________

ARRAZOI HAUENGATIK IZAN ZEN JAZARRIA:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

IZENA:
vinzenz_____________________

ABIZENAK:
Rose_____________________________

ARRAZOI HAUENGATIK IZAN ZEN JAZARRIA:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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IZENA:
Anna _____________________
ABIZENAK:
Frank_____________________________

ARRAZOI HAUENGATIK IZAN ZEN JAZARRIA:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

IZENA:
Margarete _____________________

ABIZENAK:
Buber-Neumann_____________________________

ARRAZOI HAUENGATIK IZAN ZEN JAZARRIA:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Ba al dago desberdintasunik hasieran pentsatu duzunaren eta orain dakizunaren
artean? Taldean, arrazoitu zure erantzuna genero estereotipoei, aurreiritzi
erlijiosoei, arrazistei edo homofoboei buruz dakizuena kontuan harturik.
3. JARDUERA
Galdetu zure aiton-amonei II. Mundu Gerraz dituzten oroitzapenen inguruan.
Ondoren “Prorrajmos: El holocausto gitano” filma ikusi eta bi kontaketen arteko
aldeak eta berdintasunak bilatu.
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IJITO HERRIAZ GEHIAGO JAKITEKO…
Lotu ondoko
gertaerak eta
datak.
correspondientes.

1. JARDUERA

•

XV. mendea

•

Jende askoren atxilotze eta erbesteratzea

•

XVIII. mendea

•

Gonrno nazi en Alemania

•

1763

•

1936-1939

•

1939-1945

•

1933-1945

y países anexos
•

Guerra Civil

•

Indulto

•

Destierro del pueblo gitano

•

II Guerra Mundial

2. JARDUERA
Saia zaitez orain Nekane eta Miguel Donostiako Alderdi Ederreko parkean daudenean
egiten duten ariketa egiten.
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3. JARDUERA
Pertsonaia famatu hauetako zeintzuk uste duzu dutela ijito jatorria? Arrazoitu
erantzunak eta hausnartu taldean. Ondoren, bilatu pertsonaia hauetakoren baten
inguruko informazioa..

HELEN MIRREN (aktoresa)

PATXI RUIZ GIMÉNEZ (pilotaria)

CHARLES CHAPLIN (aktorea)

BOB HOSKINS (aktore estatubatuarra)

NIÑA PASTORI (abeslaria)

RON WOOD (Rolling Stoneko gitarrista)
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FAIRUZA BALK
(actoresa)

HRISTO STOICHKOV (futbolaria)

CAMARON DE LA ISLA
(abeslaria)
JOHANN TROLLMANN
(Alemaniar boxealaria)

PASTORA VEGA (aktoresa)

GÛIZA (futbolaria)

ROSARIO FLORES (abeslaria)

DJANGO REINHARDT (musikalaria)
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LUMINITA CIOABA (Idazlea)
JUAN DE DIOS RAMIREZ
(Europako Legebiltzarreko kide ohia)

JUSCELINO KUBITSCHEK
(Brazileko lehendakari ohia)

SOFIA KOVALÉVSKAYA
(Matematikaria)

AUGUST KROGH
(Medikuntzako nobel saria)

JUANA MARTÍN MANZANO
(Arropa diseinalaria)

VICTÓRIA MOHÁCSI
(Europako Legebiltzarreko kide)

SARA BARAS (Dantzaria)
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4.JARDUERA
Ba al dakizue zein hizkuntzetan mintzatzen den Ijito herria mundu osoan barrena? Bila
ezazue Romani hizkuntzaren inguruko informazioa.
Ikusiko zenuten bezala, Romaniera, Euskara bezala, galtzeko arriskuan dagoen
hizkuntza minorizatua da. Honako gidoiari jarraituz hausnartu talde handian hizkuntza
minorizatuen inguruan.
-

zer da hizkuntza minorizatu bat?

-

Zenbat hizkuntza minorizatu aurki daitezke zure herrian?

-

Zer uste duzu egin daitekeela hizkuntza hauen desagerketa ekiditeko?

5. JARDUERA
Romani pixkat ikasiz bukatuko dugu Unitate Didaktiko hau. Horretarako hiztegi bat
sortuko dugu egunerokotasunean erabiltzen ditugun hitzak jasoaz. Adibidez, “eskerrik
asko”, “mesedez”, “kaixo”, “agur”, “bai”, “ez”, “zer moduz zaude”, “nire izena ___ da”
eta abar. Horretarako bilatu Romani hizkuntzako hiztegi bat. Ez baduzue aurkitzen
eska iezaiozue irakasleari.
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