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Gabarra bat jitoan dago Mediterraneo itsasoan.  Barruan 
metaturik, 140 pertsonatik gora. Emakumeen ahotsak entzuten 
dira, baina gizonak baino ez ditugu ikusten. Emakumeen galde egin 
dugu. Gizonek ez dute erantzuten. Oihu egiten dugu: non daude? 
Hitzik esan gabe jarraitzen dute. Halako batean erditik kendu 
eta haien azpian 60 emakume ikusten ditugun arte, burumakur 
eserita. Batzuek umeak daramatzate, beste batzuk haurdun daude. 
Zanpatuta bidaiatzen dute, eta gabarraren lekurik txarrenean: 
motorraren ondoan. Galdetu ez bagenu, ez genituzkeen amaitu 
arte ikusiko. Haiek sufritzen dute gehien, haiek borrokatzen dira 
gehien, baina beren istorioak ikusezinak dira askotan.

BAITA EMAKUMEAK ERE erakusketak Sara Traoré, Ahed Tamimi, 
Habiba Umaru, Madame Martine, Fátima, Inna, Adama Bagana, 
Salwah Mekrsh, Nyabaled Anyong, Yande Omar, Nour Solima, 
Tahmina Akter… eta besteren istorioak kontatzen ditu. Lanean 
emandako urteetan emakume horiek ezagutzeko zortea izan dut. 
Haiek irakatsi didate zer den berdintasunaren alde borrokatzea. 
Haiek ere egunero kontatzen ditugun istorioen protagonista izan 
behar dute.

Anna Surinyach
Kazetaritzan lizentziaduna; Argazkilaritza eta Sorkuntza Digitala 
ere ikasi ditu, eta nazioarteko gatazketan esperientzia handia 
duen prentsa-argazkilaria da. Krisi humanitarioak, populazio 
mugimenduak eta salaketa soziala interesatzen zaizkio. Zortzi 
urtez Mugarik Gabeko Medikuak elkartearen ikus-entzunezkoen 
zerbitzuan lan egin zuen, eta besteak beste, herrialde hauetan 
aritu zen: Yemen, Siria, Afrika Erdiko Errepublika, Maroko, Kolonbia, 
Bolivia, Paraguai, Mexiko, Kongoko Errepublika Demokratikoa, 
Hegoaldeko Sudan, Sierra Leona, Etiopia, Kenia eta India. Estatuan 
zein nazioartean erakutsi dituzte haren lanak.

Gaur egun, Revista 5W aldizkariaren editore grafikoa da Anna; 
beste zortzi pertsonarekin batera fundatu zuen argitalpena, 
sinesten duten kazetaritza mota egiteko asmoz. Azken aldian, 
prentsa-argazkilaritzako proiektu pertsonalagoetara makurtu 
da Annaren interesa: erditze naturalari buruzkoa (Hegoaldeko 
Sudanen, Kolonbian eta Espainian hasitakoa), edo hemen 
esklusiban aurkezten diguna, eremu gatazkatsuetan bizi diren 
emakumeei buruzkoa.
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Gasteiz hiribidea, 85  
Europa biltzar jauregiaren ondoan 

12:00 ERAKUSKETAREN INAUGURAZIOA

  BAITA EMAKUMEAK ERE (#theytoo)
BISITA GIDATUA ERAKUSKETARA 

Anna Surinyachen eskutik
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19:00 | Europa biltzar jauregia
HITZALDIA_

EMAKUMEEN ORDEZKARITZA KRISI 
HUMANITARIOETAN

Gatazka edo krisi humanitarioak jasaten dituzten emakumeek 
beren egoerak ezarritako oztopoak zein beren generoari 
dagozkionak gainditu behar dituzte. Gatazkaren beste alde hori ere 
azaldu beharra dago, indarkeriaren deskribapen orokorra egitera 
mugatu gabe.  Prentsa-argazkilari diren emakumeen lana ere 
azaldu beharra dago, sektorean gutxi baitira, baina ezinbestekoak 
errealitatearen ikuspegi osoa izan nahi badugu.

Hizlaria: Anna Surinyach

21:30 | Florida zinema-aretoak 
ZINEFORUMA_

NACIDO EN GAZA  (Hernán Zin, 2014)
Espainia. 78 minutu

Israelek 2014an Gazan egindako eraso militarrak (“Marjina 
Babeslea” izenekoak) 2.000 hildako baino gehiago eragin zituen 
palestinarren artean, horien laurdena, umeak. Hernán Zin prentsa-
argazkilaria Gazako zerrendara joan zen, gatazka horrek eragindako 
10 umeren istorioak jasotzera. Hiru hilabete geroago berriro itzuli 
zen, ostera ere haiekin elkartzeko. Estetikoki oso dokumental landua 
da, eta estiloa etsipenera  —hain ume izanik ikaragarria dena— 
bideratutako biktima batzuen lekukotasunari kontrajartzen zaio.

Hizlaria:  
Ane Irazabal

Prezioa: 3 euro

27
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12:00 | Europa biltzar jauregia
HITZALDIA_ [euskaraz]

ERREFUXIATUAK, DRAMA AHAZTUA

Europan azken hamarkadetan izandako errefuxiatu-
krisialdirik handienetakoa gertatu zenetik hiru urte igaro 
dira, eta egoera kroniko bihurtu da: milaka errefuxiatuk 
Europa hegoaldean harrapatuta jarraitzen dute, erakundeek 
kokatzeko akordioak betetzen ez dituzten bitartean. Beste 
milaka batzuk urtero saiatzen dira kontinentera iristen, 
bide arriskutsuagoetatik, Libiatik esaterako; bitartean, 
Mediterraneoan ontziek hondoratzen jarraitzen dute, eta 
migrazio politikak gogortzen.

Hizlaria: Ane Irazabal, RAIren berriemaile berezia. 
Kazetari freelance gisa, EiTBren berriemailea da (irratian 
zein telebistan) Ekialde Ertainean, Italian eta Grezian, 
2011tik. TeleSUR English eta Mediaset España telebista 
kateekin eta Deia, Berria eta Argia euskal argitalpenekin ere 
lan egiten du, Mediterraneo eremuko eskualde eta gatazkei 
buruz berri ematen. 

19:00 | Europa biltzar jauregia
SOLASALDIA_

EMAKUME AFRIKARRAK

Gaurko emakume afrikarrei buruzko solasaldia, kontinente 
horrekin lotura handia duten bi kazetariren begiradaren 
bitartez.

Hizlariak:
Lucía Mbomío, kazetaria eta 
Afrikako gaietan espezializatuko 
dibulgatzailea. Besteak beste, 
TVE-n eta Gineako telebistan lan 
egin du.

Ana Surinyach, Revista 5W 
aldizkariaren editore grafikoa 
eta prentsa-argazkilaria hainbat 
gatazkatan, horietako asko Afrikan.

© Lucía Mbomío
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20:15 | Europa biltzar jauregia
DIZIPLINA ANITZEKO ERREZITALDIA_
MUNDUARI MUNDUAK GEHITUZ 

Diziplina anitzeko bidaia Afrika kontinentera, argazkia, literatura 
eta musika batzen dituena.
Irudiak: 
Álvaro Ybarra, prentsa-argazkilaria. World Press Photo sari bat jaso zuen.
Testuak:
Afrikako literaturetan erreferentziazkoak diren lanen zatiak 
irakurriko dira.
Lucía Mbomío, kazetaria. 2017an urteko emakume afrikar 
nabarmengarrienetako bat izendatu zuten, El País egunkariko 
África no es un país blogarengatik.
Sonia Fernández Quincoces, Afrikako literaturetan aditua, 
Literafricas blogaren sortzaile eta editorea. Kontinente horrekin 
zerikusia duten hedabide eta ekitaldietan parte hartzen du.
Musika: 
Hermanos Thioune, musika tradizio afrikarra eta estilo garaikideak 
batzen dituen talde senegaldarra, bikote formatuan.

22:30 | Florida zinema aretoak
FILMA_ 
LOS COLORES DE LA MONTAÑA  
(Carlos César Arbeláez, 2010) 
Kolonbia, Panama. 90 minutu

Manuelek 9 urte ditu, eta Kolonbiako herrixka batean bizi da. 
Lagunekin batera futbolean jolasten dibertitzen da, inguruan 
duten gatazka isilaz ohartu gabe. Futbol-zelaian mina bat 
lehertzen denean, ordea, inork ikusi nahi ez duen errealitatea 
agerian geratuko da. Zuzendariak umeen begirada xaloa 
baliatzen du Kolonbiako gizartearen eta gatazkaren ikuspegi 
orokorra emateko; filmak sari ugari lortu zituen zinema 
jaialdietan, Donostiako Zinemaldiko zuzendari berri onenarena 
barne.

Prezioa: 3 euro

28
abuztua



12:00 | Europa biltzar jauregia
HITZALDIA_
1968: BARRIKADEN URTEA

1968 urtea gertakariz betetako urtea izan zen. Garaiko sistema 
politikoen kontrako protesta ugariek pertsona askoren itxaropena 
elikatu zuten, baina errepresio bortitza eta ekintza terroristak ere 
ekarri zituzten, Vietnamgo gatazka eta Gerra Hotza atzealdean 
zeudelarik. 50 urteren talaiatik, mito bihurtu den urte haren legatu 
garrantzitsu eta kontraesankorra aztertuko dugu.

Ponente: Ramón González Férriz, editorea eta kazetaria. Gaur 
egun El Confidencial egunkari digitaleko zutabegilea da. Letras 
Libres aldizkariaren Espainiarako edizioaren arduraduna izan zen, 
eta Ahora astekariaren zuzendaria. La revolución divertida (2012) 
eta 1968. El nacimiento de un mundo nuevo (2018), saioen egilea 
da; Debate argitaletxean agertu dira biak.

29
abuztua
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19:00 | Europa biltzar jauregia
HITZALDIA_
KOLONBIA, MEMORIA PLURAL BATEN 
GARRANTZIA

Kolonbian izandako esperientzia profesionalean oinarrituz, 
Álvaro Ybarra prentsa-argazkilariak argazkiak memoria plurala 
gordetzeko tresna gisa izan dezakeen garrantziaz hausnartuko 
du: elkarrizketarako eta gertatutakoa ezagutzeko tresna gisa, eta 
askotariko jarreren artean ulermena sortzeko zubi gisa.

Hizlaria: Álvaro Ybarra Zavala, 
prentsa-argazkilaria. Getty Images 
agentziako kidea; World Press 
Photo sari bat jaso du, besteak 
beste, eta 20 urteko esperientzia du 
lanbidean. 2017tik, EuropeanCanon-
en enbaxadoreetako bat da. Hainbat 

argitalpenen ohiko kolaboratzailea da: Time, Newsweek, The New 
York Times, Le Monde, Liberation edo Libération eta XL Semanal.
Ongi ezagutzen du Kolonbiako errealitatea.

21:30 | Florida zinema aretoak
ZINEFORUMA_ 
SOMERS TOWN  (Shane Meadows, 2008) 
Erresuma Batua. 75 minutu.

Tomo, probintzietako nerabea, Somers Town-era iritsi da 
(Londresko aldirietan), familiarengandik ihesi. Han Marek 
ezagutuko du, Poloniatik aitarekin etorri den mutil isila, zeinaren 
denbora-pasa nagusia inguruko guztiari argazkiak ateratzea 
baita. This Is England filma egin eta bi urtera, Shane Meadows 
zuzendari britainiarrak berriro begiratu zion gizarte ingelesari, 
tonu poetiko eta baikorragoaz, eta bere filmografiako lan eder eta 
pertsonaletako bat lortu zuen.

Hizlaria: James Badcock

Prezioa: 3 euro

29
abuztua
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12:00 | Europa biltzar jauregia
HITZALDIA_
BREXIT-EK BREXIT ESAN NAHI DU: POPULISMOTIK 
ZENTZUGABEKERIARA

Erresuma Batuan Europar Batasunetik ateratzeari buruz 2016an 
egindako galdeketaren emaitzak begiak ireki zizkien britainiar 
eta europarrei. Bi urteren buruan, Brexitari buruzko zalantzek 
argitu gabe jarraitzen dute. Fenomenoak izan ditzakeen ondorioak 
aztertuko ditugu, baita hamarkadaz hamarkada hedabideen 
laguntzarekin eraikitako bat ez etortze baten kontakizuna ere.

Hizlaria: James Badcock, Madrilen egoitza duen kazetari 
britainiarra, hedabide hauek ohiko kolaboratzailea: The Telegraph, 
bbc.co.uk, The Guardian, Los Angeles Times, Newsweek eta Foreign 
Policy online. Orobat, 10 urtez lan egin zuen El País egunkarian, 
eta 2009tik 2014ra ingelesezko edizioaren editorea izan zen. Gai 
globaletan eta europar politikan espezializatua.
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19:00 | Europa biltzar jauregia
MAHAI-INGURUA_
EGIA-OSTEA

Gaur egun hitzetik hortzera darabilgun kontzeptuaz hasnartuko 
dugu, hainbat fenomenorekin lotuta: Donald Trump-en 
lehendakaritza, Brexita, rohinyen krisiak eta Europako migrazio 
politika, besteak beste.

Hizlariak:
Javier Espinosa, nazioartean esperientzia handia duen kazetaria. 
El Mundoko berriemailea Shanghain, Ekialdeko Asiarako.
Ramón González Férriz, editorea eta kazetaria. Gaur egun 
El Confidencial egunkariko zutabegilea da. Ahora astekariko 
zuzendaria izan zen.
Álvaro Ybarra, prentsa-argazkilaria. 20 urte daramatza gatazka 
eta krisien berri ematen, bereziki Latinoamerika eta Afrikarekin 
lotutakoen inguruan.
Moderadora: Eva Domaika, SER Euskadi kateko edukien 
zuzendaria.

22:30 | Florida zinema aretoak
FILMA_
MACHINES  (Rahul Jain, 2016)
India, Alemania, Finlandia. 69 minutu.
Machines filmak Surat (India) hiriko 
ehungintza-lantegi batera eramango 
gaitu, non milaka langilek (asko 
urrunetik iritsiak) 12 orduko txandak 
jasaten baitituzte, oso baldintza 
gogorretan eta soldata txikien truke. 
Rahul Jain zuzendari hasi berriaren 
dokumental bikain horrek globalizazioaren ondorioetako batzuk 
ulertzen laguntzen digu, adituen analisi errepikakorretara jo gabe. 
Sundance jaialdian filmaren argazki liluragarri eta hipnotikoa 
saritu zuten.
Prezioa: 3 euro

21:00 | Gasteiz hiribidea, 85  
Europa biltzar jauregiaren ondoan 
BISITA GIDATUA ERAKUSKETAN_ (Euskaraz)
BAITA EMAKUMEAK ERE (#theytoo)
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12:00 | Europa biltzar jauregia
HITZALDIA_
LURREKO PARIAK

Rohinya gutxiengo musulmana mendeetan bizi izan da orain 
Rakhine (Birmania) eta Cox’s Bazar (Bangladesh) diren eskualdee-
tan. 2016 eta 2017an, armada eta milizia budistek milioi bat ro-
hinya baino gehiago egotzi zituzten Birmaniatik, aurreko urteetan 
beste talde batzuei gertatu zitzaien bezala.

Hizlaria: Javier Espinosa, El Mundoren berriemailea Shanghain. 
Azken 30 urteetan gertatu diren gatazka handi gehienen berri 
eman du, lehen Golkoko Gerratik hasita rohinya herriaren krisiraino, 
Ruandako genozidioa, garai bateko Jugoslaviako gatazka eta Irak eta 
Siriako gerrak barne. Sari eta aitorpen ugari jaso ditu: besteak beste, 
Action on Armed Violence erakunde britainiarrak gatazka eremuetan 
dabiltzan ehun kazetari itzal handikoenen artean sartu du.

31
abuztua
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19:00 | Gasteiz hiribidea, 85  
Europa biltzar jauregiaren ondoan 
BISITA GIDATUA ERAKUSKETAN_ (Euskaraz)
BAITA EMAKUMEAK ERE (#theytoo)

21:30 | Florida zinema aretoak
ZINEFORUMA_
TODOS LOS GOBIERNOS MIENTEN 
(Fred Peadbody, 2016) Kanada. 91 minutu.

Hirurogeiko hamarkadan aritu zen I.F. 
Stone kazetari estatubatuarra kazetari 
independenteen belaunaldi berri baten 
erreferentzia da, eragozpen eta presioen 
aurrean informazio aske eta egiatia 
defendatzen baitute. Kazetaritzaren eta 
boterearen arteko harremanari buruzko 
dokumental zorrotz horrek hainbat gai 
ukitzen ditu: migrazioa, Irakeko gerra 
eta intimitate-eskubidearen urratzea. 
Besteak beste, Glenn Greenwald, Jeremy 
Scahill, Amy Goodman eta Michael Moore, 
lekukotasunak bildu ditu. 

Hizlaria: Javier Espinosa

Prezioa: 3 euro
© Anna Surinyach_ 31
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12:00 | Europa biltzar jauregia
MAISU-ESKOLA_
HERRITARREN KAZETARITZA INTERNETEN AROAN

Sareko komunikazioaren zati gara. Kanal digitalei esker, 
kontsumitzaile huts izatetik komunikazio-prozesuaren agente 
proaktibo izatera igaro dira herritarrak, ezagutzak partekatzean 
oinarritzen den sare batean informazioa eta iritzia sortzeko gauza 
baitira. Herritarren kazetaritza etorkizun handiko errealitatea da.

Ponente: Arantxa Sainz de Murieta,komunikazio eta marketin 
—baita digitala ere— aholkularia, ohiko komunikabideetan 
esperientzia handia duena. Komunikatik enpresatik, komunikazio 
eta marketin proiektuak zuzentzen ditu jarduera-sektore 
ezberdinetako antolakunde publiko zein pribatuetan. EHUren 
Ekonomia Fakultateko Marketin eta Merkataritza Zuzendaritza 
Masterreko irakaslea da, eta Doce Miradas taldeko kidea.
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HITZALDIAK, SOLASALDIA, ERREZITALDIA,  
MAHAI INGURUA ETA MAISU ESKOLA EUROPA 
BILTZAR JAUREGIAN (Gasteiz hiribidea, 85) 
Sarrera librea da. Gonbidapenak banatuko dira Europa biltzar 
jauregiaren harreran, ekitaldia hasi baino ordu erdi lehenago, 
lekuak bete arte.

BISITA GIDATUAK (Gasteiz hiribidea, 85  
Europa biltzar jauregiaren ondoan)
Edonork parte har dezake, aldez aurretik izena eman gabe.  
Bisitaldiak erakusketaren ondoan hasiko dira, zehaztutako 
orduan.

FLORIDA ZINEMA ARETOETAKO EMANALDIAK 
(San Prudentzio kalea, 22-24)
Sarrerak leihatilan eros daitezke, ohiko ordutegian. 
Prezioa: 3 euro.
[Antolatzaileek ez dute beren gain hartzen programan parte hartzen dutenek  
esandakoaren gaineko erantzukizunik].
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