
2020ko urriaren 26tik 28ra

FOKUAN.  
ATERPEA MEDITERRANEOAN



Antolatzailea:

Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

Gasteizko Udaleko Gizarte Politiken,  
Adinekoen eta Haurren Saila

www.vitoria-gasteiz.org

Kudeatzailea:

Azaleko argazkia: © Carole Alfarah



Covid-19aren krisia dela eta, behar diren 
neurri tekniko eta sanitarioak hartuko 
dituzte antolatzaileek, jarduerak burutzeko.

Aldez aurretik izena eman beharra dago,
jarduera guztietarako, bide hauetakoren 
bat baliatuz:

Posta elektronikoz: 
enelfoco@iconocultural.com

Telefonoz edo WhatsAppen bidez:  
610 08 74 07

Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 
10:00etatik 14:00etara nahiz 16:00etatik 
18:00etara.

Izena emateko epea:  
2020ko urriaren 13tik 28ra.

Ekitaldi guztiak doakoak dira.

Bisita gidatua, erakusketan 
(Andra Maria Zuriaren plaza)
Erakusketaren ondoan hasiko da bisita, 
jarritako orduan. Gehienez 10 lagun.

Europa biltzar-jauregiko jarduerak  
(Gasteiz hiribidea, 85)
Izena eman dutenak ekitaldia hasteko 60 
minutu falta direla hasi ahalko dira sartzen.

Sarrera: eskuineko alboko atetik 
(iparraldeko sarrera).

[Antolatzaileek ez dute beren gain hartuko 
programan parte hartzen dutenek esaten dituztenen 
gaineko erantzukizunik].



GERRAREN GERIZPEAN

ARGAZKI-ERAKUSKETA_
2020KO URRIAREN 20TIK AZAROAREN 8RA
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Nahigabe ugari ekarri du berekin Siriako gerrak.
Milioi erditik gora pertsona, hilak edo desagertuak; 13 milioi 
inguru, Sirian bertan lekualdatuen eta errefuxiatuen artean 
—biztanleriaren erdia baino gehiago—, beren etxeak uztera 
behartuak, leku seguru baten bila.

2012tik, ahulenen bizitzan —armarik ez hartzea erabaki zutelako 
inguratuta geratu ziren horien bizitzan— gerra krudel horrek izan 
dituen ondorioak dokumentatzen dihardut. Lekualdaketa eta 
erbestealdiak ageri dira etengabe nire lanean, bizirik atera direnen 
—beren bizitza eta oroimena berregiten ahalegintzen diren ausart 
horien— maitasun-historiak direla medio.

Gizatasunari lotzen zaio nire begirada, gizatasunaren alderdi orori, 
gure historia lotsagarriaren oroigarri izan daitezen argazkiak, baina, 
batez ere, neure lurralde maiteari eta bertako jende baketsuari 
merezi duten gorazarrea egiteko.

Carole Alfarah (Damasko, 1981)
argazkilari dokumentala eta prentsa-argazkilaria. Narratiba bisuala 
baliatzen du izaera humanitario eta sozialeko historiak kontatzeko, 
gogoeta eragiteko. Plataforma editorial, liburu, erakusketa eta 
multimedia-instalazioen bidez ematen die zabalkundea bere 
lanei, eta nazioarteko hainbat hedabidetan argitaratzen, hala 
nola Le Monde, The Wall Street Journal, The Guardian eta Time 
egunkarietan.

2009an ekin zion bere ibilbide profesionalari, bere jaioterrian 
erreportaje sozialak eginez. 2012an Siriatik alde egin behar izan 
zuen, gatazkaren ondorioz, baina hainbat bider itzuli da, gerraren 
aztarnak dokumentatzera. Ekialde Hurbileko eta Europako siriar 
errefuxiatuei buruzko hainbat erreportaje gailen egin ditu. UNICEFen 
Arab Media Award on Child Rights saria jaso zuen 2011n, eta 
emakumezko prentsa-argazkilarientzako IWMF´s Howard G. Buffett 
Fund funtsa 2016an. Berriki, National Geographic Society Grant 
Fund for Journalists erakundearen beka jaso du, Covid-19tik bizirik 
atera direnei buruzko proiektu bisual bat egiteko.
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19:30 | Europa biltzar-jauregia 
HITZALDIA_
CONFLICTO SIRIO Y PERSONAS REFUGIADAS

Siriako gerraren ondorioak erakutsiko ditu Carole Alfarah  
(Damasko, 1981) prentsa-argazkilariak, esperientzia pertsonalean 
oinarrituta, berak egindako erreportajeak baliatuz. Bereziki, 
Sirian jarraitzen dutenen —errefuxiatu-esparruetan bizi diren 
horien— egoera lazgarria, eta Europako gizarteetan integratzeko 
ahaleginean dihardutenena.
Hizlaria: Carole Alfarah

Aurkezlea: Sara Buesa Rodríguez. Gizarte Politiken, 
Adinekoen eta Haurren Saileko zuzendaria. Gasteizko Udala.

Andre Maria Zuriaren plaza
11:30 | ERAKUSKETAREN INAUGURAZIOA

  
GERRAREN GERIZPEAN

12:00 | BISITA GIDATUA, ERAKUSKETAN
Carole Alfarahek lagunduta
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19:30 | Europa biltzar-jauregia 
HITZALDIA_
POLÍTICA MIGRATORIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
EN EL MEDITERRÁNEO: UN EJEMPLO OBSCENO 
CONDENADO AL FRACASO 

Europar Batasunak Mediterraneoko migratzaile eta errefuxiatuen 
inguruan darabilen bide argirik gabeko politika azalduko du Jesús 
Núñez Villaverdek, eta tragedia humanitario horren azken orduko 
gorabeherak aztertuko.

Hizlaria: Jesús A. Núñez Villaverde, ekonomista eta 
militarra —erretiratua—. Instituto de Estudios sobre Conflictos 
y Acción Humanitaria (IECAH) erakundeko zuzendaritza-kidea, 
segurtasunaren, bake-eraikuntzaren eta gatazken prebentzioaren 
arloan aditua —arreta berezia eskaintzen dio mundu arabiar-
musulmanari—. Comillaseko Unibertsitate Pontifizioko irakaslea, 
eta Nazio Batuen Garapenerako Programako aholkularia, bakearen 
eraikuntzaren eta gatazka bortitzen prebentzioaren arloan.

Aurkezlea: Jon Armentia Fructuoso. Garapenean Laguntzeko 
zinegotzia. Gasteizko Udala.



18:00 | Europa biltzar-jauregia
DOKUMENTALA_
EL NAUFRAGIO. 30 AÑOS DE MEMORIA  
SUMERGIDA (Fernando Santiago, 2018).  
Senegal, Maroko, Ghana, Espainia. 61 minutu

Lan argigarria, premia-premiazkoa. Estatuko kostaldeetan 
azken hiru hamarkadetan migratzaileek izandako naufragioen 
errepasoa, kazetaritza-dokumentuak eta espezialista eta 
protagonisten lekukotasunak baliatuz. Nicolás Castellanoren 
gidoia du dokumentalak, eta tragedia horretan hil eta 
desagertutako milaka pertsonei omenaldia egiten die.
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20:00 | Europa biltzar-jauregia
HITZALDIA_
MIGRACIONES FORZOSAS, RACISMO Y MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN

Hartzen dituzten herrialdeetan migratzaile eta errefuxiatuek bizi dituzten 
diskriminazio-egoerak izango dira hizpide, eta hedabideek fenomeno horren 
inguruko iritzi publikoa eratzeko orduan duten zeregin erabakigarria.

Hizlaria:
Nicolás Castellano, Ser irratiko kazetaria, migrazioei, 
lankidetzari eta garapenari buruzko edukietan espezializatua. 
Mediterraneoko hainbat lekutan izan da berriemaile; bereziki, 
hegoaldeko mugan. Errefuxiatu eta migratzaileek Espainian bizi 
duten egoera dokumentatu du. Hainbat sari jaso ditu, hala nola 
Gurutze Gorriaren Urrezko Domina eta Espainiako Abokatutzaren 
Kontseilu Nagusiaren Giza Eskubideen Saria.

Aurkezlea: Aitor Gabilondo Harina. Garapenean Laguntzeko 
Zerbitzua. Gasteizko Udala.
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