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EKIMUIN DOSIERRAK: UNIBERTSITATE ERALDATZAILEA

Ekimuin prozesuaren bigarren fasearen esparruan: 
Unibertsitate Eraldatzaileko Eredu baten eraikuntzan 
aurrera eginez, lau Dossier hauek aurkezten ditugu Gizarte 
Eraldaketarako Hezkuntzaren (EpTS) paradigmatik.
Dossier hauek erantzuten dute jarduerako ardatz nagusiei, 
estrategia politiko-pedagogiko bat eraiki nahi dutenak 
unibertsitate eraldatzaile eredu batera bideratzeko, 
lurraldeari errotuta dagoen unibertsitate bat izatearen 
helburua lortzeko, gizartearekin eta gizartearentzat 
pentsatzeko gaitasuna duena.

Gai hauek aukeratzea Ekimuin lehenengo fasearen 
ondorio logikoa da, bertan ardatz hauek identifikatu ziren, 
unibertsitate-ekosistema eta gizarte erakundeen artean 
sortutako prozesu parte-hartzaile prozesuari esker.
Modu honetan, hurrengo dossierrek eremu honetako gai 
orokorrak lantzen dituzte: Komunikazio Eraldatzailea, 
Tokian Tokikoa-Globala ikuspegia, Sozial mailan Arduratsua 
den Ikerketa eta Genero Aniztasuna, Ekimuin prozesuaren 
gauzatu ziren ikerketa eta ikaskuntzetan oinarrituz garatu 
direnak.

Aurkezten ditugun dokumentuetan jarraitzen den argumentu 
eta egitura lerroak unibertsitate sistemara ekarpen handiago 
bat lortu nahi du, egun landu ezin duen gizarte konplexutasun 
horretan.

Dossier bakoitzarekin egitura bat jarraitu da, marko teoriko 
batetik abiatzen da oinarri sendo bezala balio izateko ondoren 
gai bakoitza ikuspegi kritiko, eraldatzailea eta testuinguratu 
batetik landu ahal izateko.

Hain zuzen ere, dossier honetan 2018 urteko UEU 
udako ikastarotik ateratako ikaskuntzetatik abiatzen 
da, hiru unibertsitateetako ikasgeletan, bi lantegietan 
(mobilizaziorako Lantegia eta Erasmus+ Lantegia 2019 
urtekoa) eta barne eztabaida talde batean (gaia landu 
behar den ikuspegi ezberdinak lantzea posible egin zuen 
taldean) burututako esku-hartze haietan sistematizatutako 
ekarpenetatik. 

SARRERA
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Komunikatzeko gaitasuna oinarrizko beharrak asetzeko 
helburuarekin eta “bestearekin” erlazioa ona izatea edo 
hobetzea, gizakiak bere baitan daraman ezaugarri bat da. 
Hori dela eta, komunikazioa garapen prozesuekin ulertzeko 
eta erlazionatzeko kezka hori, gizadia bera bezain antzinako 
da.

Komunikazio Teoriek gaia ikuspegi ezberdinetatik landu 
dute, baina nagusiki, komunikazioa ulertuz Komunikabide 
Masiboak (MSM) bezala ulertuz eta bere rola iritzi 
publikoaren eta intzidentziaren sorreran, gizartearen 
laugarren botere eta eragina bezala. Ikuspegi klasikoetatik 
egindako analisiak baliagarriak dira boterearen makineria 
ulertzeko, egun komunikazioaren paradigma berriz 
formulatu den arren. Nabarmendu behar da testu 
honek Komunikazioa zentzu zabalago batean lantzen 
duela, pertsona guztiak komunikazio-eragileak garelako 
eta Komunikazio Eraldatzaileaz hitz egiten dugunean 
Unibertsitatearen eremuan, gauzatuko duten aktoreek 
ez dute zertan Komunikabideekin eta kazetaritza 

eremuarekin loturarik izan behar. Hau horrela izanda, 
ideia hau ez da nahastu behar kazetaritza sektorearen 
desprofesionalizazioaren ideiarekin, hain zuzen ere, egungo 
desinformazio hazkorrean ematen den faktore bat.

Hau argitu ondoren, Komunikazioaren Teoria nagusien 
jatorria Komunikazio Eraldatzailearen aurrekariak izango 
diren horien abiapuntua izango da. XX. mendearen erdi 
aldera Garapenerako Komunikazioaz hitz egiten hasten da bi 
testuinguru ezberdinetan eta helburu ezberdinekin. Premisa 
partekatua, zentralitate hori betetzen ez zuten herrialdeen 
artean (EB eta Latinoamerika nagusiki), kontaketaren 
erdigunean europar gertaera historikoak jartzen dituen 
historiografia tradizionalak inposatutako diskurtsoa haustea 
zen, beste eskualde batzuetako ekarpen periferikoekin. 
Hala ere, bi testuinguru horien arteko ezberdintasuna 
errotzen da, Estatu Batuetan diziplinaren ikuspegi kolonial 
hau errepikatzen den bitartean, latinoamerikar korronteak 
haratago doaz.

MARKO TEORIKOA

Garapenerako Komunikazio kontzeptuaren konparazio taula

ESTATU BATUAK AMÉRICA LATINA

ikuspegia Koloniala Dekoloniala 
Galdetzea Historiaren zentralitatea Mendebaldeko ezagutza positibismoaren kanonak 

Ezagutzak Zentralitate berria Jakintzen deszentralitatea
Testuingurua Estatubatuar akademia-zirkuluak Praxia

Ikerketa Parte-hartzailea
Ikerketa Ikerketa-inperialismoa Ikerketa kritikoa ikuspegi, tresna eta helburuekin
Egileak Daniel Lerner, Everett M. Rogers, 

Wilbur Schramm, 
Freire, Bosco Pinto, Fals Borda, Kaplún

Erreferentea norentzat Bretton Woods eskola Komunikazio Eraldatzailea
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Taulak kontzeptuaren garapena azaletik konparatzen ditu 
bi lurraldeetan, baina ez dugu ahaztu behar sinplifikazio 
bat dela. Mendebaldeko hainbat egile daude kritikoak 
direnak mendebaldeko korronte nagusiarekin, baita 
estatubatuar garapenaren aldeko ikuspegia zabaldu zen 
bezala Latinoamerikako akademia-zirkulu askotan, bereziki 
egiturazko erreformen garaian zehar.

Gai nagusietako bat bi korronteek diziplinaren 
eurozentrismoaren inguruan hartzen duten gertutasuna da. 
Kontuan hartu behar dugu II. Mundu Gerraren ondorengo 
nazioarteko testuinguru politikoa, Estatu Batu boteretsu 
batekin, nazioarteko garrantzia handiagoa hartu zuena 
Europaren suntsiketarekin eta munduko lehen indarra 
bezala agertzen da. Diziplina teorikoaren zentralitateari 
dagokionez, estatubatuar ikuspegiak europar lekua alde 
batera uzten du eta egun, modu okerrean bada ere, 
Komunikazio Zientziak estatubatuarren asmakizun bat 
bezala hartzen dira eta, neurri txikiago batean europarrena 
(Barranquero, 2009).

Egoera honi gehitu behar zaio Gerra Hotzaren hasiera, 
bertan zehazki Sobietar Batasunarekin munduko hegemonia 
borrokatzen da. Garapenerako Komunikazioa helburu 
horretarako tresna bezala formulatzen da neurri handi 
batean, Nazioarteko Erlazioen teorietan botere suabea 
edo soft power deitzen dena. Bi bloke ideologikoak 
(komunismoa versus kapitalismoa) gainerako estatuak 
erakartzen saiatzen dira beraien gizarte eta ekonomia 
sistemara, eta Estatu Batuen ikuspegitik Garapenerako 
Komunikazioa garapen ekonomiko kapitalista bat eta 
“Ongizatearen Estatu” hipotetikoa nola lortu azaltzeko 
modu bat da, “hirugarren munduko herrialdeak” gaizki 
deituriko herrialdeei.
Modu paralelo batean, Latinoamerikan garai berdinean 
ditugu maila globalan Zentroa-Periferia Egitura baten 
ideiak garatzen dituzten ikuspegiak ditugu, bere baitan 
garapenerako eragozpen bate den egitura bat. Testuinguru 
honetan Latinoamerikan Komunikazio Alternatibo bat 
sortzen da, mendebaldeko ezagutza positibismoaren 
kanonen aurka joaten dena. Korronte berri hau praxitik 
sortzen da gizartean bertan, Freire, Bosco Pinto edo Fals 
Borda bezalako egileen Ikerketa Parte-hartzailean inspiratua, 
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ikertzailearen neutralitatea zalantzan jartzen eta gizarte 
aldaketaren aurreko konpromisoa hartzen. Korronte honen 
helburu batzuk oinarritzen ziren komunitateen arbasoen 
eta isileko ezagutzen balioa handitzea, eta abangoardien 
pentsamenduaren parean kokatzea, Hezkuntza Kritikoaren 
ideiekin lerrokatuta.

Eremu hauetan erreferente bat hartzen badugu, Paulo 
Freirek baieztatzera iristen da “hezkuntza komunikazioa 
dela” (1973), garrantzia jarriz norabide bakarreko 
hezkuntzaren ikuspegi hegemoniko kritikoari egindako 
kritikan, jakintzaren transferentzia bezala eta banku-
Hezkuntza kontzeptua lantzen, ikaslea ulertzen da, ematen 
diren edukien memorizazioa eta errepikatzearen bidez ikasi 
behar duen subjektu pasibo eta ezjakin bat bezala. Hain 
zuzen ere, diskurtsoaren norabide bakar eta bertikaltasun 
hau Komunikazioaren Teorien eskema tradizional 
hegemonikoetan ere errepikatzen dela aurkitzen dugu.

Argumentu lerro hau jarraituz, Mario Kaplún argentinarra 
aitzindaria izan zen Freire-ren ideiak Komunikazioaren 
Teorietara aplikatzen, Komunikazio Eraldatzailearen aukera 
emanez. Diziplina honek ikertzen du komunikazio prozesuen 
eta bizitza baldintzen hobekuntzaren arteko lotura, eta 
jatorria ez da akademia eremuan kokatzen, herri praxian 
baizik. Adierazpen kanalak artikulatzea sustatzen du, 
orain arte alde batera utziak izan diren komunitateentzat, 
deszentralitatea bere ezaugarri nagusietako bat delako. 
Paradigma berri honetan herritarren partaidetza funtsezkoa 
da, gizarte zibila bere eraldaketa prozesuan bertan 
jarduteagatik ezaugarritzen delako, elkarrizketaren bitartez 
eta esfera burgesaren aurka, baliozko interlokutore bezala 
onartuak ez diren subjektu eta kolektibo horiek askotan 
baztertzen dituena, etnia, genero edo klasearen arrazoiak 
direla medio, besteak beste. 

Orain arte Komunikazio Eraldatzailea kontzeptuaz hitz 
egiten ari bagara ere, hau ez da kontzeptu horretan soilik 
mugatzen. Zehatzak izateko, Komunikazio Alternatiboaz 
hitz egin behar dugu, korronte ezberdinak hartzen dituen 
“euritakoa”, eta guztiek ez dute ikuspegi eraldatzaile 
berdina partekatzen. Hala ere, korronte ezberdinetan 
antzekoak diren elementuak daude, eta Barranquero eta 

Sáes Baezak (2010) lau ezaugarri komun nabarmentzen 
dituzte sintesi modura balio dutenak:

1. Orientazio kritikoa eta konpromisoa praxi eraldatzaile 
batekin

2. Metodologia parte-hartzaileak eta lokalizatuak

3. Diziplinartekotasuna, hibridazio teorikoa eta kultura 
ikuspegia

4. Nagusi diren komunikazio ereduei kritika

Garrantzitsua da ezaugarriak agerian izatea, egiturazko 
ezaugarrietan oinarritutako komunikazio alternatiboaren 
gainazaleko irakurketak aurkitzea ohikoa delako, bereziki 
komunikazio ekintzak hartzen duen norabidearen inguruan. 
Praxi eraldatzaile batekin konpromisoa funtsezkoa da, izan 
ere, aldebakartasunaz, hartzailearen pasibotasunaz, etab. 
soilik hitz egiten badugu, Komunikazio hegemonikoaren 
ezaugarriak bezala, Komunikaziora lotutako menderatze 
prozesuak ulertu gabe, sistema hegemoniko beraren bertsio 
berri batean erraz erori gaitezke helburu eraldatzaile errealik 
gabe.
Komunikazioaren helburuaren garrantzia azpimarratzea, 
egun komunikazio paradigma aldatu den horretan 
dago, baina ez euskarritzen dituen botereko egitura 
hegemonikoak. Komunikazioaren norabide hartzea, 
Komunikazio Eraldatzailearen ardatz nagusietako bat, 
historikoki aldebakartasuna eta bertikala izan zen MCM-
etan, Web 2.0 bezala ezagutzen den garaia iritsi arte. 
Termino hau milurtekoaren hasieran hasi zen hedatzen, 
komunikazio masiboaren paradigma prosumitzailearen 
irudiaren agerpenarekin aldatu zeneko prozesua 
deskribatzeko.



EKIMUIN DOSIERRAK: UNIBERTSITATE ERALDATZAILEA

Gure aurretiko esperientziatik, gutxienez hiru maila 
ezberdinduak identifikatzen ditugu, komunikazioaren 
begirada batetik aztertuak izatera gonbidatzen dutenak.

Alde batetik, instituzio mailan, unibertsitate instituzio 
bertako komunikazio politiketan jasota, bitartekoak, 
tresnak, mezuak, estiloak, etab. baldintzatzen dituzten 
estrategia ezberdinak aurkitzen ditugu, Unibertsitateak 
bideratzen duela instituzioa bera gizarteari ezagutarazteko, 
baita unibertsitate komunitatearen parte diren pertsonekin 
komunikatzeko ere.

Zentzu honetan, Ekimuin ereduan unibertsitate komunikazio 
politika bat onartzea proposatzen genuen, edukietan 
genero ikuspegia barneratzen duena, elementu nagusi 
bezala, baina baita erabiltzen diren irudi eta hizkuntzetan 
ere.

KOMUNIKAZIO ERALDATZAILEA 
UNIBERTSITATE EKOSISTEMAN

Orain arte kontsumitzaile/hartzaile pasibo bat zena (termino 
freirianoetan, banku-komunikazio bat) edukiaren sortzailean 
bihurtzen zen, hasiera batean blog eta mikrolekuen 
plataformen agerpenarekin eta askoz gehiago sare sozialen 
populazioarekin. 

Komunikazio eredua eraldatzen dituzten ezaugarriak dira 
eta indar handia dute bereziki gizarte mugimenduentzat, 
baina barruan errotik helburu eraldatzaile bat gabe arriskua 
xurgatuak izateko dute nagusi den eredu ekonomiko 
sozialagatik eta komunikazio-ekintzaren gaineko 
kontzientzia kritiko garatu bat eskatzen dute. Ezin daiteke 
pentsatu komunikazio bat horizontalagoa delako edo igorlea 
eta hartzailea rol tradizionalak hausteagatik Komunikazio 
Eraldatzaileaz hitz egiten ari garenik.

Azken batean, tresnek eboluzionatu egin dute, baina 
Komunikazio Alternatiboaren eraldatzailea den hori 
prozedurakoa den horretatik haratago doa, Komunikazioa 
ulertzeko modua bera da eta horregatik funtsezkoa da 
Unibertsitatean kontzeptualizazioa eta praxia.

INSTITUZIOA
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Beste alde batetik, irakaskuntza eta ikerketako maila 
batean, Komunikazio Zientziek komunikazioaren teoriekin 
zuzenean lotutako ezagutza edo jakintza sortzeko espazio 
naturala osatzen dute, ikerketa eta diziplina ezberdinetan 
nolabaiteko zeharkakotasuna aurki daitekeen arren.

Maila honetan, kontzeptuak unibertsalizatzeko joera 
baten existentzia hauteman dugu, planetaren alde batean 
ekoizten dena beste edozein lekutan errepikatu daitekeen 
bezala. Hau uste faltsuaren ondorioa da, ezagutza 
ekoizten duenak hori egiteko legezko bakarra dela uste 
duelako, jakintzen ekologiaren ikuspegiarekin zuzenean 
talka egiten duen zerbait delarik. Hala ere, gizarte edo 
unibertsitate konplexutasuna aztertzean, kokatuta dauden 
parametroetatik, hainbat testuinguruetan (Europa, EB 
edota unibertsitate latinoamerikarretan) testuinguru 
ezberdinetarako irtenbide unibertsalak pentsatzen diren 
bitartean, beste batzuetan guztiz testuinguruan dauden 
metodologiak sustatzea bilatzen da.

Komunikazioaren Teoriek ez dute egoera honetatik alde 
egiten, izan ere, hainbat unibertsitateetan fakultateetan 
ematen dira logika eurozentriketatik, eta menderatzeko 
mekanismoak iraunarazteko joera dute, hain zuzen ere, 
eraikuntza epistemologikoko mekanismo hauek zalantzan ez 
jartzeagatik.

Era berean, begirada zabaltzen denean eta Unibertsitatea 
hausnarketa kritiko bat sustatzen duen gizarte erakunde 
bat bezala hartzen denean, komunikazio bat ez da 
eraldatzailea izango baldin eta bere formazio ibilbideak 
logika eurozentriko hau jarraitzen badu, komunikazioa 
egiteko modu ezberdinak baztertzen baditu “periferiatik” 
ekoiztuak izate hutsagatik. Bazterketa hau Hezkuntzaren 
merkantilizazioko proiektu politikoarekin eskutik doa, 
akademiaren interes politiko/ekonomikoaren hainbat lotura 
sendotzen dituena, beste batzuk baztertzen dituen neurrian.

Beraz, unibertsitate eta komunikazio eraldatzaile baten alde 
egin daitezkeen aldaketa horietatik eska daitekeena, bere 
izateko arrazoian sortzen da: bere irakaskuntza, ikerketa 
eta gizarte erantzukizuneko ardatzetan sartzea eredu 
hegemonikoaren alternatiba errealak (1).

Argitalpen honetan guztian eusten joan garen bezala, 
garrantzitsua da testuinguruan jartzea unibertsitateen, 
europarren, ipar amerikarren eta latinoamerikarren 
arteko erlazioa komunikazio eraldatzailearekin. Ardatz 
hau (eraldatzailea) diziplinartekoa bada ere, teoriko 
latinoamerikarrek nabarmentzen badira komunikazioa, 
hezkuntza eta gizarte aldaketaren artean dauden loturak 
erlazionatzeko bultzatzaileak izateagatik, espainiar 
estatuko Unibertsitateetan oraindik alternatiboa den 
hori alboratu egiten da, nahiz eta ikasgeletan teoria 
hauen igoera bat ikusi. Barranquero eta Cedillo-ri (2014) 
jarraituz, estatuko Komunikazioaren Zientzien Komunikazio 
Eraldatzailearen garapena garapenerako lankidetzako 
sistemarekin eta GGKEkin mugatzen dela adieraz dezakegu, 
eta unibertsitatea zein denaren arabera eman daiteke eta 
ikuspegi asistentzialista batetik ikertzen da, bere izaeran 
ikuspegi eraldatzailearen kontrakoa dena.

IRAKASKUNTZA ETA IKERKETA
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Azkenik eta ez horregatik garrantzia gutxiagorekin, 
unibertsitate kanpusa elkarbizitzako, topaketako eta 
interakzioko espazio bat bezala ulertuta, ikasle eta kolektibo 
ezberdinen artean, espazio honetan komunikazio moduak 
ere aurkitzen ditugu, agian aurrekoak baino informalagoak, 
baina aztertu behar dira komunikazio eraldatzailearen 
ikuspegi batetik, mobilizazio, intzidentzia eta EpTS 
prozesuak sustatzeko bere gaitasunagatik.

Ildo honetan, logikoa dirudi aintzat hartzea Komunikazio 
Eraldatzailea unibertsitate egitura bertan barneratua 
egon beharko litzatekela, baina, ez da horrela. Batzuetan 
anbiguoak diren testuinguru aldakorretan bizi gara, IKTak 
eta gizarte mugimenduak geroz eta eraldatzaileagoak direla 
diruditen arren, Unibertsitatean paradigma positibistaren 
bizkortze bat bizi da ikerketan: ezagutza zientifikoaren 
ekoizpena eta dibulgazioa gogortzen da, lege unibertsalak 
jarraitzen dira, subjektibotasuna ezabatzen da zehaztasun 
zientifikoa “arriskuan” jartzen duen ikertzailean, ikerketa 
zientifikoa merkantilizatzen da, eta batez ere, subjektuak 
objektibizatzen dira, horrela geroz eta kokapen gutxiago 
duten unibertsitateak ditugu.

MOBILIZAZIOA, INTZIDENTZIA 
ETA EPTS
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Ekimuin prozesuak Unibertsitatea ulertzen du espazio 
eraldatzaile bat bezala, kurrikulu ofizialetatik haratago, eta 
Komunikazio Eraldatzaileak ikasle mugimenduek, elkarte 
multzoak eta gizarte borrokek euren komunikazioaren 
aktore aktibo bezala eta Unibertsitatean bertan duten 
papera legeztatzen duten testuinguru bat aurkezten du. 
Hau izan zen Ekimuin Donostiako lantegietan burututako 
saioetan jasotako ikaskuntzetako bat, baita gakoen 
identifikazioa mobilizaziora gonbidatzen duen komunikazio 
baterako, eta hedapenez, gizarte eraldaketara. Hauetako 
lantegi batean, Europa osoko gazteek komunikazio 
kanpainak diseinatu zituzten unibertsitate mobilizaziora 
bideratuta. Gaiak eta moduak ezberdinak izan ziren, baina 
hainbat elementu eraldatzaile oso erabiliak izan ziren, 
etorkizuneko mobilizazio ekintzetan kontuan hartzeko:

- Espazioa bereganatzea eta berriz esan nahitzea: kanal 
tradizionalek euren eraginkortasuna dute unibertsitate 
mobilizazioan, komunikatzeko modu berriak bilatzerakoan 
berrikuntza eta argitasuna eraginkorra izan ohi da. Lekuei 
eta espazioei esan nahiak esleitzen dizkiegu, duten 
ahalmena askotan mugatuz. Bereziki espazio publikoez 
hitz egiten badugu, hauek bereganatzea eta berriz esan 
nahitzeak mezu kontrahegemonikoak indartzen dituzte, 

Lefebvre-k defendatzen duen lerro horretan, espazioak 
gizartean dauden botere eta menderatze erlazioetatik 
abiatuz eraikitzen delako.

- Eragile gakoen bilaketa: Mobilizazio terminoetan aritzean, 
helburua elementu zentral protagonista izan behar da eta 
ez igorleak edo mobilizatzaileak. Horregatik positiboa izan 
zen ere, diseinatutako kanpaina gehienek landutako gaien 
eragile kolaboratzaile edo antzekoak bilatzea planteatzen 
zuten, aliatu potentzialak komunikazio eta mobilizazio 
eraginkorrago bat lortzeko.

- Planteamendu irekia eta malgua. Nabarmendu beharreko 
alderdi positibo bat da, planteatutako ekintza guztiek 
nahikoa malgua den egitura bat zutela eta ekintza zuzentzen 
zen kolektiboen ekarpenak hartzera irekia zegoela. 

____________
(1) Hain zuzen ere, Komunikazioaren unibertsitate eremuan egungo kritika 
nagusienetako bat, Komunikazioaren Zientzien Fakultateetako karreretako 
kurrikulu ofizialetan Komunikazio Alternatiboaren inbisibilizazioa da 
(Publizitatea eta RRPP, Ikus-Entzunezko Komunikazioa eta Kazetaritza). 
Horrela jasotzen du Barranquero eta Saéz Baeza (2014) egileek burututako 
ikerketak, akademia irakasten den Komunikazio eredu tradizionala ezbaian 
jartzen.
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Planteamendu zurrun batek egonkortasuna eman dezake 
baina planteamenduko inkoherentziak sortzen dituzte, lan 
egin nahi den publikoa kontuan hartzen ez bada subjektu 
aktibo bezala kanpainan bertan.

Lantegiak balio izan zuten ere unibertsitate kanpusaren 
aniztasunak suposatzen duen erronkaren inguruan 
hausnartzeko. Hainbat gizarte mugimenduentzat karrerak 
daude, ikasleek hauetan partaidetzarako aurretiko jarrera 
handiagoa dute. Hala ere, beste diziplinetako pertsonen 
mobilizazioa ezinbestekoa da gizartea eraldatzeko, izan ere, 
euren etorkizun profesionalean leku ezberdinetatik eragin 
ahal izango dutelako.

Lagin teoriko-praktiko hauekin guztiekin esan nahi 
dugu, komunitatearekin jakintzen elkarrizketa bat 
aspiratzen badugu, geroz eta gizarte inklusiboagoak 
eta eraldatzaileagoak eraiki nahi baditugu, horretarako 
egokiak diren testuinguruetan, eraldaketarako 
komunikazioa baztertutako espazioetara eramaten dituzten 
unibertsitateekin aurkitzen gara (2) eta ikerketa eta 
formazio eduki itxiak sustatzen dituzte.

Unibertsitateak Komunikazioaren eremuan eraldaketaren 
bidean aurrera pausu bat eman dezan, existitzen ez diren 
proposamenak eta neurriak ez dira jarraitu behar, guztiz 
kontrakoa baizik. Jakintzen elkarrizketa bat beharrezkoa 
da eta ikuspegi epistemiko bat berriak ez diren beste 
testuinguruekin eta ekintza parte-hartzaileko ikerketak 
sustatu.

Oinarria ez da jarrera politikoa edo intelektuala, etikoa 
baizik; jerarkikoak ez diren praktiken aldeko apustu egiten 
duena, elkartasunezko logikekin lerrokatua dagoena, 
diziplinartekotasun paradigmen aldeko apustu egiten duena 
eta kokatuak kolaborazioko metodologiengatik gizarteko 
eragileekin, subjektibotasunen onarpenarekin eta gizarte 
eraldaketarako mobilizazioarekin konpromiso batekin: 
komunikatu ekintzarako.

__________
(2) Barranquero eta Cedillo-ren aurkezpenean(2014) ikerketa bat 
barneratzen da Garapenenerako eta Gizarte Aldaketarako Komunikazioaren 
presentziaren inguruan espainiar unibertsitateetan. Ikerketa honek 
erakusten du 52 master eta graduen artean banatutako ikasgaien 12etan 
baino ez dela gau hau sartzen. Baliabidea eskuragarri: https://scielo.conicyt.
cl/scielo.php?pid=S0719- 367X2014000200006&script=sci_arttext#tb1
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Gizarte erakundeak eta GKEak eragile nagusietako 
batzuk dira Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzan, 
bereziki intzidentzia, sentsibilizazioa eta herritarren 
kontzientziazioko zereginetan, gizarte konplexutasuna 
erakutsiz eta gizartean perspektiba kritiko bat bultzatuz. 
Horretarako pedagogia iraunkor bat bultzatzen dugu, 
ekintzarako hausnarketa sustatzen duena, elkartasunaren 
kultura baten alde egiten duena eta gizarte eta politika 
eraldaketaren aldeko apustu egiten duena. Zentzu honetan, 
GKEentzat komunikazio eraldatzailea gizarte eta politika 
aldaketaren dimentsio bat gehiago da, gardentasuna, 
kontuak ematea eta gobernantza bermatu behar dituena; 
eta, gainera, garapenerako mobilizazioa eta gizarte 
partaidetza bultzatu behar ditu.

Argitalpen hau GKEei bereziki zuzendua ez badago 
ere, eskuragarri dauden gida eta kodigo asko daudela 
gogoraraztea komeni da, konpromisoa hartua duen edozein 
eragilerentzat gida bezala balio dezakete, gauzatzen duen 
komunikazioa eraldatzailea izatea ziurtatzeko. Estatuko 
GGKEn Koordinakundearen jarrera kodigoak (3) marko 
bezala balio du burutzen dugun komunikazioa berrikusteko. 
Lerro nagusiak dokumentu honetan aurretik aipatutako 
alderdiak dira, nagusiki analisi eta ezagutza kritiko bat 
sustatzea, arazo sozialen eta hauen dimentsio anitzeko 
izaera ulertzen laguntzen duena. Era berean, garrantzitsua 
da ere aldika berrikustea barnera begira, gure diskurtsoetan 
nork betetzen duen protagonismoa berriz pentsatzeko 
eta aurreiritziak eta estereotipoak errepikatzen ari garen 
kontzientzia hartzeko.

Izan ere, Komunikazio Eraldatzaileak duen erronka 
nagusietako bat Hegoalde Globalaren Errepresentazioa 
da. Ildo honetan, irudi eta mezuen kode espezifiko bat 
existitzen da (4), eta Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzak 
lantzen dituen lan ildoetako bat da alfabetatze mediatikoko 
proiektuetan. Iruditeria kolektiboetan komunikazio 
inguruaren eraginaren inguruan hausnarketa sustatzea 
da, horretarako beharrezkoa delarik jasotzen ditugun 
mezuetan dauden botere eta interes egiturak ulertzea. 
Horren adibide dira publizitatera aplikatutako irudiaren 
analisiak, bai sektore pribatukoak bai GGKE bertakoak. 
Analisi honen emaitza bezala aurkitzen ditugu Komunikazio 
eraldatzailearekin aurrez aurre kolpatzen diren elementu 
multzo bat: sentsazionalismotik eta gizarte arazoak modu 
morboso batean adierazten duten irudietatik hasita, 
salbatzaile zuriaren estereotipoak, hegoaldeko pertsonen 
exotizazioraino (bereziki emakumeena) kontsumo elementu 
bezala.

__________
(3)  https://coordinadoraongd.org/coordinadora/codigode-conducta/ 
(4)  https://www.ongdeuskadi.org/es/coordinadora/ documentacion_view.
php?id=9&categoria=4

GGKEn PAPERA KOMUNIKAZIO 
ERALDATZAILEAN 
UNIBERTSITATE EREMUAN
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ARAU PRAKTIKOAK

Hegoaldeko errepresentazioaren gaineko arau praktikoek 
gida bezala balio dezakete Komunikazio Eraldatzaile 
batentzat, baina horren gaiaren eta testuinguruaren arabera 
hainbat puntu aplikagarriak izango dira edo ez:

3
Pobrezia arrazoiak (politikoak, 
ekonomikoak, egiturakoak) 
mezuan aurkeztu behar dira, 
publikoak posible izateko 
ulertzea bidegabekeriaren 
mekanismoak eta aldaketara 
eta gizarte eraldaketara jotzen 
duten ekintzetan konpromisoa 
hartzera bultzatzea. Ildo horretan 
bertan, botere eta interes 
arazoak azpimarratu behar dira 
eta zapaltze bideak salatu, baita 
bidegabekeriak ere. 

1
Hegoaldeko pertsonen 
deskribapena menpekoak, 
behartsuak, botererik gabeak 
bezala emakumeei gehiago 
aplikatzen zaie, menpeko 
biktimak bezala askotan azaltzen 
dituzte, edo are okerrago, guztiz 
ahaztuak izaten dira taulan. 
Irudien hobekuntza, hezkuntza 
materialean erabiliak, emakumeen 
inguruan proiektatutako 
irudien aldaketatik pasatzen da 
ere. Zentzu honetan, Gizarte 
Eraldaketarako Hezkuntzako 
(EPTS) ekintza edo jarduera 
multzoan genero ikuspegia 
barneratzea presazko zeregin bat 
da.

2
Pertsona oro gizaki bat bezala 
aurkeztu behar da, eta bere 
inguruan zabaltzen diren 
informazioek euren gizarte, 
kultura eta ekonomia ingurunea 
gerturatu behar dute beraien 
identitate kulturala eta bere 
duintasuna babesteko. Kultura 
garapenerako palanka bat bezala 
aurkeztu behar da, herrien 
ondarea eta Giza Eskubide bezala 
babestua.
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4
Irudi katastrofikoak 
edo idilikoak saihestu, 
hausnarketa sustatu 
ordez kontzientzia 
onaren mugetara 
zedarritutako karitatea 
sustatzen dutenak.

5
Hegoaldeko bazkideak 
kontsultatu behar 
dira edozein mezu 
elaboratzeko. 

6
Interesdunen lekukotzak 
lehentasunez erabili 
behar dira hirugarren 
baten interpretazioen 
aurrean.

7
Jendearen gaitasuna bere 
buruaren kargu egiteko, 
azalean jarri behar da.

9
Mezua sortu behar da 
publikoaren buruan 
globalizazio eta 
generalizazio guztia 
ekiditeko moduan.

10
Garapeneko barne eta 
kanpo oztopoak modu 
argian agertu behar dute.

11
Elkarren arteko 
menpekotasunaren 
dimentsioa eta 
erantzunkidetasun 
nozioa garapen-txarrean 
azpimarratu behar dira.

8
Mezuak diskriminazio 
mota guztiak 
saihestu behar ditu 
(etnikoa, sexuala, 
kulturala, erlijiosoa, 
sozioekonomikoa
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Gauzatu nahi dugun komunikazioaren abiapuntuaren 
arabera behar espezifikoak egongo dira, zentzu honetan 
komunikazioko hainbat gida tematiko daude (ingurumena, 
Giza Eskubideak, etab.). Gaia edozein dela ere Emaús Gizarte 
Fundaziotik ez dugu komunikazio eraldatzaile bat ulertzen 
genero ikuspegi ekitatibo eta inklusiborik gabe. Erakunde 
mailan Femcheck (5) dugu, egiaztatze feminista zerrenda 
bat, erabilera eskuliburuarekin. Komunikazioaren eremuan 
modu espezifikoago batean Mugarik Gabe elkartearen gida 
bat dago, Komunikazio baterako Gida genero ekitatearekin 
(6) eta Emaúsek ere komunikazio ekitatiboa eta inklusiboko 
(7) dokumentu bat du.

Kontuan hartu behar da jarraibide hauek ez direla gida itxi 
bat, gizarte aldaketetara egokitzen joan beharko litzateke 
eta aurkitzen garen testuinguruan pentsatzen erabili behar 
direla.

__________
(5)   http://www.emaus.com/pdf/DEF_fem_check_CAST.pdf
(6)   https://www.mugarikgabe.org/en/2010/03/16/icomo-dices-guia-
para-una-comunicacion-con-equidad-de-genero/
(7)   https://www.emaus.com/informate/publicaciones

BESTE GAKO ETA AHOLKU 
BATZUK
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HIZKUNTZA

Hizkuntza ez da neutroa, mundua ulertzeko 
eta aurkezteko moduak baldintzatzen du.

Termino Generiko Inklusiboak

Generoen ordena aldatu botere erlazioak ez inplikatzeko
Emakumeak aipatu bereziki ohiko rolak ez diren 
testuinguruetan

Izenordain eta artikulu desanbiguatzaileak

Femeninoan hitz egin

Hizkuntza ofiziala hautsi, argi eta erraz hitz egin

Emakumeez hitz egin pluralean, ez emakume homogeneo 
bat

Emakumeak subjektu aktibo bezala, autonomoak eta 
independenteak

Pertsonak izenaz eta abizenez identifikatu (emakumeen 
abizenak ez esateko joera dago)

Irakurtzen ari dena gizonezkotzat ez jo

Irudiek botere eta menperatze erlazioak 
zalantzan jartzen lagundu beharko ligukete 

Aniztasuna erakutsi

Emakumeen gorputzaren erabilera hautsi

Emakumeak subjektu aktibo bezala parte hartzen 
erakutsi eta tradizioz maskulinoak diren okupazioetan

Haurrei esleitzen dizkiegun rol eta jolasak zaindu arretaz

Ez exotizatu eta biktimizatu emakumeak

Oreka numerikoa emakume eta gizonen artean

Edertasun eredu anitzak sustatu

Genero desberdinkeria egoerak salatu

Ez arauzko identitateak erakutsi 
(queer, trans, ez binarioak…)

Talde gutxituak ikustera eman

Sexu aniztasuna islatu

IRUDIA
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Azkenik, adibide eta gauzatutako praktika egokien bilaketa 
aktiboa ere gomendatzen dugu, bereziki unibertsitate 
eremuan. Aurretiko esperientzietatik ikasteak, burutuko 
dugun komunikazioaren kalitatea aberasten du, eta 
ziberaktibismoa, artibismoa, zapalduaren antzerkia edo 
komunikazio gerrilla bezalako korronteetatik praktikak 
eskaini ditzakegu, ez hain klasikoak, baina, askotan, 
eraginkorragoak. 

Mobilizazioari aplikatutako sormen eta berrikuntzako 
adibide ugari daude. Greenpeace bezalako erakunde 
handien eragin handiko komunikazio kanpainetatik, Fridays 
For Future bezalako auto-antolatutako mugimenduetara.

Komunikazio klasikotik urruntzen diren elementuak oso 
egokiak dira ikasleen mobilizaziorako. Adibidez, 2008 
urtean Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Amnistia 
Internazionala unibertsitate taldeak fikziozko exekuzio 
bat burutu zuen presoz jantzitako ikasleekin UABren Festa 
Major ekitaldian zehar, mila ikaslek ospatzen duten jaialdia. 
Performancearen ondoren, heriotza-zigorraren aurkako 
sinadurak bildu zituzten, unibertsitate talde batek egun 
bakar batean bildutako sinaduren kopuru handiena lortuz 
Espainiako erakundearen historian.

Oviedoko Unibertsitateko ikasleriaren mobilizazioaren 
kasua, Unibertsitatearen pribatizazioa eta tasen igoeraren 
aurka, Boloniako Planaren aplikazioko urte horietan, 
Komunikazio Eraldatzailearen erabilera estrategiko baten 
adibidea da. “Superpublikoa” kanpainak oso biralak egin 
ziren bideo satirikoak sortu zituen eta bere performanceak, 
ekitaldi ofizialetan, kausatik espazio publikoen apropiazioa 
eta berriz esan nahitzea egin zuten. Eragin mediatiko handia 
lortu zuten eta Unibertsitatea behartu zuten ikasleria 
legezko eta beharrezko solaskide bat bezala kontuan 
hartzea unibertsitatea berriz egituratzeko negoziazioetan. 

Bistakoa da egungo sisteman mugimendu kontra-
hegemonikoak desoreka handi bateko egoera batetik 
abiatzen direla, botere egiturei dagokionez, oso nabaria 
den zerbait komunikazioaren esparruan. Horregatik, 
beharrezkoa da burutzen dugun komunikazioaren ebaluazio 
etengabe bat, barne koherentzia bat mantendu eta gure 
portaerak berrikusi, non aurretiko adierazleen erabilera 
baliagarria den gure komunikazio ekintzen eragina 
ebaluatzeko garaian.
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