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OSTIRALA MARTXOAK 18 MARZO VIERNES  

 

ASTELEHENA MARTXOAK 21  MARZO LUNES  

ORDUA ASTELEHENA MARTXOAK 21 MARZO LUNES GAIA /TEMA 

 

08:00-08:55 
 

Parlamentarien hitzaldia / sahara jokoa Nafarroako Parlamentua eta Sahara.  

 

08:55-09:50 

 

Parlamentarien hitzaldia / DBH 2. Mailan 
aurkezpenak / liburu kartoneroa 

El Parlamento de Navarra y el Sáhara. 

 

09:50-10:45 

 

Badadi Benamar / Beñat Hach Embarek 
sahararren hitzaldia 

Prozesu politiko - historikoa / proceso 
político - histórico. 

 

10:45-11:15 

 

Herri sahararraren aldeko manifestua / 
elkartasun azoka / kamiseten diseinua 

Hitzaldi librea / Intervención libre. 

 

11:15-12:10 

 

Badadi Benamar / Beñat Hach Embarek 
sahararren hitzaldia 

Prozesu politiko - historikoa / proceso 
político - histórico. 

 

12:10-13:05 

 

Te tailerra / henna tailerra / kros 
prestaketa 

Hennaren erabilerak, praktika. Te erritua 
zer den. Kroseko dortsalak egiteko 
aukera. 

 

13:05-14:00 

 

Te tailerra / henna tailerra / kros 
prestaketa 

Hennaren erabilerak, praktika. Kroseko 
dortsalak egiteko aukera. 

 
 

ORDUA OSTIRALA MARTXOAK 18 MARZO VIERNES GAIA /TEMA 

 

11:15-12:10 

 

ERREFUXIATUEN INGURUKO HITZALDIA 
ACNUR / "Ponte en sus zapatos" 
ERAKUSKETA 

Errefuxiatuen errealitateari hurbilketa.  

 

12:10-13:05 

 

ERREFUXIATUEN INGURUKO HITZALDIA 
ACNUR / "Ponte en sus zapatos" 
ERAKUSKETA 

Errefuxiatuen errealitateari hurbilketa. 
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ASTEARTEA MARTXOAK 22 MARZO MARTES 

ORDUA ASTEARTEA MARTXOAK 22  MARZO MARTES GAIA /TEMA 

 

08:00-08:55 

 

Saharar jokoa / kros prestaketa / liburu 
kartoneroa 

Gazte eta plastikako mintegien 
koordinazioaz, norbere poema liburua 
eskuz sortuko du. Creación del libro 
cartonero. 

 

08:55-09:50 

 

DBH 2.aurkezpenak / henna tailerra / DBH 
1. Tailerrak / janzkera sahararra tailerra 

Hennaren erabilerak, praktika. 

 

09:50-10:45 
 

Hassana Aaila / ANARASD hitzaldiak 

Kanpalekuen bizimodua, hezkuntza, 
etorkizuna/ Modo de vida de los 
campamentos, educación, futuro. 
ANARASD: proiektuak, erakusketa / 
proyectos, exposición. 

 

10:45-11:15 

 

Elkartasun azoka / kamiseten diseinu 
prestaketa 

kroseko dortsalak egiteko aukera / Azoka 
solidarioa. 

 

11:15-12:10 
 

Hassana Aaila / ANARASD hitzaldiak 

Kanpalekuen bizimodua, hezkuntza, 
etorkizuna/ Modo de vida de los 
campamentos, educación, futuro. 
ANARASD: proiektuak, erakusketa / 
proyectos, exposición. 

 

12:10-13:05 

 

Hassana Civibox / DBH 2.aurkezpenak / 
janzkera sahararra / kros prestaketa / DBH 
1. tailerrak 

Hitzaldi irekia Civibox-en eta 
ikastetxean tailerrak eta prestaketak. 

 

13:05-14:00 

 

Hassana Civibox / henna tailerra / liburu 
kartoneroa/ DBH 1 tailerrak / DBH 2. 
aurkezpenak 

Gazte eta plastikako mintegien 
koordinazioaz, poema liburua eskuz 
sortuko du. Creación del libro cartonero. 
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ASTEAZKENA MARTXOAK 23 MARZO MIÉRCOLES 

 

ORDUA ASTEAZKENA MARTXOAK 23 MARZO MIÉRCOLES GAIA /TEMA 

 

08:00-08:55 
 

Te tailerra / kros prestaketa / janzkera 
sahararra tailerra 

Kroseko dortsalak egiteko aukera. 

 

08:55-09:50 
 

Te tailerra / janzkera sahararra tailerra / 
DBH 1. Tailerrak / liburu kartoneroa 

Te erritua zer den. Liburuak muntatu. 

 

09:50-10:45 
 

Ali eta Luchaa Tindufeko gazteak / ANAS 
eta harrera familia hitzaldia 

Kanpalekuen bizimodua, gazteen 
ikuspuntua. ANAS elkartearen funtzioa 
eta esperientziak / ANAS, experiencias. 

 

10:45-11:15 
 

Elkartasun azoka / kamiseten diseinu 
prestaketa / saharar jokoa, lehiaketa finala 

Finala jokatuko dute asteleheneko 
irabazleek. Besteek, krosarentzako 
behar den guztia muntatuko dute. 

 

11:15-12:10 
 

Ali eta Luchaa tindufeko gazteak / ANAS 
eta harrera familia hitzaldia 

Kanpalekuen bizimodua, gazteen 
ikuspuntua. ANAS elkartearen funtzioa 
eta esperientziak / ANAS, experiencias. 

 

12:10-13:05 
 

Dantza sahararraren emanaldia / krosa Krosa: Iturrama BHI, Iturrama BHI. 
Dantza arabiarrak. 

 

13:05-14:00 
 

Krosa / jai giroa Krosa: Iturrama BHI, Iturrama BHI. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADADI BENAMAR 

 

Badadi Benamar, Saharako Errepublika 

Arabiar Demokratikoak Nafarroan duen 

ordezkaria da. Frente Polisarioaren kide 

izanik, bere herriak bizi duen egoera 

nafar jendartearen artean zabaldu, 

herritarrak kontzientziatu eta instituzioei 

laguntza eskatzea dira bere egiteko 

nagusienak. Martxa Berdea ezagutu eta 

urteetan zehar, gerrillan aritu zen. 

ARETO NAGUSIAN: 2. eta 3. orduetan. 

BEÑAT HACH EMBAREK IRIZAR 

  

eta sahararrekin borrokan gelditu zen, 14 urtez Tindufeko errefuxiatuen 

kanpalekuan biziz. Egun, gogotik jarraitzen du koperante gisa lanean 

Gipuzkoatik, baita Beñatek zein bere arreba Garazik ere.  

DBH 4D GELAN: 2. eta 3. orduetan 

Beñat Hach Emarek Irizar, 

(Ormaiztegi, Gipuzkoa, 1989). 

Bere aita Salem Hac Emarek 

sahararra izan zen, Frente 

Polisarioko ordezkari 

diplomatiko nagusienetako bat 

estatuan eta Euskal Herrian urte 

luzeetan bizi izan zena. Bere 

ama, Gurutze Irizar, Fatimetu 

izenez ezaguna, erizaina zela 

Marokoren okupazioa ezagutu 

HASSANNA AAILA  

 

Gerra kontseilua ospatzen ari zela Euskal Herrian zegoen eta 

dagoeneko ez da berriz ere Sahara okupatura eta Marokora 

itzuli. ARETO NAGUSIAN: 2. eta 4. ord. / CIVIBOX: 5-6.ord. 

El Aaiuneko gazte sahararra, Giza 

Eskubideetako biktimen elkarte 

sahararraren kidea da eta 

2010.urtean Gdeim Izik 

duintasunaren kanpalekuaren 

antolatzaileetako bat izanagatik 

Marokoko estatuak behin betirako 

kartzela zigorra eskatzen dio.   

 

TXARO PARDO 

ANARASD GKE nafarraren 

kidea. ANARASDek 

Tindufeko kanpalekuetan 

proiektu hainbat kudeatzen 

ditu.Urtean bi edo hirutan 

jasten da saharar 

kanpalekuetara.  

DBH 4D gelan: 2. eta 4. ord. 

MARTXOAK 21, ASTELEHENA 

MARTXOAK 22, ASTEARTEA 



 

 

MAR

ALI ETA LUCHAA GAZTEAK 

Luchaa Frente Polisarioko gazte militantea da eta egun, 

Europan barna bizi da bere herriaren aldeko ekintza 

diplomatikoak egiten eta kontzientziazio lanetan

Areson bizi den gaztea da, bere harrera familia 

euskaldunarekin. Ali Kuban urte luzeetan bizi izan da, bertan 

medikuntza ikasketak egin baitzituen. Orain Nafarroan dago 

medikua izateko MIR proba prestatzen. 

ARETO NAGUSIA: 2. eta 4. ord. 

Aste Kulturaleko egunetan zehar halaber, bestelako tailer eta ekintza burutuko dira hala nola; 

henna tailerra, te tailerra, janzkera sahararraren tailerra, arabiar tailerra, kros solidarioa, 

saharar jokoaren lehiaketa  

MARTXOAK 23, ASTEAZKENA 

 

Luchaa Frente Polisarioko gazte militantea da eta egun, 

bere herriaren aldeko ekintza 

eta kontzientziazio lanetan. Ali egunean 

Areson bizi den gaztea da, bere harrera familia 

euskaldunarekin. Ali Kuban urte luzeetan bizi izan da, bertan 

medikuntza ikasketak egin baitzituen. Orain Nafarroan dago 

proba prestatzen.  

Ali eta Luchaa 

Tindufen jaiotako 

gazte sahararrak 

dira.Biak haurrak 

zirela, estatu 

espainiarrean 

eman zituzten 

udak harrera 

familietan.  

 

CAROL GARCÍA

Carol ANAS elkarte nafarraren kidea 

da. ANASek udan haur sahararren 

etorreraz arduratzen den elkarte 

nagusienetako bat da

bakean” programaren antolatzale 

nagusienak. 

saharar etortzen da eta harrera

familia horietariko bat ere 

gonbidatuta etorriko da, haien 

esperientziak gurekin partekatzera. 

DBH 4D GELAN:

 

TAILERRAK 

Aste Kulturaleko egunetan zehar halaber, bestelako tailer eta ekintza burutuko dira hala nola; 

henna tailerra, te tailerra, janzkera sahararraren tailerra, arabiar tailerra, kros solidarioa, 

 

GARCÍA- HARRERA FAMILIA 

Carol ANAS elkarte nafarraren kidea 

da. ANASek udan haur sahararren 

etorreraz arduratzen den elkarte 

nagusienetako bat da, “oporrak 

bakean” programaren antolatzale 

nagusienak. Udaro ehun bat haur 

saharar etortzen da eta harrera 

familia horietariko bat ere 

gonbidatuta etorriko da, haien 

esperientziak gurekin partekatzera.  

DBH 4D GELAN: 2. eta 4. ord. 

Aste Kulturaleko egunetan zehar halaber, bestelako tailer eta ekintza burutuko dira hala nola; 

henna tailerra, te tailerra, janzkera sahararraren tailerra, arabiar tailerra, kros solidarioa, 

 



 
 

 
ASTE KULTURALA 
 

 

Aurten, DBH3.mailako ikasleek, ITURRAMA BHI SAHARAREKIN proiektua landu dute. 
 

Proiektu honen xedea izan da saharar herriaren egoera ezagutzea eta haien arazoaren aurrean 

sentiberatasuna eta solidaritatea erakustea. Saharar asko 1975. urtean haien lurraldetik 

kanporatuak izan zen Marokok hau armaz hartzearekin batera. Okupazioaren aurrean milaka 

sahararrek Algeriara ihes egin behar izan zuten eta Tindoufeko errefuxiatuen kanpalekuetan 

kokatu. 40 urte igaro dira eta ez dute oraindik aukerarik izan beren herrialdera itzultzeko. Egun, 

200.000 pertsona inguru dira errefuxiatu sahararrak. Iturramako institutuak elkartasuna adierazi 

nahi diegu eta haien egoera injustua salatu. 

DBH 3.mailako ikasleek prestakuntza sakona jaso dute ikasgai guztietan, Saharako 

kulturaren, historiaren, hizkuntzaren, kanpalekuen egoera latzaren... kontzientzia hartuz. 

Honen guztiaren harira, Martxoak 21, 22, eta 23an  Aste Kulturala ospatuko dugu 

institutuan, Saharako herriarekiko solidaritatea erakusteko helburuz. DBH 3.mailako ikasleak hiru 

egunetan ekintza solidarioetan murgilduko dira. Gainerako mailetan, ekintza konkretuak eginen 

dira: 

- DBH 1.mailako ikasleek, henna eta arabiar tailerra jasoko dute. 
 

- DBH 2.mailakoek, hirugarren mailako ikasleengandik Saharako gatazka eta egoeraren 

berri jasoko dute. 

- 1go Batxilergoko ikasleek, Hassna Aailaren hitzaldia izanen dute Martxoaren 22an Civiboxen 12:30etatik 
aurrera. 

 

Horrez gainera, hiru atsedenaldietan, AZOKA SOLIDARIOA eginen dugu, saharar artisautza 

produktuak erosteko aukera izanik. Ateratako dirua sahararrak laguntzen dituzten nafar 

erakundeetara bideratuko dugu, Tindufeko kanpalekuetara eraman dezaten. 

Amaitzeko, Martxoaren 23an, asteazkena, goizeko 12:10etatik aurrera, KROS SOLIDARIOA 

egingo dugu Iturrama auzotik. Krosean parte hartzera denak zaudete gonbidatuak, geroz eta 

jende gehiago bildu orduan eta hobeto. Solidaritatea erakusteko helburuz, 

binaka egin beharko dugu korrika ibilbide xume eta labur batean. 

Ondoren jai giroan murgilduko da institutua eta erakusketak 

zabalik egongo dira denentzako. Krosa ikusgarria egiteko 

asmoz, atsedenaldietan bakoitzak bere dortsal, pankarta... 

egiteko aukera izanen dugu. 

 

ANIMA ZAITEZTE EKINTZA SOLIDARIO SAHARARRETAN PARTE HARTZERA!!! 



 
 

 

MUNDUKO HERRITARREN DEKALOGOA 
  
 
 
 
 
 
“Elkarrekin bizitzeko oinarrizko baldintzak” 
 
Hemen bildu garen 3. mailako ikasleok, Saharako 

herriaren egoera latza ezaguturik eta munduan zehar 

ematen ari diren injustiziak ezaguturik, zera adierazi nahi 

dugu: Kontuan harturik gizakiak oso anitzak eta 

desberdinak garela, 

Kontuan harturik XXI. mendeko gizartea anaiatasunean eta elkartasunean 
eraiki nahi dugula, 
 
Kontuan harturik elkartasunaren oinarria justizia dela, 
 
Kontuan harturik askatasunaren muga 

besteekiko errespetua dela, Kontuan 

harturik gizaki guztiok bakean bizitzeko 

eskubidea dugula, 

Kontuan harturik munduko herritarrak garela, ondoko 

eskubideak eta askatasunak ezinbestekotzat hartzen 

ditugu elkarbizitza baketsua eta justua izateko: 

- Ura eskura izateko eskubidea. 
 
- Osasunerako eta oinarrizko hezkuntza izateko eskubidea. 
 
- Demokrazia izatea eta justiziarekiko guztiok berdinak izatea. 
 
- Genero eta arrazen arteko berdintasuna eta gizakien arteko errespetua. 
 
- Etxebizitza duin bat izateko eskubidea. 
 
- Emigratzeko eskubidea, hau da, nahi duzun tokian bizitzeko eskubidea. 
 
- Elkartasuna, denok elkarri lagundu behar diogu bizitza duina denok 
izateko. 
 
- Lana eta diru sarrerak beharrezkoa dira bizitzeko, 

behar dituzun gauzek kostu bat dutelako. 

- Nutrizio on bat oso garrantzitsua da bizitzarako. 
 
- Gizaki bakoitzak bere erabakiak hartzeko 

gaitasuna du, maila kolektiboan, zein pertsonalean. 

 

Iruñean, 2016ko martxoan. 
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