
SINOPSIA: Binti, 12 urteko neskato bat, Kongon jaio zen, baina bere aitarekin Belgikan bizi 
da haurra zenetik. Legezko dokumenturik ez duen arren, Bintik bizitza normala izan nahi du 
eta bere idolo Tatyana bezala, ospetsua den vlogger bat izatearekin amesten du. (FilmAffinity) 

• Trailerra:  https://www.youtube.com/watch?v=KN8YZR1eWl8

FILMA IKUSI ONDOREN, HAUEK DIRA LANDUKO DITUGU GAI NAGUSIAK: 

1. INMIGRAZIOA:
“Binti” filmak immigrazioaz eta migratzaileez hitz 
egiten digu. Pertsona horiek harrerako herrialdeetan 
bizi dira, beren jatorrizko herrialdeetara aberriratzeko 
beldurrez, eta handik atera dira bizimodu hobea 
bilatzeko, pobreziatik, indarkeriatik eta gatazka 
armatuetatik urrun. 

Bideoan La Sextako “Salvados” programako klip 
bat ikustea proposatzen dizuegu. Bertan, Marokoko 
Gurugú mendian bizi den Txadeko migratzaile 
baten testigantza jasotzen da, Espainiara sartzeko 
Melillako hesia saltatzeko zain. Azken 10 urteetan, 
Gurugú mendian eta inguruetan, Afrikatik datozen 
migratzaileen kanpamentu inprobisatuak ezarri dira, 
gehienak Saharaz hegoaldekoak. Leku horretara 
iristen direnean, Marokoko poliziaren kontrolengatik 
(gehiegizkoak) edo Melillako hesia saltatzeko 
zailtasunagatik, leku horretan harrapatuta geratzen 
dira, bidean aurrera egiteko zain. Bideoko gizonak 
Marokorako bidea nolakoa izan den, zein zailtasun 
izan dituen eta zein eskubide urratu diren kontatzen 
du.  

• Salvados-eko bideoa “Beldurrik ez izateko esan 
behar diegu, ez garelako munstroak”: https://
www.youtube.com/watch?v=B-ZvMXZKoKY

2. INKLUSIOA:
Christinek eta Eliasek migratzaileen gaian non 
kokatzen diren ikusiko dugu filmean. Migrazio-
mugimenduez hitz egiten dugunean, inklusioaz eta 
pertsona migratzaileek berekin dakarten kultura-
aniztasunaz ere hitz egiten dugu, bizitza-esperientziez, 
kultura desberdinez, ohitura desberdinez, etab., eta 
horiek, beldurrik eman gabe, geure kulturan hartu 
eta integratu behar ditugu, kultura hori are gehiago 
aberasteko.
Abesti honetan, Nil Molinerrek eta Raydenek 
migratzaileak onartu eta hartuko dituen komunitate bat 
sortzeko moduari buruz hitz egiten dute
 

• Nil Moliner eta Raydenen “Tal vez” bideoklipa:
https://www.youtube.com/watch?v=t3GkX8i2BF4

3. IKT-en eta SARE SOZIALEN 
ERABILERA EGOKIA:
Binti YouTubeko kanal bat duen 12 urteko neska bat 
da, harpidedun nahikotxo dituena. Hasieran, ikusiko 
dugu Bintik YouTubeko kanala erabiltzen duela bere 
errealitatetik oso gertu ez dagoen errealitate bat 
kontatzeko; hala ere, Elias ezagutzen duenean, bien 
artean, sare sozialetan proiektu bat sortzeko gai 
dira, Eliasen kausari laguntzeko eta, azkenik, Bintiren 
kausari berari laguntzeko.
Askotan, sare sozialei eta komunikabideei buruz hitz 
egiten digutenean, arreta galtzeko edo errealitatea 
makillatzeko bitarteko gisa azaltzen dituzte. Hala ere, 
bidegabeko egoerak salatzen dituzten eta oihartzun 
handia duten proiektu asko daude sare sozialetan eta 
Interneteko hainbat plataformatan. Jarraian erakutsiko 
dizuegun bideoan, emakume batek ironiaren bidez 
salatzen du, entzutea ohikoa dena: “etorkinak lana 
kentzera datozela”. Tik Tok plataforma dantzekin, 
musikarekin, abestiekin eta abarrekin lotzen dugu, 
baina bidegabeko egoerak edo giza eskubideen 
urratzeak salatzen dituzten pertsonen bideo asko aurki 
ditzakegu.  
• Tik tok bideoa: https://www.tiktok.com/@blac-

kyta4ever/video/6821237587106073861?lan
g=es

                baino lehen ... 
“binti”


