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BINTI: Aita? Poema bat irakurriko zenuke? Elias 
eta Christinentzat, mesedez. 
JOVIAL: Ez al da berandu?
CHRISTINE: Ez, ez da hain berandu. Adi-adi 
gaude 
BINTI: Amari buruzkoa. 
JOVIAL: Ez, hori oso zaharra da.

BINTI: Tira… Hitz egiezu nire amatxoz. 
JOVIAL: Prest? Elias, prest?  
ELIAS: Bai. 
JOVIAL: Oraindik ikusten dut nire ebanozko 
printzesa aintziratik irteten, sirena bat bezala. 
Gero sabanan desagertzen ikusten nuen, bidoia 
buru gainean zuela. Lehen egunetik jakin nuen, 
nire bizitzako maitea izango zela. Maitasuna 
aurkitzen dugunean, kontua ez da sedukzioa. 
Gure erdia aurkitzen dugunean, erabat entregatu 
behar gara. Saiatu edo ahalegindu behar 
izatearen sentsaziorik gabe. Haurdun geratuz 
gero, ekialdetik urrun joango ginela agindu genion 
elkarri, gure haurra pobreziatik eta basakeriatik 
salbu haz zedin. Alaba hau mundura ekarri zuen 
eta bere lehen negarra bakarrik entzun zuen. 
Ama gazteei, alaben izena ematen diegu. Ziur 
nago izen hau gustatuko litzaiokela: Ama Binti.

1. AMA BINTI 

7. AGERRALDIA

xehetasunez: 
fikziotik errealitatera

Gure ZINESKOLA programako BINTI film luzeari dagokion lan 
didaktikoaren 4. atala da

Behar bezala ulertzeko, aldez aurretik 2. atala lantzea beharrezkoa 
da: FILMEAN ZEHAR. Jarduera horiek ikaslearen eta irakaslearen 
unitate didaktikoetan daude

• Atal hau lantzeko behar den denbora: 2-3 lan-saio.
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• Eszena honetan, Jovialek Binti eta bere amaren bizitza kontatzen du olerki baten bidez. Olerki honetan 
Kongotik zergatik joan ziren deskribatzen du, pobreziatik eta basakeriatik ihes egin nahi zutela argi eta 
garbi esanez. Orain arte ikusi dugun bezala, migratzaileak beren jatorrizko herrialdeetatik ateratzeko 
arrazoi asko daude. Ikus itzazue TALDE HANDIAN proposatzen dizkizuegun bideoak eta erlazionatu 
migratzaileek herrialde batetik bestera bidaiatzeko dituzten arrazoi desberdinekin.  

1. TALDEA: Residenteren “Guerra”: https://www.youtube.com/watch?v=Zl_GlPquElI
2. TALDEA: Habana blues (Zambranok Kuban zuzendutako filma), “Arenas de soledad”: https://www.
youtube.com/watch?v=Ph04pPt1_5o
3. TALDEA: Celtas Cortosen “El emigrante”: https://www.youtube.com/watch?v=kJntFGm-7LQ
4. TALDEA: Juanesen “Fíjate bien”: https://www.youtube.com/watch?v=vzrWvuGhFSc
5. TALDEA: Tribaderen “Vamos pal mar”: https://youtu.be/5-8jDL2ehaQ
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• Berriz ere TALDE HANDIAN, ikusi bideo hau: https://www.
youtube.com/watch?v=n7uJ11jzSuU

“Nación de inmigración” dokumental laburra da, Estatu 
Batuetako migrazio sistemaren okerrak islatzen dituena, 
bere ñabardurei buruzko begirada zabal eta bakarrarekin. 
Bideoan immigrazioa kontrolatzeko Estatu Batuetako zerbi-
tzua eta aduanak aipatzen dira. Azken urteotan, Trump 
presidentetzara iritsi zenetik, giza eskubideak betetzen direla 
ikuskatzen duten elkarteek ikerketa egin dute, departamentu 
horren praktikak nahiko kritikatuak izaten ari baitira. 

– Zenbat eskubide urraketa ikusten dituzue bideoan? 
– Nola baloratzen duzue profesionalen jarduna? 
– Bideoan esaten denez, “ICEk immigrazioaren lege federala 
betearaziko zuela zin egin zuen”, denak balio du lege bat 
betetzeko? Legeak beti dira bidezkoak? 
– “Katuan eta saguan jolasten dugu”. Zuen ustez, 
migratzaileentzat jolasa da? 
– “Ez zait axola zer egiten duzun, baina atxilotu bi pertsona”. 
ICEko agenteen arteko komunikazio honetan ikusten dugu ez dagoela atxiloketarako oinarririk, ausazko 
eta bereizi gabeko egoera baten emaitza dela baizik. Zuen ustez, ohikoa da horrela gertatzea edo 
zerbait puntuala da? 
– “Ezin duzue imajinatu zein nekagarria den nik bere egoeran egingo nukeena egiten duen jendea 
atxilotzea”. Bideoan ICEko agenteetako batek egiten duen baieztapen hori Faridek Bintiren filmean 
bizi duenaren antzekoa izan daiteke? Uste duzu erraza dela Faridentzat bera bezalako atzerritarrak 
atxilotzea? 
– “Ez da gauza isolatua, normaltasun berria baizik”. Ados zaudete esaldi honekin? Zergatik? 
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BINTI: Kaixo aita.
JOVIAL: Kaixo, printzesa!
BINTI: ¡Mira, papá!
JOVIAL: (Christineri.) Begia hobe daukazu?
CHRISTINE: Bai, eskerrik asko. Barkatu anabasa.

BINTI: Nire aita poeta da. 
CHRISTINE: Benetan?
BINTI: Bueno, beste gauza batzuk ere idazten 
ditu. Frantsesez, bere hizkuntza delako. Izatez 
suajilia da, baina nik ez dut mintzatzen. Eta 
nederlanderaz ere hitz egiten du. Nik irakatsi 
nion.  
JOVIAL: Binti, jantzi zure arropa, mesedez.
CHRISTINE: Zerbait irakurtzea atsegingo nuke.
BINTI: Frantsesez egiten duzu?
CHRISTINE: Ez nire frantsesa oso kaskarra da.
BINTI: Bera ere liburu bat idazten ari da. 
Frantsesez. 
JOVIAL: Tira, jantzi mesedez, bagoaz.
CHRISTINE: Norabait joan behar duzue? 
Momentu honetan, esan nahi dut… Izatez, testu 
bat idatzi behar dut. 
BINTI: Frantsesez? 

Jovialek Christineri laguntzen dio testua frantsesez 
idazten.

8. AGERRALDIA
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• TALDE HANDIAN, hurrengo bideoa ikusi “El día que marcó a Proactiva 
Open Arms: el origen del Astral”: https://www.youtube.com/
watch?v=Eqd0d0iUIO0

– Badakizue zertan egiten duen lan Proactiva Open Armsek? Zer iruditzen 
zaizue egiten duten lana? 

– Ba al dakizue urte batzuk direla Italiako justiziak atxikita eduki zuela elkarte 
horretako ontzi bat “pertsonen trafikoa” eta “immigrazio irregularra” 
egotzita, baina egiten dutena, hain zuzen ere, pertsonen trafikoko mafien 
biktimei laguntzea dela? Zergatik uste duzu gertatu dela hau? 

– Berria irakurri: https://www.lainformacion.com/espana/open-arms-barco-
retenido-sicilia-rescate-inmigrantes-libia-italia/6344412/

– Bidezkoa edo bidegabea al da itsasartean bizitza jokatzen duten 
migratzaileak erreskatatzea? Zergatik? Zuen ustez laguntza humanitario 
hori jasotzeko eskubidea daukate? 

– Garrantzitsua iruditzen zaizue migratzaileak baino egoera pribilegiatuagoetan gaudenok haien 
egoera hobetzen laguntzea, oinarrizko eskubideak urra ez daitezen laguntzea? 

• TALDE HANDIAN: INKLUSIOA zer den ulertu ahal izateko, pertsona bat osatzen duten alderdiak 
behatzeko, ezagutzeko eta baloratzeko gai izan behar dugu. Ezagutzen al dituzue ikaskideen jatorriak? 
 Arbelean apuntatu non jaio ziren zuen gurasoak eta aitona-amonak.

– Zenbat pertsona jaio dira bizi zareten autonomia-erkidegoan? Eta zenbat kanpoan? 
– Zenbat pertsona jaio dira bizi zareten herrialdetik kanpo? 
– Espero zenituztenak baino gehiago dira, ala gutxiago? 
– Izan al duzue haiekin hitz egiteko aukerarik haien migrazio-prozesua nolakoa izan zen kontatzeko? 
– Ba al da zuen etxean haien jatorrizko herrialdea sustraitzat duen ohiturarik?  

2. NIRE AITA POETA DA ETA FRANTSESEZ DAKI 

https://www.youtube.com/watch?v=Eqd0d0iUIO0
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BINTI: Zu hemen jarri. Eserita geratu, eh?  
CHRISTINE: Hara, krispetak!
ELIAS: Prest?
JOVIAL: Bai!
BINTI: Bai!

Okapien bideoa proiektatzen dute.

BINTI: Epa, okapien lagunak, ongietorri okapiei 
buruzko nire blogera. Ni Binti naiz eta hau Elias, 
Okapien heroi bakarra eta paregabea! Belgikan, 
100 urte baino ez dira okapiak ezagutzen 
ditugula. Baina, zehazki nola iritsi ziren hona? 

ELIAS: Okapiak Kongotik datoz, Jatorrizko baso 
bikainak dituen Afrikako herrialde erraldoia. 
Europarrak Kongora iritsi zirenean, animali 
hauek antzeman zituzten eta Europara eramateko 
harrapatzen saiatu ziren.  
BINTI: Beraz, bahitu zituzten, ez da?
ELIAS: Bai, hori da. 
BINTI: Izugarria da. 
ELIAS: Itsasontzi handietan sartu zituzten, 
Belgikara ekartzeko. 
BINTI: Okapi ugari ez ziren bizirik iritsi. Bizirik 
iritsi zirenak, zooan amaitu zuten. Bere bizilekua 
hainbeste botatzen zuten faltan, asko tristuraz hil 
zirela. 
ELIAS: Azkenean, okapiak Belgikara egokitu 
ziren. Gaur egun okapi ugari daude munduan 
zehar. Jada ez dute haien jatorrizko lekua 
ezagutzen. 
BINTI: Baino beti amesten dute aske izatearekin, 
zooetan giltzapetuta bizi baitira eta hori ez da 
batere dibertigarria. 
ELIAS: : Okapiei buruz gehiago jakiteko, ikusi 
gure hurrengo bideoa! Informazio gehiago edo 
lagundu nahi baduzue…
BINTI Y ELIAS: … Begiratu deskribapena!  
CHRISTINE: ¡Uau!
JOVIAL: Primeran! 
ELIAS: Nire katera igoko dugu.  
BINTI: Bai, okapi kate bat egingo dugu. Eta bideo 
gehiago 

3. OKAPI KATEA

9. AGERRALDIA
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• TALDE HANDIAN, hurrengo bideoa ikusi: 
https://www.youtube.com/watch?v=JG4dF-
uZVlM
Hitzaldi sutsu honetan SANI LADANEK kontatzen 
du Europan sartu ahal izateko egin duen ibilaldi 
aparta, baita Afrika bezalako kontinente aberats 
batean migrazio-fenomenoak zerk eragiten 
dituen ere. Sani Landan kamerundarra Giza 
Eskubideen aldeko ekintzailea da, batez ere 
migrazioen alorrean. Bere herrialdetik alde egin 
eta Espainiara iritsi zen zenbait urteko bidaiaren 
ondoren. Bere lekukotasunak etorkin askoren 
testigantza erakusten du; izan ere, etorkin horiek 
egun batean beren lurraldetik irtetea erabaki zuten, ustez aukera gehiago espero zituzten beste leku 
batera iristeko. Gaur egun, Nazioarteko Harremanak ikasten ari da Loyola Andalucía Unibertsitatean, 
eta Espacios Berakah elkarteko harrera etxe bateko arduraduna da Dos Hermanasen (Sevilla). Sani, 
halaber, Ceutako Elin elkarteko presidenteordea da, giza eskubideak aitortzeko, justizia bilatzeko eta 
migratzaileen eskubideak babesteko borrokatzen duen elkartea, alegia.   
–  Bideo honen bidez, Sanik Afrikako gazteak beren herrialdearen egoera sare sozialen bidez aldatzera 

animatzen dituela ikus dezakegu, eta ez soilik beren lekukotasuna ikusarazten duela, baizik eta 
beren jatorrizko herrialdeetako kontuak aldatzera eta migratzaileek lekua izateko espazio berriak 
eraikitzera animatzen dituela.

– Zerk harritu zaituzte testigantza honetatik? Hausnartu Sanik kontatu digunaz.

https://www.youtube.com/watch?v=JG4dF-uZVlM
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• Hurrengo jarduera BANAKA egingo da, eta, ondoren, TALDE HANDIAN erakutsiko da. Ikasle bakoitzari 
hiru gai espezifikoetako bat esleituko zaio, bai eta egoera bat salatzeko komunikabide zehatz bat ere. 
Ikasle bakoitzak gaiari buruzko informazioa bilatu beharko du, eta informazioa laburtu, ikus-entzunezko 
proiektu bat egin ahal izateko. 

1. GAIA: HEGOALDEKO MUGA.
Afrikatik Europara doazen migratzaileak.
Melillako hesia.
Baliabidea: Youtubeko bideoa.

2. GAIA: IPARRALDEKO MUGA.
Erdialdeko Amerikatik eta Hego Amerikatik 
Ipar Amerikara migratzen duten pertsonak. 
Mexikoko harresia.
Baliabidea: Tik-Tok.

3. GAIA: MORIAKO ERREFUXIATU-EREMUA. 
Grezia.
Siriako gatazka armatuak desplazatutako 
pertsonak.
Baliabidea: Teleberri atala.

– Egin ondoren, gelan ikusi eta honako galdera 
honi erantzun: Zer ezberdintasun ikusten dituzue 
komunikabide batetik bestera? 

INTERPRETACIÓN 
 

BINTI BEBEL TSHIANI BALOJI 

ELÍAS MO BAKKER 

CHRISTINE JOKE DEVYNCK 

JOVIAL BALOJI 

FLORIS FRANK DIERENS 

MAAIKA ALIX KONADU 

ZOË VERONICA VAN BELLE 

FARID ABOUBAKR BENSAIHI 

PAPA ELIAS KUNO BAKKER 

TATYANA TATYANA BELOY 
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