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4Alaia da.

4YouTuberako bideoak egitea 
asko gustatzen zaio.

4Bere ilusioa Tatyana ezagutu 
ahal izatea da.

4Bizitzako une zailetan ausarta 
eta erabakitzailea da.

4Solidarioa da, lagunei 
laguntzen die. 

4Harreman ona du aitarekin.
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BINAKA: Ezaugarriei dagokion izena idatzi lauki 
bakoitzean.

IZENAK: FLORIS • ELIAS • CRISTHINE • JOVIAL • 
MAAIKA •BINTI.

Erakarpen eta maitasunezkoa:

PERTSONAIEN ARTEKO HARREMANAK:

Adiskidetasuna:

Familia eta Estimua:

Babesezkoa:

4Solidarioa da. 

4Bere sustraiez eta jatorrizko 
herrialdeaz harro dago. 

4Dantzatzea gustatzen zaio. 

4Errebindikatzailea da.

4Bere lagunen laguna da eta 
laguntzen die. Harreman ona 
du aitarekin 
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Mehatsu eta Areriotasunezkoa:

4Animaliak gustatzen zaizkio, 
batez ere Afrikakoak.

4Klub bat du Okapiak 
salbatzeko.

4Beste haur batzuekin 
harremanak izatea kostatzen 
zaio.

4Haserretzen denean, 
zaila egiten zaio haserrea 
kudeatzea.

4Ez du harreman onik amarekin.
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4Alaia eta solidarioa da.

4Maite duen zerbaitetan lan 
egiten du.

4Pertsonen beharrak ikusteko 
eta behar horiek murrizteko 
laguntza emateko gai da. 

4Harreman txikia du 
semearekin.

4Pertsona positiboa da, gauza 
onak ikusi eta indartu egiten 
ditu.  
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4Bere jatorrizko herrialdea 
utzi du bizi kalitatea izateko 
aukera gehiagoren bila. 

4Harreman ona du alabarekin.

4Baketsua da, ez zaio gatazka 
gustatzen. 

4Solidarioa da, besteei 
laguntzen die eta babesa 
ematen die.

4Bere jaioterriaz harro dago eta 
faltan botatzen du.  
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4Mesfidati ageri da 
migratzaileekin. 

4Ez da oso solidarioa eta nahiko 
berekoia da. 

4Bere onura propioa bilatzen 
du. 

4Beste pertsona bati kalte egin 
diezaioke errebantxa gisa edo 
bere helburuak lortzeko.  
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PERTSONAIAK  
   EZAGUTUZ1
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Binti eta bere aita Jovial Gizarte-zentro batean 
daude, pertsona gehiagorekin batera jaten, kide bat 
atetik agertu eta oihuka hasten denean:

 

KIDEA: Polizia!

Jovialek eskutik heltzen dio Binti alabari, eta 
ekintzaileak polizia zentroan sartzen saiatzen ari 
diren bitartean, hauek gelditzen saiatzen dira. Binti 
eta bere aita korrika doaz ihes egiteko. Binti bat-
batean frenatzen da.

BINTI: Aita! Itxaron aita, nire telefonoa!

JOVIAL: Baina zer zabiltza Binti?

Bintik bere telefonoa hartzen du. 

JOVIAL: Bost axola telefonoa!

Biak korrika doaz etxean zehar, kalera iritsi eta ihes 
egin arte.

1. AGERRALDIA

• TALDE HANDIAN hausnartu gai hauei buruz:

– Nola uste duzue sentitzen direla Binti eta bere aita egoera honen aurrean? 

– Bidezko egoera edo bidegabea dela uste al duzue? Zergatik?

– Nola deskribatuko zenukete polizia zentro sozialean sartzeko modua?

– Berriro irakurri eszena arretaz. Zein pertsona daude zentro sozialean polizia bertaratzen denean?  

– Zergatik uste duzue larritasun egoera honetan Binti telefonoa hartzera joaten dela?

– Zergatik pentsatzen duzue pertsona “legalak” / “paperak dituztenak” daudela zentroan? Zer funtzio betetzen 
dutela esango zenukete? Zuen ustez, zergatik hartu dute zentro sozialean egoteko erabakia pertsona horiek 
administrazio-erregularizazio arazorik ez badute? 

• TALDE HANDIAN: Adierazi sentimendu hauen artean 
Bintik eta bere aitak poliziarengandik ihesi sentitu ahal 
izan dituztenak: 

 Larritasuna

 Beldurra

 Frustrazioa

 Antsietatea

 Tristura

 Amorrua

– Saia zaitezte azaltzen sentimendu bakoitzaren zergatia eta Bintiri horrela sentitzeak zertan eragin diezaiokeen. 
Ondoren, Bintiren silueta marraztu kartulina batean eta siluetaren barruan kokatu non uste duzuen sentitu 
duela sentimendu bakoitza.   

filmean 
   zehar2

1. BATZUETAN JOAN BESTERIK EZIN DUZU EGIN



4

• BANAKA erantzun:

– Zein hiritan jaio zara? Nongoa da zure familia?

– Ezagutzen al duzu beste herrialderen batera bizitzera joan den zure familiaren gertuko seniderik edo adiskiderik? 
Badakizu zergatik joan zen?

– Badakizu zein herrialdetatik datozen zure ikaskideak? Beste herrialde batekoak badira, badakizu zergatik 
emigratu zuten? 

– Zure auzoan, migratzaileak ezagutzen dituzu? Auzokideren bat da? Ba al dakizu zergatik erabaki zuten 
migratzea? 

– Pertsona migratzaileek bertakoen eskubide berberak dituztela uste duzu?

– Inoiz sentitu al duzu “etsaitasunik” pertsona migratzaile batekiko? Migratzaileekin harremanetan aritzeak 
sentimendu negatiboak sortzen al dizkizu? Jakingo zenuke azaltzen zergatik? 

– Baietz erantzun baduzu, migratzailea izateagatik edo horrekin zerikusirik ez duen beste arrazoi batengatik izan 
da? Pertsona hori migratzailea delako baietz erantzuten baduzu, arrazistatzat hartzen duzu zure burua? 

– Nola definituko zenuke pertsona arrazista bat?

Elias bere basoko etxera doa eta han Jovialekin topo 
egiten du, gaua bertan pasa baitu.

ELIAS: Baina ezin zara, besterik gabe hemen sartu. 
Okapiak salbatu klubeko kideentzat bakarrik da.

JOVIAL: Zuk okapiak salbatzen dituzu?

ELIAS: Bueno, bai, saiatzen naiz. Desagertzeko 
zorian daude. Hamar mila geratzen dira besterik 
ez. Hauek Jente, Lindi, Bondo eta Antonia. Baina 
zooan bizi dira. Haien habitat naturalean, leku bakar 
batean bizi dira, bazenekien?

JOVIAL: Noski, Kongon. Ni han jaio nintzen. 

ELIAS: Benetan? Kongon? Animali liluragarriak 
iruditzen zaizkit. Inoiz okapi basati bat ikusi duzu?

JOVIAL: Hori oso zaila da. Basoan ezkutatzen dira. 
Zu bezala, ez da?

ELIAS: Noizbait Kongora joatea gustatuko litzaidake.

JOVIAL: Kongo herrialderik ederrena da. 

ELIAS: Inoiz Kongo faltan botatzen duzu?

JOVIAL: Noski. Askotan. Ia etengabe.

ELIAS: Zergatik egin zenuen alde?

JOVIAL: Batzutan, alde egitea da aukera bakarra. 

2. AGERRALDIA

• TALDE HANDIAN: 

– Jovialek bere jaioterriaz nostalgiaz hitz egiten duela esango zenuke? 

– Zergatik uste duzue hunkitzen dela horretaz hitz egitean?

– Zergatik botatzen du Jovialek faltan Kongo “ia denbora osoan”? 

– ¿Harro al dago Jovial bere herrialdeaz?

– Eliasek okapiez hitz egiten du, eta beraientzat “beren habitat naturalean bizitzea” zein garrantzitsua den azaltzen 
du. Zuen ustez, garrantzitsua al da pertsonentzat beren jatorrizko herrialdeetan bizi ahal izatea? Zergatik? 

2. AGERRALDIA
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Alvial eta Binti El Kongora doan hegazkinean daude, 
deportatzeko. Bat-batean, Elias eta Christine ager-
tzen dira.

ELIAS: Binti! Binti! Hemen nago, Binti!

BINTI: Elias! Elias! Hemen zaude!

POLIZIA: Eseri. Lasai, lasai. (Eliasi.) Itzul zaitez zure 
eserlekura, mutil. 

ELIAS: Ezin zarete joan. Zure katerako grabatzen dut. 

POLIZIA: (Eliasi.) Zure eserlekura, mesedez. 

ELIAS: (Poliziei.) Aska nazazu!

HEGAZKINEKO LAGUNTZAILEA: (Christineri.) Eseri-
ta geratu. Mesedez, eseri. 

ELIAS: (Binti grabatuz.) Binti, zer gertatu da? 

BINTI: Lagunak … 

POLIZIA: Itzali kamara!

ELIAS: Nire arreba grabatu nahi dut! 

BINTI: (Poliziari.) Utzidazu! (berriz kamarari zuzen-
duz.) Ez dut Belgikatik joan nahi. Kongora garamat-
zate! Lagundu, mesedez! Benetan, ez dut Kongora 
joan nahi! 

POLIZIA: Eserita eta lasai! 

BINTI: Ez, askatu!!

ELIAS: Aska nazazu!

Christine hurbiltzen saiatzen da, baina hegazkineko 
laguntzaileak, ez dio uzten.

BIDAIARI: Utziozu pasatzen. 

CHRISTINE: Mila esker andrea. 

POLIZIA: Kamara gorde.

JOVIAL: Utziezue, umeak dira.

POLIZIA: Lasaitu zaitez. 

POLIZIA: (Bintiri.) Orain, eseri zaitez.

BINTI: (Kamarari.) Ez dut ezer txarrik egin. Atxilotu 
gaituzte. 

CHRISTINE: Baina neskatila da eta. Ez du ezer txa-
rrik egin. 

POLIZIA: Geldi egoteko. Eseri zaitez.

JOVIAL: Entzuten nauzu, Binti?

CHRISTINE: Pakean utzi, umeak dira. 

3. AGERRALDIA

• TALDE HANDIAN jarraituz, sakonago aztertuko 
ditugu auzi hauek:

– Emigratzen duten pertsonentzat garrantzitsua 
bada beren jatorrizko herrialdeetan geratzeko 
aukera izatea, zergatik uste duzue alde egitea 
erabakitzen dutela? Apuntatu arrazoiak 
arbelean, arrazoi horietako batzuk errepikatzen 
badira, apuntatu zenbat aldiz errepikatu diren.  

– Berrikusi arbelean adierazi dituzuen arrazoiak eta 
adierazi zergatik joaten diren pertsonak beren 
herrialdeetatik. Arrazoi batzuk errepikatzen 
dira? Zein da gehien errepikatzen dena? Baten 
bat falta dela uste duzue? “Lanaren” arrazoia 
atera al da? 

– Hitz egin dezagun lanagatik emigratu beharraren 
arrazoiaz. Entzun al duzue inoiz “etorkinak lana 
kentzera datoz” esaldia? 

– Zer pentsatzen duzue horretaz?

– Zertan egin ohi dute lan etorkinek? 

– Esango zenukete, adibidez, Shakira, Junior Firpo, 
Messi eta abar lana kentzera datozela? 

– Etorkinak edo atzerritarrak direla esango zenukete?

– Zergatik ez dira pertsona atzerritar ospetsuak edo 
dirudunak etorkin deitzen ditugun pertsonak 
bezala tratatzen? 

– Ba al dago alderik etorkinaren eta atzerritarraren 
artean? Bidezkoa al da desberdintasun hori?

• TALDE HANDIAN:

– Binti eta bere aita beldur dira poliziak atxilotuko ote dituen, jaioterrira bueltatuko lituzketelako, nahiz eta Bintik 
filmean azaltzen duen bezala, berak ez duen herrialde hori ezagutzen eta bere burua belgikartzat duen. Zer 
dira “deportazioak”? Entzun al duzue ezer “bero-beroan eginiko deportazioei” buruz? Badakizue zer esan 
nahi duten? Bidezko tratua iruditzen al zaizue? 

– Zer iruditzen zaizkizue migratzaileak deportatzeko mundu mailan dauden neurriak? Bidezkoak iruditzen 
zaizkizue? Giza eskubideak errespetatzen dituzte? 

– Ikertu interneten eta deportazioei buruzko berriak bilatu. Ondoren, gainerakoekin partekatu, giza eskubideen 
urraketa horiek ikusarazteko eta egoera horri ahotsa jartzeko. 
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ELIAS: Zergatik ezin zarete hemen bizi? Esan nahi 
dut... Zergatik ez dizkizuete paperak ematen?

BINTI: Ez dakit... Belgika txikiegia dela uste dute, 
edo antzeko zerbait.

ELIAS: Baina oraindik leku asko dago eta. 

BINTI: Bai. Aitak dio, paperik ez dituzunean bizi za-
rela, baina ez zarela existitzen. Baina, nire katean 
mila harpidedun dira. Existitzen naiz, ez duzu uste?

 

4. AGERRALDIA

2. PAPERIK EZ DUZUNEAN, BIZI ZARA, BAINA EZ ZARA 
EXISTITZEN

• Hausnartu TALDE HANDIAN:

– Zer esan nahi du Bintik existitzen ez dela esaten duenean?

– Uste duzue Elias eta Binti desberdinak direla paperak edukitzeagatik edo ez edukitzeagatik? Paperek pertsona 
gisa definitzen gaituzte? 

– Harrerako herrialdean egoera erregularizatu gabe duten migratzaileei “ilegalak”, “paperik gabeak” ere esaten 

– Entzun duzue “iparraldeko muga” eta “hegoaldeko muga”? Zuen ustez mugek espazio geografikoak baino ez 
dituzte bereizten?
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ELIAS: Antzespen bat egingo bagenu... Jendeak diru 
mordoa ordainduko luke. Eta... Zuk dantzarientzako 
mozorroak egin zenitzake, bai! Eta zuk bideo bat...

CHRISTINE: Bai Elias, baina lehenen Joviali dantza 
egin nahi duen galdetu beharko diozu. 

ELIAS: Mesedez?, Dantza egin dezakezu, mesedez? 
Mesedez, mesedez... Mesedez, mesedez.

JOVIAL: Bai, baina arazotxo bat dago… Ez dakit 
dantza egiten. 

Maaikak dantzatzen irakasten die.

MAAIKA: Antzeko zerbait, baina zuek egingo duzue. 
Bai?

BINTI: Bai, noski.

MAAIKA: Oinarrizko pausuekin hasiko gara.

Denek laguntzen dute Okapi jaia prestatzen. Maaikak 
dantzan irakasten die. Christine jantziez arduratzen 
da, Binti eta Eliasek festaren liburuxkak banatzen 
dituzte auzoan eta sare sozialetan zabaltzen dute.

5. AGERRALDIA

• TALDE HANDIAN:

– Maaika, Binti, Jovial, Christine eta Eliasek beren 
trebetasun eta ohitura kulturaletatik datozen 
ideiak trukatzen dituzte. Horrek pertsona gisa 
osatzen dituela uste duzue? Christine eta Elias 
Maaikaren, Bintiren eta Jovialen beldur izan 
behar lirateke? 

– Entzun al duzue inoiz “inklusio” hitza? Nola 
definituko zenukete zuen hitzekin zer den 
“inklusioa”? Apuntatu ideiak arbelean. 

– Nola definituko zenukete “aniztasun” hitza? 
Zuen ustez “inklusioak” eta “aniztasunak” 
aberastu egiten dituzte pertsonak eta pertsonen 
komunitateak? Zergatik? 

• Hurrengo jarduera BANAKA egingo duzue. Jovialek 
Christine eta Eliasentzat prestatzen dituen janari 
eta platerak aipatuz, janariez hitz egingo dugu. 
Ikasle bakoitza kontinente bat izango da, eta menu 
bat egin beharko du kontinente horretako herrialde 
bateko berezko janariarekin: Afrika, Asia, Europa, 
Australia, Ipar Amerika eta/edo Hego Amerika. 
Lehen saiakera bat egin interneten bilatu gabe.

• TALDE HANDIAN, partekatu egin dituzuen menuak:

– Horietatik guztietatik zenbat janari probatu dituzue?

– Zenbat eros ditzakezue zuen udalerrian? 

– Zenbat egin dituzue inoiz zuen etxeetan? 

– Horietakoren bat al da zuen janari gogokoena edo 
gogokoenetarikoa?

– Zer janari mota esango zenukete dela tipikoa bizi 
zareten herrialdean? Eta bizi zareten autonomia 
erkidegoan? Plater tipiko horietakoren batek 
patata darama? Patata tortilla gure kulturako 
plater tipikoa dela esango zenukete? Badakizue 
nondik datorren patata eta ba al dakizue Europan 
ez dela beti hazi?

• BANAKA hausnartu:

– Inklusioa garrantzitsua al da gizarte batek aurrera 
egin dezan? 

– Aniztasunak osatu egiten al du gizartea? Edo kalte 
egiten dio?

– Bakoitzak zer egin dezakegu gure gizartea 
inklusiboagoa izan dadin? Zer ekintza, gertaera, 
jarrera bururatzen zaizkizu?

– Azaldu zuen erantzunak TALDE HANDIARI. 



BINTI: Esan dizuet, bideo hau ez dela besteak 
bezalakoa izango. Hegazkinetik atera gintuzten. 
Christine atxilotu zuten. Eta nire aita eta biok 
zentro hartara itzuli ginen. Baina askatu gintuzten. 
Oraingoz. Oraindik paperik ez ditugulako. 

(Jovial, Christine, ElIas eta Binti kaletik doaz.) 

BINTI: Christinek ezkontzeko eskatu dio aitari. Bueno, 
benetan elkar maite dutela ziurtatu behar dira. Baina 
uste dut ez dela arazo bat izango. 

(Tatyana eszenatokian azaltzen da.)

TATYANA: Kaixo, Supastars! Gaur, talentu gazte 
asko ikusi ditugu, baina... Orain, gonbidatu berezia 
dugu. Benetan gazte berezia da. Bere kate propioa 
du, bisita eta jarraitzaile askorekin. Baina batez ere, 
ausardi eta talentu mordoa dauzka. Hartu dezagun 
merezi duen bezala, txalo bero batekin, Binti 
paregabea!

BINTI: Espero dut zuetako inor inoiz ez atxilotzea, 
edo giltzaperatzea. Ez da batere dibertigarria. Baina 
hemen, maite gaituzten pertsonak daudela dakit. 
Zuek guztiak, espero dut. Existitzen banaiz, existitzen 
naiz, existitzen naiz. Eta maite zaituztet. 
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6. AGERRALDIA

3. ONGI ETORRI NIRE KANALERA!

• Filmean ikusi dugunez, YouTube eta sare sozialen zale amorratua da Binti. Filmaren hasieran baliabide hauek 
erabiltzen ditu bere errealitatetik urrun dagoen bertsio bat kontatzeko, baina Elias ezagutzen duenean, biek 
Okapien egoera ikusarazten laguntzeko proiektu bat eraikitzen dute. Azkenik, eszena honetan ikusi dugun 
bezala, bai Eliasek bai Bintik ikus-entzunezko plataformak erabiltzen dituzte Binti eta bere aitarekin gertatzen ari 
dena aldarrikatzeko, oihartzun handia lortuz. TALDE HANDIAN:

– Zuen ustez, garrantzitsua al da plataforma mota horiek egoera bidegabeak, giza eskubideen urraketak eta 
antzekoak ikusarazteko? Zergatik? 

– YouTube plataformaz gain, zein plataforma erabiltzen dira horrelako jardueretarako? 

– Garrantzitsuak al dira sare sozialetan zabaltzen ditugun mezuak? Zergatik?  

– Sare sozialek balio al dute gizartean gai jakinen aurrean jarrera bat hartzeko? Nola? 

– Zer neurritan uste duzue eragiten dietela gure iritziek sare sozialetan horiek jasotzen dituzten pertsona edo 
kolektiboei? 

– Sare sozialetako “komunikazio enpatikoaz” entzun duzue zerbait? Zer uste duzue dela?

– Jakingo zenukete benetako informazioa eta fikziozkoa bereizten? Nola? Entzun duzue “Fake News”-en berri? 
Zer deritzozue? 

– Zer dira “gorrotozko diskurtsoak”? Zuen ustez mundu birtualean gorrotozko diskurtso batek ondorioak izan 
ditzake benetako munduan? Nola? Zergatik? 

– Diskurtso mota hori sareetan sustatzeak diskriminazio-egoera gehiago eragiten ditu?

– Entzun duzue “interneteko Troll” eta “Hater”-en berri? Nola definituko zenituzkete? Zer eragin dute gorroto-
diskurtsoetan? 

– Zer egin dezakezue zuek sareetan komunikazio errespetuzkoagoa eta demokratikoagoa sustatzeko? Apuntatu 
arbelean ideia hori deskribatzen duten hitzak eta gero saiatu definizio komun bat adosten. 

• BANAKA hausnartu:

– Idatz itzazue sare sozialetan zuei buruz inoiz esan dituzten bi gauza positibo eta bi negatibo. 

– Nola sentiarazi zintuzten alde positiboek? Eta negatiboek? 

– Beste pertsona bati buruzko iritzi negatiboak eman dituzu inoiz sare sozialetan? Lagundu al dizu sare sozialek 
eskaintzen duten anonimotasunak? Pertsona horren aurpegira egingo zenuke? Jakin duzu nola sentitu zen 
pertsona hori zure komentarioagatik? Berriro egingo zenuke? Zergatik?
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• Aurreko atalean landutako gaiak identifikatu: INKLUSIOA; INMIGRAZIOA eta IKT-EN eta SARE SOZIALEN ERABILERA 
EGOKIA.

AMAIERAKO 
   ARIKETA3

– Gehien gustatu zaizun agerraldia aukeratu eta arrazoiak eman.
– Nola uste duzue pertsonaiek eboluzionatu dutela? Zer gatazka gainditu dituzte eta nola?

1..................................................

2..................................................

3..................................................


