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               material didaktikoak  
   nola landu

“IKASLEAK” unitate didaktikoa eta “IRAKASLEAK” 
unitate didaktikoa

SAIO BAKARREAN
Filmaren gai garrantzitsuenak saio bakar batean eta 
ahoz lantzeko. 
• Lanketarako behar den denbora: Ikastordu 1.

FILMEAN ZEHAR
Atal honetan agerraldirik garrantzitsuenei helduko 
diegu ezarritako helburu zehatzak lantzeko. Ikasleek 
pertsonaien bizipenak aztertuko dituzte era 
zehatzago batean.

HIRU ataletan banaturik:
1. Batzuetan joan besterik ezin duzu egin.
2. Paperik ez duzunean, bizi zara, baina ez zara 

existitzen.
3. Ongi etorri nire kanalera!
• Lanketarako behar den denbora: 2-3 ikastordu.

AMAIERAKO ARIKETA
Aurreko hiru ataletako edozeinekin hasitako lana 
amaitzeko balio du.

LANKETARAKO:
Gure web orrialdean izena emanez, www.irudibiziak.
com, gure material didaktikoak aurkituko dituzu.
1. ... BAINO LEHEN saila.
2. Filmaren trailerra.
3. “IKASLEAK” unitate didaktikoa eta “IRAKASLEAK” 

unitate didaktikoa.
4. Ikasleekin lantzeko atala XEHETASUNEZ: FIKZIOTIK 

ERREALITATERA
5. Agerraldi guztien bideoak.

GOMENDIO BAT:
Ikasleak estimulatzeko, honakoa egitea iradokitzen 
dizugu:
1. BAINO LEHEN...  atala landu.
2. Filma ikusi baino lehen, trailerra ikusi.
3. Filmari buruzko oinarrizko informazioa eman: 

izenburua, egilea, lantzen diren gaiak...
4. Aldez aurretik eskaintzen dizugun materiala 

lagungarria izan dakizuke.
5. Filma osorik eta jarraian ikustea egun berean. 

“BAINO LEHEN…” MATERIALA
Atal honen asmoa da filmean egongo diren gai nagusiak ikasleei azaltzeko. Gai horiek sakon landuko dira filma 
ikusi ondoren, horiei buruzko hausnarketa kritikoa egiteko. Material hau filma ikusi aurretik lantzen da, eta ikus-
entzunezko material batez lagunduta egongo da: film laburrak, elkarrizketak, hausnarketak, etab. 
• Lanketarako behar den denbora: Ikastordu 1.

MATERIALA “HORREZ GAIN…”
XEHETASUNEZ: FIKZIOTIK ERREALITATERA
Material hau aurrekoen luzapen bat da. Ikasleen esperientzia pertsonalarekin eta agerraldiekin lotuta planteatutako 
gaiei buruz modu intimistagoan lan egiteko aukera ematen duen jarraitutasuna da. 
• Lanketarako behar den denbora: 2-3 ikastordu.

“THE BREADWINNER”
DIDAKTIKA UNITATEA:
Testuak: 
Estíbaliz Hierrezuelo.
ARGITALPENA: 
IRUDI BIZIAK
Bailen, 1-3.a
48003 Bilbo
Tfno. 944 166 677
irudibiziak@ irudibiziak.com
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1. Zergatik uste duzue migratzaileak beren jatorrizko 
herrialdeetatik joaten direla?

2. Positiboa al da kultura aniztasuna helmugako 
herrialdeetarako?

3. 
4. Errespetuz eta sare sozialetan aldaketa positiboak 

sortuz komunikatu gaitezke?

ERANTZUN
PROPOSAMENAK

               saio  
   bakarrean

“THE BREADWINNER”
DIDAKTIKA UNITATEA:
Testuak: 
Estíbaliz Hierrezuelo.
ARGITALPENA: 
IRUDI BIZIAK
Bailen, 1-3.a
48003 Bilbo
Tfno. 944 166 677
irudibiziak@ irudibiziak.com

1. Filmean Binti eta bere aita “bero-beroan eginiko 
kanporaketak” direlakoen biktimak direla ikusten dugu. Haiek oraindik ez dute herrialdean legalki 
bizitzeko paperik, beste deliturik ez dute egin ordea, indarkeriarik eta pobreziarik gabeko bizitza 
izateko Belgikan bizi nahi izatea baino ez. Hainbat arrazoi daude migratzaileek beren jatorrizko 
herrialdetik beste herrialde batzuetara bizi kalitatearen bila bidaiatzeko. Arrazoi politikoengatik, gatazka 
armatuengatik, indarkeriagatik, pobreziagatik, hondamendi naturalengatik, klima-aldaketagatik eta 
abarrengatik, pertsonek hazi ahal izateko lekuak bilatzen dituzte, bizitzeko eta ez bizirauteko lekuak. 
Gizateria errazago mugitzen hasi zenetik, migrazio-mugimenduak ohikoak izan dira gure bizitzetan; 
hala ere, azken aldian “lehen mundu” deituriko herrialdeek gero eta neurri murriztaileagoak ezarri 
dituzte migratzaileentzat. Dokumentazioa lortzeko prozesu burokratikoak oso luzeak eta traba askokoak 
dira eta, horrela, desberdintasunak sortzen dira atzerritarren eta etorkinen artean, bi kontzeptuen arteko 
alde nagusi gisa “dirua” ezarriz. 
Kontzertinadun hesiek, alanbre-hesiek, bero-beroan eginiko kanporaketek eta etorkinentzako barneratze-
zentroak bezalako neurriek, migratzaileei duintasuna ebatsi eta giza eskubideen urraketa larriak egiten 
dituzte. Beharrezkoa da herrialde igorleen eta harrera-herrialdeen artean benetako elkartasun eta 
lankidetza neurriak aplikatzea, aberastasunaren birbanaketa kontrolatzea, berdintasunezko garapen 
iraunkorra ahalbidetzeko, bai eta gure pribilegioei eusteko mugak blokeatzearen diskurtso errazera ez 
jotzea ere. 

2. Bintik Eliasi Okapien Laguntzarako Klubaren sustapenarekin laguntzen dio, eta Jovialek Christineri 
laguntzen dio honek begia hondatzen duenean eta frantsesezko testu bat itzuli behar duenean. Halaber, 
laurek kultur aldaketa bat esperimentatzen dute okapi jaia prestatzen dutenean, Elias eta Christine 
Afrikako kultur ohituretan murgiltzen dira eta ondo pasatzeaz gain, beren nortasun kulturalean eta 
bizitzan txertatzeko gauza berriak ikasten dituzte. Kultur aniztasuna hainbat kultura espazio geografiko 
berean existitzen, elkarrekin bizitzen eta elkarri eragiten diotenean sortzen da. Kontzeptu horrek lotura 
estua du kultur identitatearekin. Nortasun hori herrialdeko berezko kulturaren eta beste lurralde batzuetatik 
datozen kultura-adierazpenen bidez eraiki daiteke. Hala ere, gaur egun ohikoa da norberarena ez den 
beste kultura batzuekiko gorroto diskurtsoa izatea, desberdina denarekiko beldurraren ideia helaraztea, 
gainerako kulturei gutxiespenezko konnotazioak ematea, gure kultura hobea delako ideia helaraztea 
eta, ondorioz, “etorkin onak” izateko datozenek haren mende jarri behar dutelako ideia izatea. 

3. Eliasek sare sozialak behar ditu okapiei laguntzeko kluba ezagutzera emateko, eta Bintik oso ondo 
erabiltzen dakizki, jarraitzaile asko dituen kanal bat badu ere.  Bien artean okapien egoera azaltzen duen 
kanal bat sortzen dute. Filmaren amaieran, Bintik eta Eliasek sare sozialak erabiltzen dituzte Binti eta bere 
aitaren deportazio egoera bidegabea salatzeko, gizartean oihartzun handia sortuz. Normalean sare 
sozialen alderdi negatiboak ikusten ditugu, egia da horrelako plataformetan errespetuzko komunikazioa 
eta komunikazio enpatikoa ez direla oso ohikoak, eta, aldiz, gorroto eta diskriminazio diskurtsoak 
maiz ikusten direla. Hala eta guztiz ere, gero eta pertsona gehiagok erabiltzen dituzte sare sozialak 
jarrera positiboagoarekin eta egoera bidegabeak salatzeko, ezagutza propioak bideo tutorialen bidez 
transmitituz edota sinergia propioak eta espazio komun propioak sortzen dituzten komunitateak sortuz. 
Sare sozialek bi alderdi horiek dituzte; horregatik, garrantzitsua da bi alderdi horiek ezagutzea, gorroto-
espazioak saihestu eta salatzeko eta gehitzen eta batzen dituzten espazio enpatikoenak sustatzeko. 
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1. BATZUETAN JOAN BESTERIK EZIN DUZU EGIN

filmean 
   zehar2

Gai hau lantzeko hiru eszena proposatzen dira, 
landu beharreko jarduera gehien proposatzen 
diren blokea izanik. Blokerik zabalena izatearen 
helburua ikasleek immigrazioari eta migratzaileek 
harrera-herrialdeetan edota iragate- herrialdeetan 
duten egoerari buruz hausnartzea da. 

LEHENENGO ESZENAN ikusten dugu Binti eta 
bere aitak ihes egin behar dutela dauden zentro 
sozialean polizia bortizki agertzen denean. Eszena 
honetan Jovialek bere alabarekin zentrotik irten arte 
larritasunez korrika egiten duela ikusten dugu. Hiru 
jarduera proposatzen dira eszena hori lantzeko. 
Batetik, hainbat galderaren bidez ikasleak Binti eta 
bere aita egoera horretan nola senti daitezkeen 
hausnartzera gonbidatzen dira. Bintik une horretan 
senti ditzakeen sentimenduez eta emozioez hitz 
egiteko, sentimendu/emozio bakoitzaren zergatia 
azaltzen saiatzeko eskatuko zaie ikasleei, baita 
Bintiri modu horretan sentitzeak zertan eragin 
diezaiokeen azaltzeko ere. Ikasleek sentsazio 
horiek non sentitu dituen azalduko dute Bintiren 
silueta baten bidez. 

Proposatzen den azken jarduera banaka egingo 
dute, ikasleengan migratzaileei buruz aurrez 
dituzten ideiak hautemateko. Horretarako, beren 
inguruneari buruz galdetuko zaie, pertsona 
migratzaileekin izan ditzaketen harremanei buruzko 
lehenengo hurbilketa bat egiteko, bai beren 
familian, bai hurbileneko ingurunean. Ondoren, 
arrazakeriaren ideiatik hurbilago dauden galdera 
pertsonalagoei erantzutera gonbidatuko zaie. 
Migratzaileekin elkarreragitean, “kanpotik datozen” 
pertsonak izateagatik, etsaitasunik edo sentimendu 
negatiborik sentitu al duten galdetuko zaie, modu 
honetan pertsona arrazistak diren ala ez beren 
kabuz detektatzen saiatuko dira. 

Azken urteotan, mundu osoan pertsona 
migratzaileenganako gorroto-mugimendu 
handia gertatu da, eta segurtasunik ezaren, 

ziurgabetasunaren eta abarren sentimenduak 
helarazi dizkigute. Alde batera utzi dugu gizateria 
modu eraginkorragoan lekualdatzen ikasi zuenetik 
migrazio-mugimenduak etengabeak izan direla 
gure historian. Pertsonek urte luzez bidaiatu dute 
leku batetik bestera bizi-baldintza hobeen bila, 
gatazka armatuetatik edota diktaduretatik ihesi, 
besteak beste. Gaur egun, emigratzen duten 
pertsonen helburu nagusia bizi baldintzak hobetzea 
da; hala ere, sare sozialen eta komunikabideen 
bidez helarazten zaiguna da migratzaileak 
delituak egitera datozela. “Etorkin onaren” ideia 
idilikoa transmititzen zaigu; harrera-gizarteak 
erabakitzen duena betetzen duen pertsona, hau da, 
ateratzen zaion edozertan lan egitera datorrena 
(nolabaiteko morrontza-sentsazioa helaraziz), eta, 
gainera, harrera-herrialdeko kulturan eta tradizioan 
integratzen dena, berea ahaztu eta lekurik ez duela 
ulertuz eta onartuz. Ideia horietako bakar batean ere 
ez da transmititzen aniztasuna gizarteratzeko modu 
gisa (hurrengo blokean hitz egingo dugu kontzeptu 
horretaz). Eszena honen bidez, halaber, ikasleak 
harrera-herrialdeetan migratzaileek bizi duten 
egoera ezegonkorraz jabetu daitezen bilatzen da. 
Filmean ikusten dugun bezala, Binti eta bere aita 
gizarte-zentro batean bizi dira, non haientzat ia 
lekurik ez duten eta ezin dituzten objektu propioak, 
arropa propioak eta abar izan. 

Lantzeko proposatzen den BIGARREN ESZENAN, 
Jovialek gaua Eliasen zuhaitzaren etxean igaro 
ondoren honek hurrengo goizean deskubritzen 
duela ikusten dugu. Eliasek okapiez hitz egiten 
dionean, Jovialek ezagutzen dituela adierazten dio, 
animalia hauen habitat naturala dagoen herrialde 
berean jaio zelako. Bere hitzek bere jaioterriarekiko 
arrangurak adierazten dituzte, bere herrialdea ia 
denbora guztian faltan botatzen duela adieraziz. 
Eliasek Jovialek bere jaioterritik zergatik alde egin 
zuen ulertzen saiatzen da, eta honek hurrengoa 
erantzuten dio: “batzuetan joan besterik ezin 
duzu egin”. Eszena honetan, ikasleek migrazio-

HELBURUA: Mugikortasunerako eskubideaz eta migrazioak giza errealitate gisa duen presentziaz
jabetzea.
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mugimenduen zergatiari buruz hausnartzea eta 
pertsona horien errealitatera gehiago hurbiltzea lortu 
nahi da, eta ez hainbeste horren inguruan dauden 
klixe edo aurreiritzietara. Eszena honetan ikusten 
dugu nola Jovialek nostalgiaz hitz egiten duen bere 
lurraz, bere herrialdeaz, bere etxea izan zenaz eta 
atzean utzi behar izan zuenaz bere alabari Kongon 
eskaini ziezaiokeena baino etorkizun handiagoko 
bizitza eskaini ahal izateko. 

Jarduera bat proposatzen da ikasleek azter 
dezaten zergatik uste duten migratzaileak harrera-
herrialdeetara joaten direla, emandako arrazoien 
artean “arrazoi laborala” gehien proposatu den ala 
ez ikusteko. Jarduera honen asmoa, alde batetik, 
ikasleei arrazoi desberdinak eskaintzea da, lan 
arlokoak ez ezik, beste egoera batzuk ere aipatuz, 
hala nola gatazka armatuak, ezegonkortasun 
politikoa, gatazka handiak, klima-aldaketak, 
hondamendi naturalak, mehatxuak eta abar. 
Migratzaile eta iheslari askok egoerari aurre egiteko 
eta itzultzeko mekanismo gisa erabiltzen dituzte 
joan-etorri horiek. 

Hausnarketaren bidez lortu nahi da ikasleek 
migratzaileak lana kentzera edo beren kultura eta 
bizimoduak gurearen gainean inposatzera datozela 
aldez aurretik pentsatuz gero, horren inguruan 
hausnartzen saiatzea eta haiekiko 
enpatia lantzea migratzaileak beren 
jatorrizko herrialdeetatik, familietatik, 
tradizioetatik eta kulturatik urrun nola 
senti daitezkeen ulertzen saiatzea. 

Arrazoi laboralean gehien sakontzen 
duen azken jardueran, ikasleek 
jatorrizko herrialde batetik harrera-
herrialde batera joaten diren pertsonak 
deskribatzeko erabili ohi diren bi hitzen 
inguruan hausnartu dezaten bilatzen 
da: etorkinak eta atzerritarrak. Bi 
kontzeptuek konnotazio desberdinak 

dituzte, baina batzuetan lotuta joan daitezke. 
Normalean, atzerritarra dirua duen pertsonatzat 
hartzen dugu, eta legezkotasunaren kontzeptua 
esleitzen diogu; migratzaileak, ordea, pertsona 
pobre, arazotsu edo gaizkile gisa definitzen 
edo hautematen ditugu, eta gehienetan ideia 
hori gosearekin eta “hirugarren munduarekin” 
lotzen dugu. Gurea ez den beste herrialde 
batzuetatik datozenak deskribatzeko dugun 
modu horrek aurreiritziz eta beldurrez betetako 
diskurtso bikoitza islatzen du. Diskurtso horretan, 
dirua da desberdintasun nagusia eta horren 
ondorioz, atzerritarrek estatus pribilegiatuagoa 
eta eskubide gehiago dituzte migratzaileek 
baino. Atzerriko herrialde batetik datozen bi 
pertsonek, helburu berarekin, beren estatus 

ekonomikoagatik soilik eskubide berberak ez 
dituztela onartzea pertsonen eskubideen urraketa 
larria da. Galdera horietako batean, ikasleak 
gonbidatzen ditugu Shakirari eta Junior Firpo edo 
Messi bezalako futbolariei buruz hausnartzera. 
 
Lan egiteko proposatzen den beste eszenan, Jovial 
eta Binti hegazkinean daude euren herrialdera 
deportatuak izateko, Elias eta Christine laguntzera 
joaten diren bitartean. Eszena honen bidez, mundu 
mailan migratzaileak deportatzeko dauden neurriak 
ikusarazi nahi dira. Migratzaileei laguntzen dieten 
nazioarteko elkarte eta erakunde instituzional 
askok, hala nola, Gurutze Gorriak, Nazio Batuen 
Erakundeak, ACNURek, CEARek, RED ACOGEk 
edo Amnistia Internazionalak, urtero eskatzen dute 
migratzaileak kontrolatzeko neurriak bidezkoagoak 
izan daitezen eta ez ditzatela giza eskubideak 
urratu, igarotze eta harrera-herrialdeetan nahiz 
mugetan bertan. Hori da etorkinen eskubideen 
krisiaz aritzeko arrazoia.

Mugetako eskubide faltaz ari garenean, adibidez, 
kontzertinak dituzten hesiez ari gara, polizia-
abusuez, etab.; harrerako edo helmugako 
herrialdeetako eskubide faltaz ari garenean, berriz, 
egoera irregularrean dauden eta ezkutuko lanak 
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egiten dituzten pertsona horien kalteberatasunaz ari 
gara. Langileen eskubideak sistematikoki urratzen 
dira horietan, esaterako, landa munduan lan 
egiten duten migratzaileen artean lan baldintzak ia 
esplotaziozkoak dira. 

Garrantzitsua da ikasleekin beste ideia, 
pentsamendu, ohitura, erlijio eta bestelako 
alderdiekiko tolerantzia eta errespetua lantzea. 
Baina, batez ere, enpatia, besteen sentimenduak, 
emozioak eta egoera ulertzeko gaitasuna eta bizipen 
horiek beren zapatetan jarriz ulertzeko gaitasuna 
piztea ikasleengan. Migratzen duten pertsonek 
pobreziarik, indarkeriarik eta prekarietaterik 

gabeko bizitza duina izateko giza beharragatik 
migratzen dute, eta guk, harrera-gizarte gisa, 
errealitate horiekin enpatizatzeko betebeharra 
dugu, baita haien lekuan jarri eta gu ere migratu 
zuen eta migratzen jarraitzen duen herri bat izan 
ginela gogoratu ere.

Amaitzeko, gogora dezagun WARSAN SHIRE poeta 
anglo-somaliarraren bertso hau:

“Ulertu behar duzu, inork ez du semea itsasontzi 
batean jartzen ura lurra baino seguruagoa ez 

bada”.

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

HELBURUA: Pertsona guztiak barne hartzen dituzten espazio komun inklusiboen ideia sustatzea,
komunitatearen eta kide izatearen sentimendua sortuz. 

Atal honetan, inklusioari buruz hitz egiteko bi 
eszenarekin lan egitea proposatzen da. LEHENENGO 
ESZENAN, Bintik eta Eliasek duten elkarrizketa 
ikusiko dugu. Azken honek ez du ulertzen zergatik 
ez dieten Belgikan bizitzen uzten eta ez dizkieten 
paperak ematen. Bintik aitak esan ohi dion esaldi 
bat aipatzen du: “paperik ez duzunean, bizi zara, 
baina ez zara existitzen”. Hala ere, berak badaki 
existitzen dela, ez bakarrik YouTubeko bere kanalean 
jarraitzen dioten pertsonengatik, baizik eta bera 
bizirik eta bizitzeko gogoz sentitzen delako. 

Bintik filmean azaltzen duenez, bera Kongon jaio zen 
baina Belgikan hazi da, horregatik, ezagutzen duen 
hizkuntza, ezagutzen duen kultura, ezagutzen duen 

testuingurua, bizitza eta aukerak Belgikan daude. 
Paperen bidez existitzeko ideia hori oso presente 
dago gure egunerokotasunean, gure telebistek 
patera ilegalak eta paperik gabeko etorkinak 
aipatzen dituzten albisteak ematen baitituzte. Bi 
kontzeptu horiek, “ilegala” eta “paperik gabea”, 
definitzen dute gure herrialdean migratzaile bat, 
baina ba al dago pertsona ilegalik? 

Komunikabideetan eta sare sozialetan entzun 
ohi dugu pertsona migratzaileak ilegal izenaz 
deskribatzen, benetan esan nahi dutena 
agiririk gabeak denean. Inor ez da ilegala. 
Harrerako herrialdeko egonaldia arautzen duen 
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dokumentazioa eskuratzeko zailtasuna dela eta, 
migratzaileak irregulartasun administratiboaren 
barruan egoten dira ia bizitza osoan, nahiz eta 
harrerako herrialdeko ekonomia sustatu, lan egin 
eta ikasten duten. 

Ikasleekin hainbat galderaren bitartez saiatuko gara 
aztertzen ea entzun duten iparraldeko muga eta 
hegoaldeko muga zer den, mundu-mailan migrazio-
mugimenduei dagokienez bi puntu estrategiko 
baitira. Muga horiek eta munduko gainerako mugek 
espazio geografikoak bereizteaz gain, berdintasunik 
eza eta Giza Eskubideen falta bereizten dituzte.

Hegoaldeko muga da gugandik gertuen dagoena, 
Mediterraneotik Europarako sarrera nagusia baita. 
Urtearen buruan, Espainiak milaka migratzaile 
hartzen ditu Marokoko mugatik eta Gibraltarko 
itsasartetik, Afrikako hainbat herrialdetatik datozenak 
bizitza jokatuz gure herrialdera sartu eta Europara 
iritsi ahal izateko, bizi-kalitate aukera hobeen eta 
handiagoen bila. Interneten haien testigantza asko 
irakur ditzakegu; Europara etortzeak dakarren kostu 
ekonomikoaz gain, kostu fisiko eta pertsonalaz ere 
hitz egiten dute bertan. Izan ere, bizitza jokatzen 
dute basamortuan, Gibraltarko itsasartean, pateren 
barruan edota Melillako hesian. Hala ere, hori 
egiteko aukera duten pertsonek hori egiten dute, 
Europan bizi-baldintza hobeak eskuratu ahal izateak 
konpentsatu egiten baitu horrek ekar diezaiekeen 
kostu guztia.

HEGOALDEKO MUGAK Marokoko mugatik 
Espainia eta Europarantz pertsonak igarotzeari 
erreferentzia egiten dion bezala, IPARRALDEKO 
MUGARI Mexikok Ameriketako Estatu Batuekin 
duen mugatik pertsonak igarotzeari deitzen zaio. 

Europar Batasunak honela definitzen du gizarte-
inklusioa: “pobrezia eta gizarte-bazterkeria 
jasateko arriskuan dauden pertsonek bizitza 
ekonomikoan, sozialean eta kulturalean erabat 

parte hartzeko behar dituzten aukerak 
eta baliabideak izatea bermatzen duen 
prozesua, bizi diren gizartean normaltzat 
jotzen den bizitza eta ongizate mailaz 
gozatuz”. Pertsonek “komunitate bateko 
kide izanik bizitza elkartua izateko” duten 
eskubidea nabarmenduz. 

Landu nahi den BIGARREN ESZENAN, Elias, 
Christine, Jovial, Maayka eta Binti Okapi Jaia 
prestatzen ari dira Eliasen klubarentzat dirua 
biltzeko. Denek jartzen dute beren aldetik, 
norberaren eta bakoitzaren kulturaren 
ezagutzak trukatzen dituzte, eta kultura-
aniztasuneko giroa sortzen da, non parte 
hartzen duten kide guztiek zerbait positiboa 

ateratzen duten. Protagonista bakoitza, eta bereziki 
Jovial eta Binti, gizarte-bazterkeria arriskuan 
daudenak, komunitateko kide eta partaide sentitzen 
da, jaiaren prestaketan sozialki eta kulturalki parte 
hartzen du eta gainerako kideekin modu paritarioan 
elkarreragiten du. Hori da gizarte-inklusioa. Talde 
bateko kide izatea, zure nortasuna errespetatuz, 
baina beste identitate batzuekiko elkarrekintzari 
onura ateraz, gizartean kulturalki eta sozialki 
egokiro parte hartuz. 

Bai Okapi jaiaren prestaketan, bai filmean ikusten 
dugunean Jovialek Christineri laguntzen diola 
Parisera joateko aurkezpenarekin, edo Bintik 
Eliasi sare sozialetan bere okapien aldeko kluba 
zabaltzen laguntzen dionean, ikusten dugu une 
hauetan guztietan batu eta gehitzen duen ezagutza 
hartu-emana dagoela.

Kulturarteko Menuen jarduerarekin lortu nahi den 
helburua da ikasleak gai izatea ulertzeko, janarien 
adibidearekin, kultura-aniztasunak komunitate bat 
aberasten duela. Ziurrenik, ikasle askoren janari 
gogokoenak pizza, hanburgesa, patata frijituak, 
kebab, sushi, arroz txinatarra eta abar izango 
dira, eta janari horiek guztiak gurea ez den beste 
kontinente eta kultura batetik datoz. 

Berdin gertatzen da musika estiloekin, janzteko 
estiloekin, zinemarekin, etab. Ukaezina da beste 
kultura batzuek guregan eta gure kulturak beste 
kultura batzuetan duten eragina. Espainian, zehazki, 
eragin kulturala handia da historian zehar hainbat 
kultura bizi izan direlako lurraldean. Eragin kultural 
horiek arkitekturan, hiztegian, zenbait elikagaitan, 
gozagarritan eta abarretan ikus daitezke, eta 
eragin kultural horiek gabe ez ginateke gizarte bera 
izango. Kultura-aniztasunaren emaitza gara, beraz. 
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Atal honetan, Binti YouTubeko kanalean hitz egiten eta 
hegazkinean gertatutakoaren ondoren jazotakoak 
kontatzen ikusten den AZKEN ESZENAREKIN egingo 
dugu lan. Bintik, azkenik, bere idolo Tatyana 
ezagutuko du, kemena eta talentua duen neska 
gazte benetan berezi bat bezala aurkeztuko duena, 
hori baita Bintik sare sozialetan izan duen jarrera 
bere egoera eta bere aitarena salatzean. Bintik bere 
bizitzaren eta bere intimitatearen zati bat erakusten 
du, baina helburu jakin batekin: tratu bidegabea 
salatzea, eta bere errealitatea erakustea, egiazkoa 
eta ez hasieran kontatzen zuena. 

Gai hori lantzeko, eragin handia duten eta 
berehalakoak diren plataforma mota horien 
garrantziaz eztabaidatzeko jarduera planteatzen 
da. Normalean, sare sozialak deabrutzen ditugu, 
albiste faltsuen edo erdi mailako informazioen 
iturri direlako, baina, egia esan, gero eta jende 
gehiagok erabiltzen ditu horrelako plataformak 
bidegabekerien berri emateko edo errealitate 
desberdinak erakusteko. Horregatik, garrantzitsua 
da komunikazio enpatikoa, errespetuzkoa eta 
demokratikoa eraikitzea, non iritziek ez dituzten 
beste pertsonak iraintzen. Garrantzitsua da 
gorroto-diskurtsoak antzematea, Interneten “troll” 
eta “haters” izenekoek sinergia negatiboak elikatu 
eta pertsonentzako egoera mingarriak eragiten 
baitituzte.

Sareetan komunikazio enpatikoagoa sortu ahal 
izateko, garrantzitsua da ikasleei transmititzea 
pantailaren atzean sentimenduak dituen pertsona 
bat dagoela eta gure hitzek, mezuek eta iritziek 
inpaktu emozionala sortzen dutela. Horrela, 
nerabeek mezuak eta iritziak errespetutik helarazteko 
moduko komunikazioa bilatuko dute, mezu eta iritzi 
horiek mundu errealean dutelako eragina, eta ez 
soilik mundu birtualean. Garrantzitsua da ohartzea 
gorroto-diskurtso batek diskriminazio-ordena 
sozial bat betikotzen duela egunero diskriminazio 
hori jasaten duten pertsona-taldeetan, eta, beraz, 
bi aldiz biktimizatzen dituztela. Errespetuaren eta 
iritzi eta sinesmen aniztasunaren onarpenaren 
ideiatik abiatuta, komunikazioa sortzen da eta 
diskriminazioa alde batera geratzen da. 

Garrantzitsua da sare sozialetan dugun diskurtsoaz 
jabetzea, baita sare horietan babesten ditugun 
diskurtsoez jabetzea ere. Esate baterako, Twitter, 
Instagram edo Tik toK erabiltzen ditugunean 
eta kolektibo ahulagoekiko gorroto-diskurtsoari 
gustatzen zait ematen diogunean, diskurtso hori 
zuzenean babesten ari gara eta sare sozialetan 
duten presentzia legitimatzen. Haatik, diskurtso 
horiek alde batera uzten baditugu, ez baditugu 
sustatzen edo salatzen baditugu, espazio irekiak 
eta errespetuzkoak sortuko ditugu diskriminazioa 
jasaten duten kolektiboekin edota pertsonekin.

3. ONGI ETORRI NIRE KANALERA!

HELBURUA: Sare sozialek eta IKTek eskaintzen dizkiguten komunikazio positiboko aukerak ulertzea. 
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Atal honetan beste jarduera bat proposatzen 
da, sareetan alderdi positiboak edo negatiboak 
jasotzean datozkigun sentimenduez hitz egiteko. 
Lehen aipatu dugun bezala, mezu eta iritzi horiek 
benetako eragina dute, pantailaren atzean sufritzen 
duen pertsona bat dago, eta pertsona hori gu zein 
beste edonor izan daiteke.

IKTak eta sare sozialak gaizki erabiltzeak hainbat 
arazo sor ditzake,  esate baterako adikzioa edota 
gehiegizko erabilera, ciberbullyng, sextorsion, 
datuen eta nortasunaren lapurreta...

Hala ere, dauden arriskuak kontuan hartuta eta 
IKTak eta sare sozialak ondo eta zuzen erabiliz, 
abantaila ugari aurki ditzakegu: komunikatzeko 
modu desberdinak, komunikazio dinamikoagoa 

eta sortzaileagoa, hainbat pertsona ezagutzeko 
aukera, informazioa lortu eta kontrastatzeko aukera, 
urrutiko lekuak eta haien testuinguruak ezagutu 
ahal izatea, munduko edozein lekutatik egoera 
jakin batzuk zabaldu eta aldarrikatzea, pertsona 
gehiagorengana iristea, ikastea eta irakastea, eta 
abar. Bintik eta Eliasek sare sozialei ematen dieten 
erabilerari esker, Okapiek bizi dituzten baldintzak 
kritikatu eta beste pertsona batzuen parte-hartzea 
eskatzeaz gain, Bintik eta bere aitak bizi duten 
egoera agerian utz dezakete, gure gizartean 
errealitate horiek egunero gertatzen direla 
salatzeko eta zabaltzeko. Sare sozialak oso tresna 
eraginkorrak izan daitezke ikasteko, pertsonak 
kontzientziatzeko, inplikatzeko eta mobilizatzeko, 
horregatik, ezinbestekoa da ikasleek hausnar 
dezaten nola erabiltzen dituzten. 

AMAIERAKO 
   ARIKETA3

Azken atal honen helburua hausnarketa-ariketa bat egitea da, orain arte jorratutako funtsezko gaiak bilduko 
dituena, ikasleei ikuspegi globala eta konstruktiboa lortzeko aukera izateko emango dieten ideia eta ondorio 
ordenatuak lortzeko, film luzetik eta planteatutako jardueretatik abiatuta.


