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Fatima eta Parvana, Nurullah atxilotuta dagoen 
presondegira doaz.

GIZONA: Zer ari zara zu hemen bakarrik?
FATIMA: Ni, ni…
GIZONA: Non dago zure senarra?
FATIMA: Nik… ez dut beste aukerarik.
GIZONA: Ezin zara kanpoan egon zure senarra 
edo neba gabe. 
FATIMA: Badakit, sentitzen dut.
GIZONA: Ulertzen duzu?
FATIMA: Gutun bat daukat nire senarraren 
atxiloketagatik protesta egiteko.
GIZONA: Joan zaitez etxera.
FATIMA: Ez!
GIZONA: Nola ezetz?
FATIMA: (Nurullah argazkia erakutsiz): Hau 
Nurullah Alisah da, nire senarra. Bart kargurik 
gabe atxilotu zuten

GIZONA: Argazkiak debekatuta daude (Fatimari 
Nurullahren argazkia kendu eta hautsi egiten du).
FATIMA: Ez dut inor etxean.
GIZONA: Zer ari zara niri argazki bat erakusten?
FATIMA: Joan beharra daukat…
GIZONA: Alde hemendik!
FATIMA: Ez dago inor nire etxean, umeak besterik 
ez…
GIZONA: Alde hemendik, etxera joan.
FATIMA: Nire senarra ikusi nahi dut.
GIZONA: Ez duzu zereginik hemen, ulertzen? 
Zoaz etxera berehala. Edo istilu batean sartuko 
zara.
(Parvana burdin hesi batetik sartu da bere aitaren 
argazkiaren zatiak berreskuratu nahian.) 
GIZONA: Zure senarrarentzat laido bat zara.
FATIMA: Gertatu dena jakin behar dut.
GIZONA: Zure etxearentzat laido bat zara.
FATIMA: Jakin behar dut. 
(Gizonak behin baino gehiagotan jotzen du 
Fatima makilaz, eta lurrean uzten du, zaurituta.)
GIZONA: Kartzelara joateak ez du ezer 
aldatuko. Arazoak sortzen jarraitzen baduzu, 
gogor zigortuko dute zure senarra zure 
lotsagabekeriagatik. Eta bakarrik ikusten bazaitut, 
atxilotu egingo zaitut. Zoaz.
(Parvana argazkiaren zatiak biltzetik itzuli da, eta 
ohartu da ama erasotu dutela eta lurrean etzanda 
dagoela)
PARVANA: Ama Jan...
FATIMA: Eramaidazu etxera. (Minduta.)

1. EZIN ZARA KANPOAN EGON ZURE SENARRA EDO 
NEBA GABE 

7. AGERRALDIA

xehetasunez: 
fikziotik errealitatera

Gure ZINESKOLA programako THE BREADWINNER 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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• Transkribatutako agerraldia irakurri ondoren (bertan, 
emakumeek eta neskek zehazki, Afganistanen jasaten duten 
giza eskubideen urraketa islatzen da), honako jarduera hau 
talde txikietan egitera animatzen zaituztegu:
– Ikertu sarean eta adierazi zein herrialdetan uste duzuen 

gaur egun emakumeen eta neskatoen giza eskubideak 
urratzen direla.

– Azkenik, partekatu egoera horiei buruzko zuen ikerketa 
batzuk taldeko gainerakoekin. Mapamundi baten 
laguntza izan dezakezue zuen erakusketarako.

• Ikasleen inprimatutako materialean, Haurtzaroko Eskubideen 
Konbentzioaz hitz egin dugu. Material honetan, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalari egingo 
diogu erreferentzia.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean sortutako Giza Eskubideen kontzeptualizazioa (GE) gaur 
egun hedatuta eta naturalizatuta dago bizi garen gizarte-inguruneen artean. Hala ere, material honen 
bidez, mundu mailan gaur egun bizi duten egoeraren hausnarketa sustatu nahi da, eta gure ikasle parte-
hartzaileen artean Adierazpen Unibertsalaren edukia freskatu. Laburpen gisa, jarraian, Adierazpen 
horretan aipatzen den multzoari buruzko informazio laburtua ematen da, ikasgelaren barruan horri 
buruzko elkarrizketa kolektiboa sustatzeko.

Nabarmentzekoa da Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala 1948an sinatu zela, II. Mundu Gerraren 
testuinguru belikoa amaitu ondoren. Gaur egun, ebazpen horrek indarrean jarraitzen du, eta munduko 
testurik itzuliena da. Dokumentuaren edukian sakonduz, hogeita hamar eskubide eta askatasun ditu, 
munduko pertsona guztiei dagozkienak eta kendu ezin direnak. Honen ondoren, eskubide horiek 
zerrendatu eta sistematizatuko dira:

1. Gizaki guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubideetan berdinak.
2. Pertsona guztiek dituzte gutun honetan aldarrikatutako eskubideak.
3. Gizabanako orok du bizitzarako, askatasunerako eta segurtasunerako eskubidea.
4. Inor ez da esklabo edo morrontzaren menpe jarriko.
5. Inori ez zaio zigorrik, torturarik edo tratu krudel edo ankerrik ezarriko.
6. Gizaki orok du bere nortasun juridikoa onartzeko eskubidea.
7. Denek dute diskriminazioaren aurkako babeserako eskubidea.
8. Pertsona orok du auzitegietan errekurtso eragingarria jartzeko eskubidea.
9. Inor ezin izango da arbitrarioki atxilotu, erbesteratu edo preso hartu.
10. Pertsona orok du auzitegi independente eta inpartziala izateko eskubidea.
11. Pertsona orok du errugabetasun-presuntzioa eta bidezko zigorrak jasotzeko eskubidea.
12. Pertsona orok du pribatutasunerako, ohorerako eta osperako eskubidea.
13. Pertsona orok du askatasunez zirkulatzeko eta bizilekua askatasunez aukeratzeko eskubidea.
14. Pertsona orok du asilorako eskubidea edozein herrialdetan.
15. Pertsona orok du naziotasuna izateko eta naziotasuna aldatzeko eskubidea.
16. Gizabanako guztiek dute ASKE ezkontzeko eta familia babesteko eskubidea.
17. Pertsona orok du jabetza indibidual eta kolektiborako eskubidea.
18. Pertsona orok du pentsamendu, kontzientzia eta erlijio askatasunerako eskubidea.
19. Gizabanako orok du iritzi eta adierazpen askatasunerako eskubidea.
20. Pertsona orok du biltzeko eta elkartzeko askatasunerako eskubidea.
21. Pertsona orok du eskubidea, zuzenean edo zeharka, bere herrialdeko gobernuan parte hartzeko.
22. Pertsona orok du gizarte segurantzarako eskubidea.
23. Pertsona orok du lanerako eta langabeziaren aurkako babeserako eskubidea.
24. Pertsona orok du atsedenerako eta denbora librerako eskubidea.
25. Pertsona orok du ongizaterako eskubidea: elikadura, etxebizitza, laguntza medikoa, jantziak eta 
oinarrizko beste gizarte zerbitzu batzuk.
26. Pertsona orok du hezkuntzarako eta nortasuna askatasunez garatzeko eskubidea.
27. Pertsona orok du bere komunitateko bizitza kulturalean parte hartzeko eskubidea.
28. Pertsona orok du Gutun honetako eskubideak bermatuko dituen gizarte-ordenarako eskubidea.
29. Pertsona orok ditu betebeharrak bere komunitateari dagokionez.
30. Gutun honetako ezer ezin izango da erabili eskubideetako edozein ezabatzeko.
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• “The Breadwinner” filmean gertatzen den guztia kontuan hartuta, talde txikietan zerrenda bat egingo 
duzue, pelikulako protagonistek behar dituzten Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsaleko eskubideak 
eta askatasunak azaltzeko. Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsaleko artikulu bakoitza sormenez 
adieraz dezazuen eskatzen dizuegu (marrazkia, collagea, postala, komikia, etab.). Gogora ezazue 
interesgarria dela artikuluaren testua zuen obraren legenda gisa idaztea, are bisualagoa izateko.

– Zuetako bakoitzak denbora bat eman beharko duzue hausnartzen munduko zein pertsona edo 
erakunderi komeniko litzaiokeen egin berri duzuen materiala ahalik eta azkarren helaraztea.

– Hurrengo artikuluan arreta jarri dezagun:

26. Art.
1. Pertsona orok du hezkuntzarako eskubidea. Hezkuntzak doakoa izan behar du, gutxienez oinarrizko 

eta funtsezko instrukzioari dagokionez. Oinarrizko instrukzioa nahitaezkoa izango da. Irakaskuntza 
teknikoa eta profesionala orokorra izan beharko da; goi-mailako ikasketetarako sarbidea berdina 
izango da guztientzat, dagozkien merezimenduen arabera.

2. Hezkuntzaren xedea izango da giza nortasuna erabat garatzea eta giza eskubideekiko eta oinarrizko 
askatasunekiko errespetua indartzea; nazio guztien eta talde etniko edo erlijioso guztien arteko 
ulermena, tolerantzia eta adiskidetasuna bultzatuko ditu, eta Nazio Batuen jarduerak sustatuko ditu 
bakeari eusteko.

– Uste duzue gaur egun eskubide hori betetzen dela munduko haur eta gazte guztien artean?
–Zuen egunerokoan positiboki baloratzen duzue ikastetxera joan eta ikasteko aukera?

Fatimak eskutitz bat idatzi die Afganistango 
hiriburutik urrun bizi diren bere senideei, laguntza 
eskatzeko, Nurullah atxilotu ostean familia egoera 
kaskarra dutelako.

FATIMA (gutuna idazten): “Lehengusu maitea, 
urte asko dira ez dugula hitz egin, baina orain 
nire senarra atxilotu dutela eta ez digutela esan 
noiz askatuko duten kontatzeko idazten dizut. 
Nire familia etsita dago eta zure laguntza behar 
dut. Nire alaba zaharrena adinean dago, eta 
nire buruari galdetzen diot ea kontuan hartuko 
zenukeen emazte gisa zure seme gazteenarentzat, 
Ajmal. Mesedez, atera Kabuldik bizirik irauteko 
aukera bat izan dezagun. Ez gara zama bat 
izango zuretzat, gu indartsuak eta trebeak gara, 
eta baliabide gutxi behar ditugu. Alak bedeinka 
zaitzala. Fatima “.

8. AGERRALDIA
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• Transkribatutako agerraldian, familia zein egoera ahulean dagoen kontuan hartuta, Fatimak Kabul hiritik 
irtetea erabaki du zuzenean, senideak bizi diren herrialdearen barnealderantz. Jarraian,TALDEKA, 
landutako gaiei buruz hausnartu eta transkribatutako eszenarekin lotu.

– Aukera hori hartuko balitz, zein eskubide izan daitezke urratuak ?
– Ba al dago familia dagoen egoeraren aurrean, alternatiba gisa Fatimak hartzen duen erabakiari 

buruzko zerbait aipatzen duen giza eskubide espezifikorik?
– Bilatu haurren ezkontzei, ezkontza behartuei, haurdunaldi goiztiarrei, ezkonsariari eta abarri buruzko 

informazioa, datuak, kontakizunak eta abar. Zer ondorio ateratzen dituzue?
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• Jarduerekin jarraituz, TALDE TXIKITAN, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala irakurri ondoren eta 
transkribatutako eszenak kontuan hartuta, emakume protagonistentzat urratuta isla daitezkeen giza 
eskubideei buruz hausnartu eta aipatu, zuen azterketan genero-ikuspegia kontuan hartuta.

• Azkenik, giza eskubideak berariaz emakumeei eta neskatoei dagokienez kontzeptualizatzearen gaia 
amaitutzat emateko, aurretik egin dituzuen analisiak kontuan hartuta, banaka materialen bat (poema, 
marrazkia, posterra, eslogana, abestia, etab.) modu sortzailean egiteko eskatzen dizuegu, aurkitu 
dituzuen errealitateetako bati buruz (emakumeei eta neskei giza eskubideak urratzea). Hau da irudimena 
eta sormena salatzeko eta aldaketarako eta eraldaketarako eragina izateko tresna gisa erabiltzeko 
unea.

• 
• 

• 

SHAUZIA: Nor zara eta zergatik begiratzen 
zenidan?
PARVANA: Ni…
SHAUZIA: Nola izena duzu? Nik ezagutzen 
zaitut...

PARVANA: Ez… ez nintzen.
SHAUZIA: Ez zinen zer?
PARVANA: Ez nauzu ezagutzen…
SHAUZIA: Bai, ezagutzen zaitut.
PARVANA:: Ez (Izututa.)
SHAUZIA: Ezagutzen zaitut, Parvana zara!
PARVANA: Ez ez naiz.
SHAUZIA: Shauzia naiz, gogoratzen zara 
eskolaz? (txanoa kenduz Parvana ezagutu deza.)
PARVANA: Shauzia?
SHAUZIA: Nik ilea luzea nuen, baina zuk ere bai. 
Ez diot inori esango, hartu zure txanoa. ( Parvana 
besarkatuz.) Hurrengoan norbaitek galdetzen 
badizu, mutil izena behar duzu zalantzarik ez 
izateko. Ni orain Deliwar naiz, ausarta esan nahi 
du. Joan egin behar dut. Pozten naiz zu ikusteaz.
PARVANA: Deliwar? (Irribarre eginez.) 

2. EZ DIOT INORI ESANGO. MUTIL IZENA BEHAR DUZU 
HURRENGOAN ZALANTZARIK EZ IZATEKO

9. AGERRALDIA
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• Jarraian, sororitate terminoaren definizioa eta kontzeptualizazioa lantzeko asmoz, TALDE TXIKITAN 
mundu mailan termino horri buruz gogoeta egiten duten egileei buruzko bilaketa birtuala egitera 
animatzen zaituztegu. Azpimarratu nahi dugu helburua ez dela soilik egile akademiko horiek aurkitzea, 
baizik eta beste adar batzuetako egileak ere bai, hala nola: ilustrazioa eta arte ederrak; idazleak; 
poetisak; abeslariak; ikus-entzunezko munduaren ekoizleak, etab. Beraz, zuen bilaketa gainerako 
ikasgelarekin partekatzeko gehien gustatzen zaizkizuen adibideak biltzea, terminologiarekin are 
gehiago ohituz. Adibide gisa: Rupi Khaur idazlea.
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• Orain BAKARKA, Parvanaren eta Shauziaren arteko adiskidetasuna sororitatean oinarrituta dagoela 
ulertuta, proposatzen dizuegu irudimenaren eta sormenaren bidez obra txiki baten bidez islatzea 
adiskidetasun hori. Gogoratu hainbat modalitate egin daitezkeela: abestia, olerkia, ilustrazioa, ikus-
entzunezko material erraza, film laburra edo gertatzen zaizuena.

Hona hemen adibide batzuk:

• ALDE HANDIAN, Esjava taldearen “Sororitatea” eta Rozalenen “Ate bioleta bat” abestiak entzun  eta 
haien letrak aztertu.

Egilea: Iris Serrano Egilea: Regina Rivas Egilea: Monica Garwood

– Zer sentiarazten dizue abesti hauek? Zer transmititu nahi digute haien letrek?

https://www.youtube.com/watch?v=97ArmtIsO8U https://www.youtube.com/watch?v=gYyKuLV8A_c       
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Parvana eta bere baba, azkenean, elkarrekin 
daude, gauaren erdian, ezerezaren erdian. 
Nurullah oso zaurituta dago. Parvana ozen 
hasten da kontatzen:

PARVANA: “Gure lurarren altxorrik handiena, 
bere jendea da. Gure lurra gerran dauden 
inperioen ertzean dago... “
NURULLAH: (Asperen eginez.) Parvana...
PARVANA: “Kush indiarraren atzaparretan 
zatitutako gerra bat, Iparraldeko basamortuen 
begi sutsuek zurrupatua”.
NURULLAH: “Lur-hondakin beltzak tontor izoztuen 
kontra. Ariana gara. Nobleen lurra“.
PARVANA: “Goratu zure hitzak, ez zure ahotsa. 
Euria da loreak hazten dituena, ez tximistek “.

3. EURIA DA LOREAK HAZTEN DITUENA,EZ TXIMISTEK

10. AGERRALDIA
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• Azken agerraldi honetan, aita eta alabaren arteko azken topaketan gertatzen da, non bien arteko 
komunikazioa ahozko tradiziotik egindako transmisio kultural eta identitarioan oinarritzen den, Parvanak 
bere baba suspertzen du.

– Zertaz ari da Parvana “goratu zure hitzak, ez zure ahotsa” metafora erabiliz? Eta “euria da loreak 
hazten dituena, ez tximistak” esaldiarekin?

– Zer suposatzen du aitarentzat eta alabarentzat topaketa horrek, gertatutako guztiaren ondoren, bere 
kontakizun eta istorioen bidez?

• JARRAI DEZAGUN ISTORIOAREKIN. Jarraian, bakarka, Parvanaren eta bere familiaren istorioari amaiera 
ematen jarraitzera animatzen zaituztegu. Badakigu nola amaitzen den filma, baina orain gustatuko 
litzaiguke zuek gertatutako denaren istorioa ixtea. Afganistango herrialdearen egungo egoeraren 
inguruan erreferentzia egin dezakezue, baina Parvanaren istoriorako amaiera bat sortuz.
Proposatu THE BREADWINNER filmari amaiera ezberdin bat ematea edo ETA ORAIN ZER? bat filma 
ikusi ondoren.

• Bideo honetan, ahozko tradiziotik abiatuta, kultur transmisioak duen garrantziari buruzko gogoetak 
entzuteko gonbita egiten dizugu. Argentinako Maisuen Eskolaren topaketan agertzen dira gogoeta 
horiek: https://www.youtube.com/watch?v=A-O00Ab6BZE

• Afganistanen kokatutako “The Breadwinner”  Parvanaren istorioa bezala, Marjaneren 
istorioa ere aurkitzen dugu Iranen testuinguruan kokatutako Marjane Satrapi 
idazlearen “Persepolis” eleberri grafiko autobiografikoan.   

– Anima zaitezte nobela grafiko honi buruz, haren egileari buruz, irakurtzear eta 
Iranen gertatu zenari buruz gehiago jakitera. Komikia lortu ezin baduzue, nobela 
grafikoaren egokitzapen zinematografikoa ere badago.

• Azkenik, materialaren zati hau itxitzat emateko, TALDE TXIKITAN internet bidez Afganistango edo 
arabiar kulturako alegiak edo kontakizun herrikoiak lokalizatzera animatzen zaituztegu. Jarduera hori 
jorratutako azken gaiarekin lotuz (ahozko tradizioak kultura eta herri-nortasuna transmititzeko duen 
garrantzia). Adibide batzuk aurkitu ondoren, horiek aztertzera animatzen zaituztegu, baita gure 
gizarteetan mantentzen ditugun ahozko tradizioekin lotzera ere.


