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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. Etxean egon beharko, luke, ez bere burua merka-

tuan nabarmentzen.
2. Delowar eta biok. Bere ere neska da. Elkarrekin 

egiten dugu lan.

3. Istorioek gure bihotzetan diraute, baita dena 
galtzen dugunean ere.

• 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: 
Claudia Parreño Fernández.
ARGITALPENA: 
IRUDI BIZIAK
Bailen, 1-3.a
48003 Bilbo
Tfno. 944 166 677
irudibiziak@ irudibiziak.com
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1. Haurren eta Nerabeen Eskubideen urraketa-egoerak islatzen dituen film hau ikusi ondoren, zer esan dezakezue 
Konbentzio horri buruz?

2. Filmean agertzen diren emakumeen artean emten diren pertsonen arteko harremanak kontuan hartuta, nola 
definituko zenukete sororitate kontzeptua? Jakingo al zenukete termino hori zertan datzan azaltzen, ezagutzen 
duzuen adibide praktiko baten bidez?

3. Nurullahak eta Parvanak, ahozko tradizioa erabiltzen dute etengabe filmean, jatorriaren nortasuna eta kultura 
transmititzeko bide gisa. Praktika horri buruz hausnartuz, uste duzue gaur egun ahozko tradizioa kultura 
transmititzeko tresna gisa erabiltzen jarraitzen dela gure gizartean? Praktika horri buruz ezagutzen dituzuen 
adibideak erabiltzera gonbidatzen zaituztegu, hala iruditzen bazaizue.

               saio  
   bakarrean

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

ERANTZUN
PROPOSAMENAK

1. Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala 1948. urtean 
sinatu bazen ere, II. Mundu Gerraren testuinguru 
belikoa amaitu ondoren, baina ezinbestekoa izan zen 
kolektibo ahulenean eta arriskutsuenean zentratzea, hau 
da, haurtzaroan eta nerabezaroan, haien eskubideak 
alde batera utzi eta urratu ez zitezen. Horrela, 1989ko 
azaroaren 20an, Nazio Batuen Batzar Nagusiak 
Haurren Eskubideen Konbentzioa izeneko nazioarteko akordio bat onartu zuen. Konbentzio honek eskubideen 
subjektu sozial eta aktibo gisa aitortzen du haurra eta nerabea. Konbentzioa lau printzipio nagusitan garatu zen, 
eta, aldi berean, hainbat artikulutan:
• 1. printzipioa: Diskriminaziorik eza. Adingabe guztiak berdinak dira, jatorria, sexua, erlijioa, hizkuntza, 

desgaitasuna edo iritzia edozein izanik ere (2. artikulua)
• 2. printzipioa: Haurraren edo nerabearen interes gorena. Erabakiak hartzerakoan, adingabeentzat onena 

dena lehenetsiko da beti (3. artikulua)
• 3. printzipioa: Bizitzeko eskubidea (6. artikulua)
• 4. printzipioa: Haurraren edo nerabearen ikuspuntua. Entzunak izateko eskubidea, iritzia ematea, sentimenduak 

eta nahiak adieraztea. (12. artikulua)

2. Alde gramatikalari erreparatuz gero, nabarmendu behar da latin soror-etik datorrela, ahizpa kontzeptuarekin 
parekatuko litzatekeena. Hala, bada, sororitatea/sisterhood (azken hori, termino anglosaxoia) hizketakidetzat 
hartzen diren emakumeen arteko genero-itun politikoa izango litzateke, MARCELA LAGARDE Mexikoko 
antropologoak defendatzen duen bezala. Horrela, emakumeen artean jarduteko modu konplize bat da, 
mundu osoan indarrean dagoen sistema desorekatu eta diskriminatzaileari aurre egiteko. Edo bestela esanda, 
sororitatearen helburua emakumeen arteko aliantzak sortzea eta garatzea da, elkarrekin lan egiteko eta 
mugimenduen buru izateko. Beraz, praktikara hurbilduz gero, bizi garen inguruneetan egindako hainbat 
sororitate-prozesu ikus daitezke; horietako batzuk adibide gisa aipatuz, nabarmentzekoa da emakumeek kaleetan 
emandako erantzun soziala, sexu-erasotzaileekiko tratamendua eta epaia arbuiatuz; #MeToo kanpaina birala, 
mundu osoan emakumeek sustatua, gizartean egunero jasaten diren indarkeria matxistak salatzeko; Kelly-en 
mugimendua (etxeko zerbitzariak), jendaurrean salatuz jasaten dituzten lan-eskubideen urraketa sistematikoak; 
edo Txileko emakumeek hasitako “el violador eres tú” performance-a, mundu osoko emakumeek erreplikatua, 
horrela emakumeek munduan jasaten dituzten etengabeko erasoak salatuz.

3. Ahozko tradizioa kultura transmititzeko tresna gisa, a priori, arkaikotzat jo liteke, bizi garen gizarte globalizatu 
eta zibernetikoaren ondorioz. Hala ere, azpimarratu behar da baieztapen hori faltsukeria dela, argi baitago 
gaur egun oraindik ere sozialki errepikatzen direla izaera anonimoko adierazpen batzuk, belaunaldiz belaunaldi 
ahoz transmititzen direnak. Adierazpen horiek herrien kultura-nortasunaren parte dira, eta mantendu egiten dira, 
gerta daitezkeen espazio eta denbora-aldaketak gorabehera. Horrela, praktikara eramanez, adibide hauek aipa 
daitezke: esaera zaharren edo herri-esamoldeen erabilera; herri-kantuen erabilera eta irudikapena; belaunaldiz 
belaunaldi transmititzen diren alegiak; hizkuntza gutxituen kontserbazioa, jatorrian ahozko transmisiotik bakarrik 
funtzionatzen zutenak; batzuk aipatzearren. Dagokion atalari amaiera emanez, proposamen gisa aipatzen dugu 
gelan eztabaida dialektikoa sustatzea ahozko tradizioak hezkuntza formalaren barruan kultura transmititzeko 
tresna gisa duen garrantziari buruz: onartuta eta ordezkatuta al dago tresna hori hezkuntza-planetan lantzen diren 
edukietan eta ikasgaietan?
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1. ETXEAN EGON BEHARKO LUKE, EZ BERE BURUA 
MERKATUAN NABARMENTZEN 

filmean 
   zehar2

Filmaren zuzendaritza eramanez, Nora Twomeyk 
fikzio bizidunetik irudikatuko du Afganistango 
neskatila, nerabe eta emakumeek talibanen 
erregimen fundamentalistaren inposaketaren 
ondoren pairatzen duten errealitatea. Filmeko 
protagonista den Parvanaren begiradatik 
lortzen da, ikus-entzuleak testuinguru sozialera 
teletransportatzea, non emakumeen giza eskubideen 
urraketa sistematikoa den nagusi.

Testuinguru gisa, ikasgelan partekatu behar da 
Afganistanen nagusi den talibanen fundamentalismoa 
aipatzen denean talibanen mugimenduak 
ezarritako erregimenari egiten zaiola erreferentzia. 
Mugimendu hori, fakzio politiko-paramilitar 
islamiar  fundamentalista sunni bat da, gehienbat 
Afganistango herrialdean kokatua, non gerra zibil 
bat burutzen duten. 2002. urteaz geroztik indarrez 
berpiztu den mugimendu hau, nagusiki, Pastunistan 
izeneko eremu afganiarrean dago indarrean 
(Afganistan eta Pakistan arteko lurralde mugakidea). 
Beraz, “The Breadwiner” luzemetraian islatzen den 
bezala, talibanen mugimenduak islamiar muturreko 
doktrina jarraitzen du, non gizartearen ideia 
musulmanen bizitzaren interpretazio zorrotzetan 
oinarritzen den. Horrenbestez, biztanleria zibilean 
giza eskubideen urraketa sistematikoa inposatuz, 
bereziki emakumeen eta neskatoen urraketa.

Nurullah-k, Parvanaren aitak, istorioaren hasieran 
kontatzen digun bezala: “Gaztea nintzenean, 
Parvana, bakea ezagutu nuen, hemen, leku honetan. 
Haurrak eskolara joaten ziren, eta emakumeak 
unibertsitatera. Inperio guztiak gutaz ahaztu ziren. 
Denboraldi baterako, behintzat, baina ez zuen 
asko iraun. Lurra bigun bihurtu zen gure oinen 
azpian, beti zalantzati. Lehenik estatu kolpe bat 
etorri zen, gero inbasio bat, eta gero gerra zibil bat. 
Kaosean, batzuek ordena berrezarri zezaketenei 
begiratzen zieten, baina prezio altuan: “Erabaki 
dugu emakumeek nolabaiteko ahalkea erakustea, 

emakumeek ez lukete atera behar, ezta arreta deitu 
ere beharrik gabe. Emakume batek bere burua 
erakusten badu, Sharia islamiarrak kondenatuko du, 
eta ezingo du inoiz zerura joateko asmorik izan “.

Sarrera labur horren ondoren, material horretatik 
Bakerako hezkuntzaren (BH) metodologia 
kontuan hartuta, munduan gertatzen diren beste 
errealitate batzuei buruzko hausnarketa sustatzea 
azpimarratzen da, giza eskubideak landuz, 
ikasleen artean gizarte-kontzientzia eta elkartasuna 
sustatzeko.

1. AGERRALDIAN, Nurullah eta Idreesen arteko 
norgehiagoka gertatzen da, Parvanari erreferentzia 
eginez. Ikasleen materialari dagokionez, bi 
aldeen arteko elkarrizketetan hauteman daitekeen 
giza eskubideen urraketa sistematikoari buruz 
hausnartzeko eskatzen da. Gainera, ariketa 
ezberdinen helburua urraketa horien barruan, 
sexuaren ziozko bereizkeria nabarmentzea da. 
Ikasgelan ikusgai jarri nahi da hezkuntzarako 
sarbidearen errealitatea, kasu honetan, 
Afganistango neskena eta emakumeena; horrela, 
pelikulan islatzen direnak bezain desberdinak diren 
errealitateen arteko konparazioa sustatuko da, gure 
ikasleena kasu.

Eszenan, Parvanak hainbat eskubideren urraketei 
egin behar die aurre, hala nola espazio publiko 

HELBURUA: Haurren Eskubideen eta Giza Eskubideen egungo egoerari buruz taldean hausnartzea, hau-
rren, nerabeen eta emakumeen eskubideak munduko hainbat testuingurutan nabarmenduz, gure ikasleak 
errealitate horiei buruz kontzientziatzea sustatuz. 



5

batean egoteko askatasunaren gabetzeari, nola jantzi aukeratzeko askatasunik ezari, 11 urterekin 
ezkontzeko aukerari, larderiari eta hitzezko indarkeriari.

Hauek dira Konbentzioaren beste artikulu garrantzitsu batzuk:

Haurren Eskubideei buruzko informazioa zabaltzeko, Save The Childrenek bi formatutan ematen du 
aitorpena, 12 eta 14 urte bitartekoentzat eta 15 eta 18 urte bitartekoentzat.
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/cdn_12-14_euskera.pdf 
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/cdn_15-18_euskera.pdf 

Ikus dezakegu filmeko emakume protagonistei honako artikulu hauei dagozkien eskubideak urratu zaizkiela: 
2. art., 3. art., 6. art., 8. art., 9. art., 10. art., 11. art. (gogora dezagun Fatima eta Soraya autoan ibiltzera 
behartzen dituztenean), 12. art., 13. art., 15. art., 19. art., 20. art., 27. art., 28. art., 31. art., 32. art. eta 
34. art. (behartutako ezkontzak), beste artikulu batzuen artean. Eskubideen urraketa hori areagotu egiten 
da emakume izateagatik; izan ere, talibanen erregimen fundamentalistaren pean, neskek, gazteek eta 
emakumeek ez dute gizonarekiko eskubiderik.

Gogora ditzagun eskubideak urratzen dituzten uneak filmean: emakumea bazara, ezin zara kalera irten 
gizon batekin ez bazaude; nerabea edo emakumea bazara, burka bat jantzi behar duzu; ezin duzu irakurri 
eta idatzi, ezta maiteen argazkirik izan ere; fisikoki eta psikologikoki tratu txarrak jasotzen dituzte; indarkeria 
ekonomikoa ere badago, lan egitea debekatuta baitute; ezin dute gizonik gabe erosi; txikitan, bera baino 
askoz zaharragoak diren gizonekin ezkon daitezke (gogora dezagun Parvanak bere soinekoa adineko 
gizon bati saltzea lortzen duenean, bere bilobarentzat zela pentsatuz, benetan bere emaztea zenean; edo 
Sorayaren ezkontza hitzartzea bizirauteko bide bakar gisa); edozein unetan atxiki ditzakete.

4. art. Estatuen erantzukizuna eskubideak 
betetzean.
5. art. Gurasoen orientazioa.
7. art. Izen bat eta nazionalitate bat izateko 
eskubidea.
8. art. Identitaterako eskubidea.
9. art. Gurasoengandik bereizitako neskak eta 
mutilak.
10. art. Familia berrelkartzea.
11. art. Lekualdaketak eta legez kontrako 
atxikipenak.
12. art. Iritzia emateko eta entzunak izateko 
eskubidea.
13. art. Adierazpen askatasunerako eskubidea.
14. art. Pentsamendu, kontzientzia eta erlijio 
askatasuna.
15. art. Elkartzeko eskubidea.
16. art. Intimitaterako eskubidea.
17. art. Informazio egokia eskuratzea.
18. art. Gurasoen erantzukizuna eguneroko 
arretan.
19. art. Tratu txarren aurkako babesa.
20. art. Gurasoengandik banandutako nesken eta 
mutilen babes berezia.
21. art. Harrera edo adopzio kasuetan babesa.
22. art. Neska eta mutil errefuxiatuen babesa.
23. art. Desgaitasuna duten nesken eta mutilen 
eskubideak.
24. art. Osasunerako eta osasun-zerbitzuetarako 
eskubidea.

25. art. Zentroetan sartuz gero, aldizka 
berrikusteko eskubidea.
26. art. Prestazio sozialetarako eskubidea.
27. art. Bizi-maila egokia izateko eskubidea.
28. art. Hezkuntzarako eskubidea.
29. art. Hezkuntzaren ezaugarriak.
30. art. Gutxiengoak babestea.
31. art. Jokorako eta atsedenerako eskubidea.
32. art. Lan arriskutsuaren eta lan-esplotazioaren 
aurkako babesa.
33. art. Droga-kontsumoaren eta trafikoaren 
aurkako babesa.
34. art. Abusuaren eta sexu-esplotazioaren 
aurkako babesa.
35. art. Bahiketaren, salmentaren eta neska-
mutilen salerosketaren aurkako babesa.
36. art. Beste ustiapen-modu batzuen aurkako 
babesa.
37. art. Torturaren aurkako babesa eta askatasun-
gabetzea.
38. art. Haur soldaduak erreklutatzearen aurkako 
babesa.
39. art. Berreskuratzeko eta gizarteratzeko 
eskubidea.
40. art. Legearekin gatazkan dauden neskak eta 
mutilak.
41. art. Legerik egokiena.
42. art. Konbentzioaren hedapena.
43. art. Haurren eskubideen batzordearen sorrera 
eta funtzionamendua. 
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Materialarekin jarraituz, 2. ETA 3. AGERRALDIEN 
helburua da, mutikoen errealitateak eta neskatoen 
errealitateak uneko testuinguru afganiarrean duten 
rol soziala argi eta garbi bereiztea. Genero-
arrazoiengatiko tratuan dauden desberdintasunak 
areagotu egiten dira afganiarraren moduko 
testuinguru batean, non emakumeenganako 
eskubideen urraketa etengabea baita. Hala ere, 
gure errealitate eta testuingurura itzuliz, ezin dugu 
ahaztu berdintasun formala egon arren, ahalegin 
eta borroka handia kostatu zuen legean oinarrituta, 
emakumeen eskubideak urratzen jarraitzen dela 
eguneroko errealitatean. Sexu-erasoak eta hilketa 
matxistak jasaten jarraitzen dira; tratu txarrak 
ematen jarraitzen dira maila guztietan; zaintza-
lanak eta etxeko lanak ikusezin bihurtzen dira; 
lan-prekarizazioa; pobrezia-indize altuagoak, 
gizonarekiko; eguneroko mikromatxismoak; eta 
abar.

Elkarrizketa-une garrantzitsua da ikasgelan 
intersekzionalitatearen kontzeptutik hausnartzeko, 
hau da, pertsona berarengan hainbat zapalkuntza 
jasan daitezkeela adierazten duen ikuspegia, bere 
ezaugarri propioengatik; Parvanaren kasuan, 
bai eta inguruan dituen emakumeen kasuan ere, 
emakumeen generoari dagokion kategorizazioa 
diskriminazio-arrazoi per se da bizi diren gizarte 
fundamentalistan.

KIMBERLÉ CRENSHAW-ek intersekzionalitate termi-
noa sortu zuen, emakumeen bizitzan intersekziona-
tzen eta eragiten zuten arraza eta generoa beza-

lako kategoriak zeudela kontutan hartuz. Horrela, 
identitateak eta desberdintasunak gurutzatzeak 
(intersekzionalitatea) hainbat kalte eragiten ditu 
emakumeen bizitzan. Intersekzionalitatearen kon-
tzeptuak desberdintasunen arteko elkargunean 
dauden per-tsonen bizi-errealitateetan sortzen di-
ren pribilegioen eta bazterketen dinamikei buruzko 
hausnarketa piztea du helburu. Intersekzionalita-
teak pertsona edo talde bati aplikatzen zaizkion 
kategoria sozialetan jartzen du arreta, eta sistema 
gainjarri eta interdependenteak sortzen ditu, lagun-
garriak edo diskriminatzaileak izan daitezkeenak. 
Sexuagatiko eta generoagatiko emakumearen dis-
kriminazioa modu zatiezinean lotuta dago emaku-
meari eragiten dioten beste faktore batzuekin, hala 
nola arrazarekin, jatorri etnikoarekin, erlijioarekin, 
osasunarekin, estatusarekin, adinarekin, klaseare-
kin, kastarekin, sexu-orientazioarekin eta genero-
identitatearekin.

Praktikara eramanez eta ikasleen ariketarekin lotuta, 
esan dezakegu Nurullah, Parvanaren aita, honako 
kategoria hauetan sartzen dela: gizona da, adin 
heldua du, erlijio musulmana du, ezintasun fisikoa 
du, klase pobretukoa da. Fatima, Parvanaren ama, 
ere adin heldukoa da, musulmana, klase pobretukoa, 
eta filmean ikusten dugu osasun arazoak dituela. 
Senarrarekiko ezberdintasun azpimarragarria 
emakume izatearen kategorian dago, lan egin 
ahal izatea (idazlea da), kalera atera ahal izatea, 
bizitza autonomoa izatea bezalako eskubide 
oinarrizkoak ukazten dizkiona; ezin du hauetako 
bat ere ez senarrik gabe egin, eta, gainera, duen 
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adinagatik, burka eraman behar du. Parvanaren 
eta Fatimaren arteko aldeak, batez ere, adina 
eta osasun egoera dira. Parvanak 11 urte ditu, 
eta sozialki oraindik neskatotzat jotzen da, eta bi 
emakumeek gizonezkoen presentziarik gabe kalera 
atera ezin badute ere, Parvanak hiyabarekin egin 
dezake. Hori ere bere ahizpa Sorayarekin duen 
aldea bada, adingabekoaa eta gaztea baita, baina 
bere amak esaten duen bezala “adinean aurrera 
doa”, garatu da, eta, horregatik, burka erabiltzeko 
betebeharra ere badu. Parvanaren eta Shauizaren 
artean ez dago desberdintasunik; generoa, erlijioa, 
adina, osasuna eta klasea partekatzen dituzte. 
Hala ere, haien eta beren adineko mutilen artean, 
generoaren ezberdintasuna ikusten dugu, eta horrek 
behartzen ditu haiek etxetik atera ezin izatera 
figura maskulinorik gabe. Parvanaren artean, 
eta gure herri edo hiriko lagun musulman baten 
artean, ezberdintasuna da testuingurua eta batak 
bestearekiko duen eskubide urraketa. Hiiaba erabili 
edo ez erabakitzeko askatasunetik, hezkuntzarako, 
lanerako eta espazio publikorako sarbidetik, 
askatasun eta autonomiatik, etab. Gogora dezagun 
Parvana talibanen erregimen fundamentalista baten 
pean dagoela, Koranaren eta erlijio musulmanaren 
interpretazio muturrekoa eta erradikala egiten 
duena. Musulmana ez den zuen herriko edo 
hiriko mutil edo neska bati dagokionez, honako 
kategoria hauek aurki ditzakegu: arrazalizazioa 
(larru-kolorea), erlijioa, klase soziala, sexua eta 
generoa, osasuna, desgaitasunen bat izanez gero, 
etab. Kategoria horiek diskriminatu edo erraztu egin 
dezakete, gauden testuinguruaren arabera.

“Intersekzionalitate” kontzeptua haurren 
eskubide batzuekin lotuta dago, hala nola 2. 
art. “diskriminaziorik eza. Adingabe guztiak 
berdinak dira, jatorria, sexua, erlijioa, hizkuntza, 
desgaitasuna edo iritzia edozein izanik ere “, 
14. art. “Pentsamendu, kontzientzia eta erlijio 
askatasuna”, 30. art. “Gutxiengoen babesa”,  
23. art. “Ezintasunen bat duten neska eta mutilen 
eskubideak”, besteak beste.

Horren ondoren, behin eskubideak filmeko 
intersekzionalitatearen kontzeptutik aztertu ondoren, 
giza eskubideen egoeraren beste testuinguru 
batzuetako errealitateei buruzko test bat egitea 
proposatzen da (genero-alborapena nabarmenduz), 
baieztapen guztiak egiazkoak direlarik, 1., 5. eta 
10. baieztapenak izan ezik (erantzun zuzenak: 1.a 
faltsua da, 104 herrialde direlako zehazki; 5. 10. 
Islandia delako herrialde bakarra, ez Frantzia).
Gomendio gisa, ikasleek testari erantzun ondoren, 
nazioarteko iturrietatik (Amnistia Internazionala, 
Intermon Oxfam, NBE, etab.) ateratako datuak 
izanda, giza eskubideei buruzko gogoeta 
azpimarratzeko deia egiten dizuegu, hor 

nabarmentzen diren errealitateetatik abiatuta; 
filmetik urrundu gaitezke, munduan Giza Eskubideak 
betetzearen egungo egoera larrian lur hartzeko.

Landutako gai honi dagokionez, aipatzekoa da 
pertsonen garapen integrala dela hezkuntzaren 
azken helburua, eta, beraz, haurren eskubideak 
eta horiek hezkuntzarekin duten inplikazio zuzena 
balioetsi behar direla ikasgelatik bertatik. Izan ere, 
eskubide horiek “adostasunaren etika” osatzen dute 
eta, horrela, pertsonen arteko bizikidetza arautzen 
dute; gainera, kultura demokratikoaren oinarriak 
ere badira. Beraz, material honetatik haurren 
eskubideak eta giza eskubideak modu interaktiboan 
jorratzen dira film luzearekin batera, hezkuntza 
integral eta integratzailearen kontzepzioaren 
printzipioen elementu integratzaile gisa balio dutela 
ulertuta.

Parvanarentzat laguntza diren bi protagonista 
garrantzitsu aipatu behar ditugu. Lehena eta 
funtsezkoena Nurullah da, bere aita, inolako 
zalantzarik gabe bere familia babestea, 
erregimenari aurre egitea, eta bere alabak 
irakasten eta hezten jarraitzen duena, murrizketak 
izan arren. Beste irudia Razaq da, bere emaztearen 
heriotzari buruzko gutun bat irakurtzera Atishera 
joaten den merkatuko jauna. Razaqek bere bizitza 
ere arriskatzen du (kartzelan dagoen lankide batek 
zauritzen du), Parvanak bere aitarekin elkartzeko 
aukera izan dezan.

Amaiera gisa, VICTORIA CAMPS egileak (1994) 
garatutako gogoeta partekatu daiteke ikasgelarekin:

“Errealitatera erabat egokituta egongo bagina, ez 
legoke justiziaz eta konkistatu beharreko balioez 
hitz egiterik. Horrela, bada, balio etikoen edo giza 
eskubideen aldeko osoko zuzenketa, praktikan 
behar adina islatzen ez direlako, ez da zilegi, 
ezta baliozkoa ere. Esaten dugunaren eta egiten 
dugunaren arteko distantziaren egiaztapenak, 
aitzitik, kritikaren abiapuntua izan behar du, 
egoeren aurreko protestarena eta ikuspegi etiko 
batetik erabat asegarriak diren jokabide batzuena“.
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Deborah Ellisek 2001ean errefuxiatuen esparru 
bateko emakumeei buruz idatzitako eleberri batean 
oinarrituta, Nora Twoneyk “The Breadwiner” filmaren 
bidez Parvana txikiaren errealitaterantz zuzentzen 
gaitu. Parvanak hamaika urte ditu, eta neskatila 
den aldetik, bere familiak Afganistanen erregimen 
fundamentalista inposatu ondoren jasaten duen 
joan-etorriari aurre egiten saiatzen da. Nurullah 
aita, arrazoirik gabe askatasunaz gabetua,nahitaez 
kanpoan egon ondoren, emakumeak nagusi diren 
familia-unitatea isolatuta dago, haien bizitza 
garatzeko giza eskubideen urraketaren ondorioz. 
Horrela,  Parvanak, egoera krudelari alternatibak 
aurkitzeko ezintasunaz jabetuta, bere adineko beste 
neska askok bezala, mutil bihurtzea aukeratzen du, 
espazio publikoetara eta lanera joan ahal izateko.

Fikziotik teoriara joanez, “The Breadwiner” filmak 
sororitate kontzeptua jorratzeko aukera ematen 
du, emakume protagonistek beren artean dituzten 
pertsonen arteko harremanetan islatzen dena, 
hala nola Parvana bera, Shauzia (antzinako 
eskolakidea, espazio publikoan mutil gisa ere 
eraldatua), Fátima eta Soraya, protagonistaren ama 
eta arreba, hurrenez hurren. Beraz, terminoaren 
kontzeptualizazioarekin hasiz, sororitate hitza 
latinezko soror hitzetik datorrela aipatu behar da, 
ahizparen kontzeptuaren baliokidea dena. Hasieran, 
Sisterhood (termino anglosaxoia) terminoa garatu 
zen, Kate Millet egile estatubatuarrak hirurogeita 
hamarreko hamarkadan sortua, feminismoaren 
bigarren olatuaren erreferentea dena, honela, 
emakumeen artean sortutako aliantzei erreferentzia 

eginez. Gogora dezagun “anaitasuna” terminoak 
“anaien edo anai gisa tratatzen diren pertsonen 
berezko afektua eta konfiantza” aipatzen duela.

Urte batzuk geroago, Marcela Lagarde antropologo 
mexikarrak gaztelaniara itzuli zuen kontzeptua 
sororitate bezala. Kontzeptu horrek emakumeek, 
emakume diren aldetik, garatzen duten aliantza 
sakon eta konplexua aipatu nahi du. Hala, 
bada, beren burua solaskide gisa aitortzen duten 
emakumeen arteko genero itun politikoa da, 
emakume bakoitzak duen autoritateari aipamen 
eginez. Emakumeen arteko elkartasun horretatik 
abiatuta, ez dago hierarkizazio posiblerik, baizik eta 
elkarrekikotasun-printzipio bat, guztien aniztasuna 
indartzen duena; horrela, emakumeen arteko 
elkarrekiko aintzatespena sustatzen da, munduan 
nagusi diren gizarte eta errealitate matxista eta 
misoginoei aurre egiteko. Ondorioz, gaztelaniazko 
bertsioaren egilea bera parafraseatuz: “Sororitatea 
misoginia desmuntatu nahi duen politika da, 
emakumeak ahalduntzeko eta berdintasuna 
eraikitzeko oinarrizko ekintza. Hori gabe, trabak 
jarriko ditugu geure artean“. Terminologia 
horren harira, batzuetan gerta daitekeen bezala, 
kontzeptualizazioak praktikan jartzea bistaratzea 
oztopa dezake; horregatik, kontzeptua laburtu 
daiteke, emakumeen artean sortutako elkartasuna 
dela ulertuta.

Ikasgelan, termino hori fikziora eramanez, lan 
egiteko asmoz, ikasleen materialetik honako bi 
agerraldi hauek aukeratu dira, non emakumeen 

2. DELOWAR ETA BIOK. BERA ERE NESKA DA. 
ELKARREKIN EGITEN DUGU LAN 

HELBURUA: Sororitatearen kontzeptua ezagutzea, eta praktikan emakumeen ahalduntzerako eta 
neskatoen, nerabeen eta emakumeen aurkako indarkeria moten aurkako borrokarako duen garrantzia 
ikusaraztea. 
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arteko sororitatea ikusten den: 4. AGERRALDIAN, 
Parvana atsekabetuta eta agortuta iritsi da, beste 
egun batez espazio publikoan Atish izan ondoren; 
bere amak, Fatimak, zauriak garbituz, Kabul hiritik 
laster alde egitea erabaki du, hainbat ikuspegitatik 
bien arteko elkarrizketa sustatuz. Elkarrizketa 
horretan, familiako emakumeen arteko zaintzak 
islatzen dira, baita filmaren ibilbidean zehar ere. 
Transkripzio beraren adibide zehatz bezala, 
Parvanak bere amari Shauzia eta bere artean 
elkar zaintzen dutela adierazten dionean aipa 
daiteke, baita Fatimak Kabul hiritik ateratzeko 
bere asmoak adierazten dituenean ere, bera eta 
bere alabak babesteko metodo bezala. Talibanen 
erregimenean emakume izateak zer esan nahi 
duen ikusita, bere alaba Sorayaren ezkontza 
hitzartzeko betebeharrean ikusten du bere burua, 
bizirik irauteko irtenbide bakar gisa, eta bizi duten 
pobrezia egoeratik atera ahal izateko.

Atalarekin jarraituz, 5. AGERRALDIAN Shauzia eta 
Parvanaren arteko agur-elkarrizketa transkribatzen 
da. Bi adingabeen arteko harremana, sororitatean 
oinarritua, filmeko elementu protagonistetako bat da. 
Bai transkribatutako agurraren irudian, bai filmaren 
ibilbidean zehar, une batzuetan bi nesken arteko 
sororitatea islatu daiteke, adibide gisa: Shauzia 
Parvanari mutila izanik bizirauteko moduari buruz 
irakasten; Parvana Shauziarekin une zail batzuetan 
partekatzen, ahozko tradiziotik abiatuta istorioak 
eta ipuinak; bi lagunen artean askotan ematen diren 
zainketak; horiek partekatzea; Shauziak bere dirua 
ematen dionean bere baba berreskuratzeko, etab.

Beste sororitate keinu batzuk: Fatima eta bere 
alaba Soraya borrokan ari dira, Kabul Parvanarik 
gabe uztera behartzen dituen gizonarengandik 

libratzeko, hari fisikoki eta ahoz aurre eginez; 
Sorayak bere familiaren onerako ezkontzeko 
egiten duen sakrifizioa; Sorayak Parvanari ilea 
mozten eta mutilez janzten laguntzen dion bezala; 
Soraya Parvanaren eta bere amaren artean 
bitartekari lana egiten duenean, Atish kalera atera 
dadin ahalbidetzeko; Fatima jasotako jipoitik 
errekuperatzen ari denean, ahizpak haurra eta 
etxea zaintzeko antolatzen dira; eta abar.

Beraz, ikasleen materialean sororitatearen 
kontzeptuari buruzko hausnarketa-ariketak topatzen 
ditugu, bai hautatutako agerraldietan, bai filmaren 
ibilbidean, bai eta gure eguneroko bizitzan 
sororitatea martxan jarri izanaren identifikazioa 
sustatzea ere. Gogoeta sustatzen lagunduz, 
irakaskuntzaren zereginetik hurbileko adibide 
batzuk parteka daitezke, emakumeen artean 
sororitatetzat hartzen direnak, adibidez: Estatuko 
bazter guztietako emakumeek “manadaren kasua” 
deituriko epaiaren aurrean eman zuten erantzun 
soziala, biktimari babesa erakutsiz; edo emakumeen 
artean ematen diren zaintzak, egunerokotasunetik; 
#MeToo mugimendua; Emakumeak hilketa matxista 
bat gertatzen den bakoitzean; etab.

Azkenik, atal honetako hausnarketa amaitzeko, 
RUPI KAUR idazle gaztearen mikro-poema bat 
transkribatuko dugu ikasgelan partekatzeko:

“Denok aurrera egiten dugu
inguruan ditugun emakumeak 

zein erresistenteak eta harrigarriak diren
aitortzen dugunean”.
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“The Breadwiner”-ek gogoeta egiteko aukera ematen 
du, protagonista nagusietako batzuen begiradetatik 
abiatuta, ahozko tradizioaren inguruan, herrien 
transmisio historiko-kultural eta identitarioko tresna 
gisa. Hau da Nurullah eta Parvanaren kasu 
argia: maisuak, bere alabari, transmisio historiko-
kulturalaren eta identitarioaren garrantziaz 
irakasten dio, kontatzeko artean uneoro sartuz. 
Beraz, bere gurasoa arbitrarioki atxilotu ondoren, 
Parvana bera da ahozko tradizioarekin jarraitzen 
duena, Zaqirekin, bere anaia gazteenarekin eta 
bere familiako gainerakoekin, eta bere lagun 
Shauziarekin partekatuz.

Ikasgelan hausnarketa kolektiboa bideratzeko, 
esan behar da gaur egungoa bezalako mundu 
globalizatu batean, nahiz eta a priori anakronikoa 
izan, ahozko tradizioak funtsezko elementua izaten 
jarraitzen duela norberaren errekonozimendurako 
eta norberaren jatorria ulertzeko, iragana eta oraina 
ahaztu gabe. Horrela, gaur egungo gizarteak eta 
bertan bizi diren pertsonak etengabeko dialektikan 
daude tradizioa erreferentziazko elementu gisa 
aldatzearen eta mantentzearen artean.

Tradizioaren mantentzeari dagokionez, ahozko 
tradizioaren garrantzia edo hitzaren balioa 
azpimarratu behar da; izan ere, antzinatik izan da 
kultura eta nortasuna preziatzeko eta transmititzeko 
bidea, belaunaldiz belaunaldi transmititutako 
informazio-multzoari esker. Beraz, hitzaren eta 
ahozko tradizioaren balioa elementu oinarrizkoa 
eta erreferentziala da aldi berean; bestela esanda, 
egungoaren eta sustraien arteko dialektika.

Beraz, ahozko tradizioa herri baten kultura-
nortasunaren parte da, eta mantentzen jarraitu 
da, denboran eta espazioan gertatutako gizarte-
aldaketak gorabehera. Gomendio gisa, aipa 
daiteke euskararen kontserbazioa Euskadin, edo 
bablearena Asturiasen, ahozko tradizioaren eta 
hitzaren balioaren bidetik; baita gure herriaren 
berezko tradizioak eta kulturak ere, oraindik ere 
gure inguruneetan indarrean daudenak.

Eztabaida sustatzeko argudio teorikoari helduz, 
ahozko tradizioa gizarte edo herri baten nortasu-
na, kultura, tradizioak, hizkuntza eta esperientzia 

antzina-antzinatik transmititzeko modutzat hartzen 
da, ahozko adierazpenen bidez, hala nola konta-
kizunak, alegiak, kantuak, ipuinak, otoitzak, kon-
dairak eta abar, horietako batzuk aipatzearren. Be-
launaldiz belaunaldi transmititzen dira, egundaino 
iritsiz; horrela, beren funtzio nagusia lortzen dute: 
kontserbazioa.

Horregatik guztiagatik, ikasleengandik sortzen joan 
daitezkeen adibideen bidez, nabarmendu behar da 
ahozko tradizioa garrantzi handiko iturria izan dela 
identitate kultura, historia eta ohiturak ezagutzeko. 
Azken finean, ahozko tradizioa herri baten historia 
da, bere bizipen eta tradizioen bidez aurrera egiten 
duen gizarte batena.

Ahozko tradizioari genero-ikuspegia jartzen 
badiogu, ezin dugu ahaztu emakumeak denbora 
luzez izan direla ahozko kultura transmititu dutenak; 
hazkuntzaz eta zaintzaz arduratzen zirenak 
ziren, eta oraindik ere badira, kasu askotan, 
haurtzaroarekin eta adineko pertsonekin denbora 
gehien pasatzen zutenak, eta, horregatik, ahozko 
tradizioaren eta kulturaren hartzaile eta transmisore 
bihurtu ziren.

Emakumeak eguneroko zeregin eta zereginak 
egiteko elkartzen zirenean, berriz aurkitzen ziren 
uneak izaten ziren, non istorioak eta kondairak 
kontatzen zituzten, kantatzen zuten, ipuinak 
kontatzen zituzten, esaera zaharrak kontatzen 
zituzten, eta abar. Gaur egun, gure amek, amonek 
eta birramonek transmititutako tradizio aberatsa 
jaso dugu oinordetzan.

Gogora dezagun aurreko hamarkadetan, 
teknologia, telebista, irrati eta abarrik ez zegoenez, 
aisialdia eta entretenimendua istorio eta elezaharren 
ahozko transmisioan oinarrituta zegoela. Bestalde, 
gogorarazi behar da etxe askotan, eskolatzean 
eta hezkuntzan seme edo alaba batzuei baino 
ezin zitzaiela eman lehentasuna, eta, oro har, 
emakumeak etxeko eta zaintzako eremuetara 
mugatzen zirela, mutilek hezkuntzarako sarbidea 
zuten bitartean. Emakume askok ezin izan zuten 
irakurtzen eta idazten ikasi, eta, ondorioz, jakintza 
guztiak ahoz transmititu ziren.

3. ISTORIOEK GURE BIHOTZETAN DIRAUTE, BAITA DENA 
GALTZEN DUGUNEAN ERE 

HELBURUA:  Gaur egun ahozko tradizioa identitate eta kultura-transmisiorako metodo gisa identifikatzeari 
eta kontzeptualizatzeari buruzko hausnarketa kolektiboa sustatzea. 
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AMAIERAKO 
   ARIKETA3

Auzo eta komunitate-inguruneak istorioak 
biltzeko eta kontatzeko gune aproposak 
ziren, eta ikusita gizona esparru publikoaz 
gehiago arduratzen zela, eta emakumea 
esparru pribatuaz gehiago, amona eta 
ama asko arduratu ziren beren jakintzak 
transmititzeaz, beren zereginak egiten 
zituzten bitartean. Gainera, filma 
testuinguruan jarriz, arabiar kulturan ahozko 
tradizioa oso errotuta dago. Horren fruitu 
dira, besteak beste, Ekialde Ertaineko 
ipuin tradizionalen bilduma, “Mila gau eta 
bat gehiago” izenekoa. Sheherezade da haren 
protagonista eta narratzaile nagusia, eta gauez 
kontatzen zion istorio bat Erregeari, entretenituta 
mantentzeko eta bere haserrea baretzeko.

Filmean ikusten dugunez, Parvanak ez zuen zertan 
irakurtzen jakin behar; izan ere, Afganistango 
biztanle askori eskolatzea kendu zitzaien, 
neskei bereziki, eta idazten eta irakurtzen ikas 
zezaketenek neurri oso murriztaileak zituzten zer 
irakurri eta zer ez dagokionez. “Edozer idazten 
da, edozer irakurtzen da”, ikusten dugu Parvanaren 
aitak bere burua eskaintzen duela ezin dutenen 
gutunak irakurri eta idazteko, eta bere gurasoa ez 
dagoenean, Parvanak mutil bihurtuta, bere burua 
ere eskaintzen duela, laguntzera joaten direnen 
nahasmena gorabehera.

Kabul hiria aurkitzen den mundu kaotikoaren 
irudikapena, ahaleginari, pertseberantziari eta 
helburu bat lortzeko borrokari analogia gisa 
balio dion ipuin gisa mozorrotzen da. Ondorioz, 
Parvanaren anaiarekin gertatu zenari buruzko 
arrasto bat ere ematen digu, eta familian pisu hori 
eramateko borrokak berebiziko tentsio dramatikoa 
eragiten du istorioaren jarraipenerako.

Ipuina gazte bati buruzkoa da (geroago jakingo 
dugu Sulayman dela, hildako anaia), hurrengo 
urteko uztarako haziak bueltan ekartzea lortuko 
duena, baina elefante errege izugarriari aurre egin 
beharko diona. Gure protagonistaren istorioaren 
une bakoitzean ipuinak ere aurrera egiten du, eta 
modu horretan oso paralelismo interesgarria egiten 
da. Istorioa nortasuna berrestearekin eta Sulaymani 
gertatutakoaren ikusgarritasunarekin amaitzen da 
“Nire izena Sulayman da, nire ama idazlea da, nire 
aita maisua, eta nire ahizpak beti elkarren artean 
borrokatzen dira. Egun batean jostailu bat aurkitu 
nuen kalean; ez dut gogoratzen ondoren zer gertatu 
zen, hori izan baitzen amaiera.“

Kontakizun horrek indarrak ematen dizkio Parvanari 
bere baba aurkitzeko helburuan, eta, bestalde, 
anaiaren heriotza ulertzen laguntzen dio, familiaren 
barruan tabu bat baita, bere galeraren dolua eginez.
Une zailetan, krisi, ziurgabetasun, haserre edo 
tristura uneetan, Parvanak bere otoitza eta bere 
ipuinen kontaketa erabiltzen ditu animoak lasaitzeko 
eta poz pixka bat oparitzeko. Filmean esaten den 
bezala, “Istorioek baikortasunez betetzen dute; 
dena aldatzen da, eta istorioek hori gogorarazten 
digute.”

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.


