
 

 

EMIGRAZIOAREN ETA IMMIGRAZIOAREN INGURUKO PELIKULAK  

  

WELCOME (2009). Bilal, Kurdistaneko 17 urteko gaztea,  Ekialde Hurbila eta 

Europa gurutzatu ditu Ingalaterrara emigratu berri den neska lagunarekin 

egoteko. Baina bere bidaia bertan behera geratzen da Frantzian Mantxako 

Kanala gurutzatzea debekatzen diotenean. Igeri gurutzatzea erabakitzen du (32 

kilometro) eta horretarako igerileku munizipalean entrenatzen hasten denean, 

Simon ezagutzen du. Hau, igeriketako irakaslea da eta banaketa prozesua bizitzen ari da. 

Edozer egingo luke bere emaztea berreskuratzeko eta Bilali babesa emateko dena 

arriskatzen du.  

 

LA JAULA DE ORO (2013). Bi nerabeen historia kontatzen du, zeinek beren 

herrixkatik ateratzen direnean beste gazte indigena batekin egiten duten topo. 

Hirurak milaka pertsonak bizitzen duten esperientzia krudela igarotzen dute, 

arriskuz beteriko egoerak igaroz eta amaiera zalantzagarria izanaz. Bidean 

laguntasuna, solidaritatea, beldurra, injustizia eta mina bizitzen dute lagun hauek.  

  

 

14 KILOMETROS (2007). 14 kilometro dira Afrika Europatik separatzen dituen 

kilomertoak. Afrikan milaka pertsona dira Europara sartzeko helburua dutenak 

beraien herrialdean duten goseak ez duelako fronteraz eta oztopoez ulertzen. 

Pelikulak honek argia eman nahi dio immigrazioak dituen itzalei. Buba Kanou, 

Violeta Sunny Sunny eta Mukela Kanou dira Europarako bidai arriskutsua ekiten 

dutenak Mali, Niger, Argelia eta Maroko zeharkatuz.  

 

HARRAGA (2009). Harraga etorkin ilegal bat da eta airez, itsasoz eta lurretik 

bidaiatzen du. Paperik, bisarik eta pasaporterik gabe bidaiatzen du.  

 

 

 

UNA VIDA MEJOR (A BETTER LIFE) (2011). Los Angelesen bizi den Karlos 

Galindo mexikarra da protagonista eta gizon zintzo eta zuzena da. Bere seme 

alabei etorkizun on bat eskaini nahi die.  

 



 

 

LAS CARTAS DE ALOU (1990). Afrikar talde bat klandestinoki Espainiako 

hegoaldera iristen da eta horien artean Alou, 28 urteko senegaldarra dago. Almerian 

bere gauza guztiak lapurtzen dizkiotenez saltzaile ibiltari bihurtzen da. Bere plazer 

bakarra familiari eskutitzak idaztea da Espainian bizitzen dituen gorabeherak 

kontatuz.  

 

RETORNO A HANSALA (2008). Hamarkada honen hasieran, Rotako hondartzetan 

hamaika gazte etorkinen gorpuak azaldu ziren, zeinak patera batean gurutzatu nahi 

zuten itsasartea. Jantzita zeramaten arropengatik jakin zen hamaika gazte hauek 

herrixka berdinekoak zirela, Hansala herrixkakoak. Film honetan bi pertsonaien 

begietatik berregiten da: Martin, hiletako enpresarioa da eta gertatutakoarekin 

negozioak egin nahi ditu, eta Leila, hildako baten arreba. Bi hauek furgoneta batean 

bueltatu nahi dute hildako baten gorpua eta honek beraien sinesmen guztiak birplanteatuko 

dizkie.  

 

THE VISITOR (2007). Walter Vale Connecticut unibertsitateko irakaslea da eta Nueva 

Yorkera bidaiatzen du. Bere Manhattaneko etxean bikote etorkin batekin egiten du 

topo. Tarek siriako musikaria da eta Zainab senegaldarra da. Apartamentu horretan 

bizi dira ezezagun batek, nagusia zela esanaz, etxea alokatzen dielako.  

Unitate didaktikoa: http://es.calameo.com/read/002862665fe2bc2d264ad 

 

 

SAMBA (2014). Orain dela hamar urte iritsi zen Samba senegaldik frantziara eta 

ordu ezkero lan ugari izan ditu. Alice emakume exekutiba bat da eta ez dago bere 

momenturik hoberena igarotzen. Biak beraien bidea bilatzen ari dira. Samba prest 

dago edozer egiteko paperak lortzeko eta Alice aldiz, bere lehengo bizia 

berreskuratzeko. Azkenean beraien bideak gurutzatu egiten dira.  

 

 

A ESCONDIDAS (2014). Ibrahim 16 urteko gazte marrokiarra da eta noraezean eta 

bakarrik dabil hiri bateko kanpoaldean. Badaki bi egunetan lurraldetik kanporatu 

egingo dutela eta horregatik bere gauzak hartu eta ihes egiten du. Ez du nora Joan. 

Diskoteka batean Rafa dago, 15 urteko mutil espainiarra eta ez da gai ikusten 

gustuko duen neska asetzeko. Ibrahimen eta Rafaren biziak elkartu egiten dira eta 

bata bestearengan eragin handia dute, kontrola ezinak diren sentimenduak dituzten 

arte.  

http://es.calameo.com/read/002862665fe2bc2d264ad
http://es.calameo.com/read/002862665fe2bc2d264ad


 

 

ILEGAL (2003). Bi kazetarik ikerketako lan arriskutsu bat ekiten dute: Afrikatik 

Europara pertsonak ilegalki eramaten dituzten mafia bat azaleratu nahi dute. 

Beraien helburua immigrazioak duen drama salatzea da eta klandestinitatean 

jarduten duten taldeak eta pertsonekin trafikatzen duten sareak salatzea.  

 

 

LA BUENA MENTIRA (2014). Estatu Batuetan Sudaneko guda zibileko 

errefuxiatu bat bizi da beste gazte errefuxiatuekin. Amerikara iristean, gazteek 

Carrie ezagutzen dute. Gizarte langilea da eta bizi diren munduan eta beraien 

mundutik horren ezberdina den gizarte horretan garatzen eta aurre egiten 

erakusten die.  

  

SLIMANE (2013).Slimane eta Moha 18 urte bete dituztelako adin txikikoen 

zentrotik kaleratzen dituzte. Kalean, nora joan jakin gabe, dirurik gabe eta inon 

gorde ezinik aurkitzen dira. Egunak luzeak egiten zaizkie gazte hauei. Beraien 

arteko harremana sendotzen doa eta kolokan jartzen da gertakizun baten ostean.  

 

 

THE LAND BETWEEN (2014). Marokoko iparraldean bizi diren Saharako 

hegoaldeko gazteen bizitza islatzen den dokumental bat da. Mendian daude eta 

beraiek bizitzen dituzten egoera gogorrak eta isilduak adierazten dira. 

Esteka honetan ikusi daiteke: http://thelandbetweenfilm.com/home-page-

spanish/ 

 

 

YO ESTOY CON LA NOVIA (2014). Palestinako poeta batek eta italiar kazetari 

batek Milanen Palestinako eta Siriako bost etorkin ezagutzen dituzte, zeinak 

hiesian dabiltzan. Italiara iritsi dira Lampedusako bidetik. Laguntzea erabakitzen 

dute ezkontza faltsu bat antolatuz. Eztei-jantzia jartzen du Palestinako neska 

gazte batek eta lagun batzuk gehitzen dira festaren gonbidatu gisa. Lau egunetan 

eta 3.000 kilometroren ostean, Europa erdia gurutzatzen dute. Historia honetan ametsak eta 

pertsonaien esperantzak agerian geratzen dira.  

 

 

 

http://thelandbetweenfilm.com/home-page-spanish/
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L’ABRI (2014). Emergentziako babesa ematen zaie etxerik gabe pertsonei 

Lausannen. Bunker honen sarreran gauero gertakizun dramatikoa bizitzen da eta 

askotan liskar bortitzak ematen dira. Zaintzaileak direnak “txiroak direnak” aukeratu 

behar dituzte: lehenengo emakumeak eta haurrak eta ondoren, tokia badago 

gizonak. Aterpeak 100 pertsonentzako tamaina duen arren, bakarrik 50 sartzen 

dira. Bertan janaria eta ohea dute. Denek dakite gaua luzea egingo zaiela bertan. 

Dokumentala da.  

 

 

EN TIERRA EXTRAÑA (2014). Edinburgora etorkizun hobe baten bila joan diren 

gazte espainiarren historiak biltzen dituen dokumentala da.  

 

 

 

PERDIENDO EL NORTE (2015). Hugo eta Braulio, unibertsitateko ikasketak 

dituzten gazteak, nazkatuak daude ez dutelako lana aurkitzen eta ez dute 

etorkizuna ikusten Espainian. Honengatik, Alemaniara joatea erabakitzen dute 

“Españoles por el mundo” antzeko serie bat ikusten dutelako. Baina ohartzen dira 

toki batean sobratzeak ez duela esan nahi beste toki batean beharrezkoa izatea. 

Alemaniako ametsa amets gaizto bihurtu daitekeela ohartzen dira.  

 

¿DIOS MIO PERO QUE TE HEMOS HECHO? (2014) Claude eta Marie Berneuil, 

bikote katoliko eta kontserbadorek dira, lau alaba dituzte eta hauei balore eta 

printzipioak transmititzen dizkiete. Hala ere, alabak disgustuak ematen dizkiete: 

zaharrena musulman batekin ezkondu zen, bigarrena judutar batekin, hirugarrena 

txinatar batekin. Bikoteak alaba gaztearengan esperantza handia du.  

.  

 

CRASH (2004). Arekan areildako gorpu baten aurkikuntza ematen da eta pertsona 

batzuk Los Angelesen elkartzea ematen da. Beteranoa eta arrazista den polizia,  

idealista eta berria den polizia, distrituko fiskalaren emaztea, iranikoa den 

dendaria, bikote beltza … Beraien artean arrazagatiko, erlijioko eta sozialeko 

tentsioak sortzen dira.  

  

 

 



 

 

MUROS (2015). Mundua geroz eta bananduagoa dago bi harresiez. Alde batean 

gizakiak daude eta bestean ere. Ez dago eztabaidatu beharrik batzuen 

existentzia logikoa edo zentzugabekoa den, baizik eta erakutsi behar da denak 

berdinak garela.  

 

 

NACIDO EN SIRIA (2016). Guda Zibila Sirian hasi zenetik lau milioi siriok 

beraien lurraldea utzi behar izan dute. Horietatik erdia adin txikikoak dira. 

Pelikula honek errefuxiatu hauen ikuspuntua jorratzen du eta bizi dituzten 

kalbarioak kontatzen dira: mafiaren gehiegikeriak, itsasoaren bihozgabekeriak, 

etorkizunaren ezjakintasunak, beldurrak eta ametsak.  

 

 

 

FUEGO EN EL MAR (2016). Lampedusako irla Italiako puntu meridianoena da, 

zein 1990. Urtetik etorkin ilegal gehien aurkitzen ziren gunea zen. Hogei 

urteetan 20000 pertsona ito dira bidean beraien ametsa bete nahi zutenean. 

Gudatik eta gosetik ari ziren alde egiten. Samuel irlan bizi da, 12 urteko mutila 

da, eskolara doa eta ehizara joatea gustuko du.  

 

 

X500 (2016). Maria Montrealera iristen da Manilatik bere amonarekin bizitzeko eta 

bere egoera berrira egokitzeko borrokatzen du. Alex, afrokolonbiarra, Estatu 

Batuetatik deportatua da Kolonbiara eta bere auzoa talde kriminal batzuek hartu 

dute. Bestalde, Davidek bere herria uzten du bere aitaren heriotzaren ostean eta 

Mexikon etorkizun berri eta hobeago bat bilatzen du. Pelikula honetan hiru 

nerabeen bizitzak kontatzen dira, zeinak herrialde desberdinetan aurkituz egoera 

berdinak bizitzen dituzten.  

 

 

LA OLA (2008). Alemanian, proiektuen astean, eskolako Rainer Wenger 

irakasleak ikerketa bat egitea erabakitzen du bere ikasleei erregimen totalitarioa 

azaltzeko. Egun gutxietan, gelakideek aldaketa nabarmena bizitzen dute eta 

irakasleak denaren kontrola galtzen du.  

 

 



 

 


