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PRENTSA OHARRA 
ZINEXIT TOPAKETAK “RAZZIA” FILM KORALA ESTREINATUKO DU EUSKADIN 
GIZA ESKUBIDEEN DEKLARAZIOAREN 70.URTEMUGA OSPATZEKO  
 

 Oscarretarako aurre-hautagaitza lortu zuen Nabil Ayouch-en film koral 
honetako pertsonaiek, nortasun eta desioen arabera bizitzen uzten ez dien 
gizarte bati egiten die aurre    
 

 Filma bihar asteartea, urriak 9, 19:30ean ikusi ahal izango da Bilboko Azkuna 
Zentroko Golem zinemetan. Sarrera doakoa da, baina gonbidapena jaso 
beharko da leihatilan  
 

 Proiekzioaren ostean, solasaldia izango da Sofía Marroquín, Oxfam Intermon 
erakundeak Euskadin daukan Ordezkariarekin. GKE honek herrialde hartako 
emakumeen alde egiten du lan, eta marokoar Gobernuaren errepresaliak jaso 
ditu   

 

 Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen, Bizikidetza eta Lankidetza Idazkaritzak 
antolatu eta azaroaren 19tik 23ra bitartean ospatuko den Zinexit, 
Bizikidetzaranzko Zine Erakusketaren bederatzigarren edizioaren atarikoa da 
ZINEXIT TOPAKETAK 

 
TEASER ‘RAZZIA’: https://vimeo.com/293205371 

 
Bilbo, 2018ko urriak 8.-  Nabil Ayouch franko marokoar zuzendariaren “Razzia” azken filma 
aurkeztuko da, bihar asteartea, Bilbon, Eusko Jaurlaritzako Giza Eskubideen, Bizikidetza eta 
Lankidetza Idazkaritzak antolatzen duen Zinexit, Bizikidetzaranzko Zine Erakusketaren atarikoa 
den ZINEXIT TOPAKETAK laugarren edizioan. Urte honetan bai Erakusketa eta baita Zinexit 
Topaketak ere Giza Eskubideen Deklarazioaren 70. urteurrena daukate ardatz, eta Eskerrak 
hitzaren inguruko mezua partekatu eta zabaldu nahi dute: ‘Eskerrak Giza Eskubideei 
existitzeagatik, eskerrak hauek bitartez lortu denagatik, eta eskerrak oraindik betetzear ditugun 
erronka guztiak guri gogoratzeagatik’.  
 
 Euskadin estreinaldia den “Razzia” filmak Maroko garaikidearen aniztasun korala azaldu eta 
zuzendariaren hitzetan ‘munduaren egoeraz hitz egiten digu’. “Aniztasuna ezabatzeak  
biolentzia bihur daitekeen frustrazio eta gorrotora bideratzen gaituen” munduaz. Bertan azaltzen 
diren istorio desberdinen bitartez, oraindik giza eskubideen inguruan egiteko dagoen guztia 
gogoratzen digu RAZZIAk:  
 

1) Berebere harán batean arabiera irakastera behartuta dagoen maisuarena;  
2) aitak eta ingurukoek gaitzesten duten homosexualarena;  
3) bere erlijioagatik beste sexukoekin harremanak izatea lortzen ez duen enpresari judu 

arrakastatsuarena eta  
4) uste baino senar tradizionalagoa duen emakume moderno batena.  

 
RAZZIA filmeko pertsonaiek aurre egiten diote euren nortasuna eta desioen arabera bizitzen 
uzten ez dien gizarteari eta, zuzendariaren hitzetan, “era desberdinez azaltzen du egungo 
Marokon hainbat lagunek diren bezala agertzeko, edota lagun hurkoa bere desberdintasunean 
onartu eta harekin bizitzeko daukaten ezintasuna: nortasun ugariko herrialdea gara eta hori da 
gure aberastasuna”.  

 
Nabil Ayouch (Paris, 1969), aita marokoar eta ama tunisiar judu baten semea, telebista eta 
zinemako gidoigile eta ekoizle da. “Ali Zaoua, príncipe de Casablanca” eta batez ere,  “Los 
caballos de Dios”, filmarekin egin zen ezagun nazioarte mailan. Jihadismoaren kontakizun 
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gordina den azken film honek arrakasta handia izan zuen 2012ko Canneseko Zinemaldian eta 
urte berean, Film onenaren Urrezko Galburua jaso zuen  Valladolideko Zinemaldian.   Urte 
honetako otsailean Marokon estreinatu den “Razzia” filmarekin atzerriko film onenaren Oscar 
sarirako izan da aurre izendatua.  
 
Proiekzioa eta solasaldia  
Filma bihar, urriak 9, asteartea, 19:30ean ikusi ahal izango da  Azkuna Zentroko Golem 
zinemetako 1. ARETOAN.  Sarrera doakoa da, baina leihatilan jasoko den gonbidapena 
aurkeztu beharko da. Proiekzioren ondoren, Goizalde Landabaso kazetari eta idazleak 
aurkezturik, Sofia Marroquín, Oxfam Intermonek Euskadin daukan ordezkariak parte hartuko 
duen solasaldia izango da.  GKE honek, aldaketaren erdigunean emakumea jarriz, gizarte 
berdintsuago baten alde lan egiten du eta, zenbaitetan, marokoar Gobernuaren errepresaliak 
jaso izan ditu. Emakume eta gazteekin gauzatzen du bere zeregin nagusia,  ekonomia eta 
gizarte alorreko eskubideak eskuratu; emakume eta neskatoentzat indarkeriarik gabeko bizitza 
aske bat lortzen saiatu; eta politika sozio-ekonomiko hobeak eskuratzeko 
 lanean aritzen da.  
 
Zinexit-en 9. edizioa, azaroaren 19tik 23ra bitartean  
 
ZINEXIT TOPAKETAK duela lau urte jaio zen Zinexit-en atariko gisa, zeinek aurten, 
bederatzigarren edizioa ospatuko duen azaroaren 19tik 23ra bitartean. Desberdintasunaren 
errespetutik eztabaida erraztu, eta euskal gizartean bakearen kultura sustatzeko gauza den 
zinema,  hezkuntza tresna gisa aldarrikatzen dute ekimen biek. Hortaz, Zinexit-ek  Giza 
Eskubideen Deklarazioaren 70. urtemuga ospatu nahi du Eskerrak hitzaren inguruko mezua 
partekatu eta zabalduz. ‘Eskerrak Giza Eskubideei existitzeagatik, eskerrak hauek bitartez lortu 
denagatik, eta eskerrak oraindik betetzear ditugun erronka guztiak guri gogoratzeagatik’.  
 
Hezkuntza eta gizarteratze tresna sendoa da zinema, ikuslea errealitate desberdinetara 
bideratu, eta aldi berean, bertan sortzen diren bidegabekeria eta inguruari buruzko iritzi kritikoa 
sortzeko gai dena. Zentzu honetan, bizikidetzaren ikuspuntutik bideratutako bakean hezi, eta 
Giza Eskubideen ezagupena, hausnarketa eta sustapenaren helburua lortzeko jarduera egokia 
dugu Zinexit.  Aurreko edizioetan bezala, gizarte pedagogia proposamena den Erakusketaren 
helburua Giza Eskubideekin eta Bizikidetza Demokratikoarekin zerikusia daukaten gai 
desberdinen inguruan ikusleekin iritziak aldatu, eta  eztabaidarako gune bat sortzea da. 
 
Argibide gehiago:  
L&V COMUNICACIÓN (Itziar Villamandos) ZINEXIT-EN PRENTSA BULEGOA 
Tel.: 94 416 08 00 / 657 796 583 villamandos@lvcomunicacion.com 

mailto:villamandos@lvcomunicacion.com

