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 1. ANEXOA (irakaslearentzako materiala):  

MALALA 
 

Malala Yousafzai, (Pakistán, 1997koutzailak 12) 

Pakistango ikasle eta ekintzaile bat da. Talibanei aurre 

egin zien ikasten jarraitu ahal izateko. Islamistek tiro egin 

zioten aurpegian. Hezkuntzaren aldeko eragin handiko 

ekintzaile bihurtu da. 2014ko urriaren 10ean Bakearen 

Nobel Saria eman zioten. 

Mingoran (Pakistan) jaio zen. Eskubide zibilen 

aldeko, batez ere Swat ibaiaren Haranan, non 

erregimen talibanak neskak eskolara joatea debekatu 

duen, emakumeen aldeko ekintzaren ondorioz 

ospetsua da. 13 urte zituela, Yousafzai entzutetsu bihurtu 

zen Gul Makai izengoitiarekin BBC-rentzako blog bat idatzi zuenean, bere 

bizitza Pakistango Tehrik eta Talibaneko (TTP) erregimenaren menpean eta 

okupazio militarrak herri-eremuetara alde egitera behartu ondoren, haranaren 

kontrola lortzeko egin zituen ahaleginak azalduz. Talibanek Eskola pribatuak 

ixtera bahrtu zuten eta 2003 eta 2009 urteen artean nesken hezkuntza 

debekatu zen. 

2009an “Klase galera, emakumearen hezkuntzaren heriotza” izeneko 

dokumentalak (New York Timeseko Adam Ellickek eta Irfan Asharafek 

zuzenduta) Malala eta bere aita, Ziaudin Yousafzai, eta nola emaukumeen 

hezkuntza eremu horietan zaila edo ezinezkoa den erakusten digu. 

2012ko urriaren 9an, Mingoran atentatu bat sufritu izan zuen. TTP-ko 

miliziano batek, talibanen talde terrorista, eskolako autobusa gelditu ondoren, 

Malalari pistola batekin tiro egin zion eta balek garezurran eta lepoan jo zuten; 

horren ondorioz, ebakuntza bat egin behar izan zioten. Ehsanullah Ehsanek, TTP-

ko bozeramaileak, Malala berriz hiltzen saiatuko direla adierazi zuen. 

2012ko urriaren 15ean Erresuma batuko Birminghameko Isabel Erregina 

ospitalera eraman zuten, bere sendakuntza bertan jarraitzeko. 

Errehabilitazioarekin jarraitu zuen, berregite kirurgia egin zioten eta 2013ko 

urtarrilaren 4an senda-agiria eman zioten. Titanioko plaka bat eta entzuteko 

aparagailu bat inplantatu ondoren, Ingalaterrako DBHko Eskola batean bere 

ikasketak jarraitu zituen. “Eskolara itzultzeak oso zoriontsua egiten nau. Munduko 

ume guztiek eskolara joateko aukera izatea nire ametsa da, funtsezko 

eskubidea delako”. (Malala, 2013ko martxoak 19) 

 

JESÚS 
 

Nazareteko Jesus, 0 urtean Belenen (Palestinan) jaio 

zen. 30 urte zituela, bere burua ezagutarazi zuen ikaragarrizko 

hitz eta keinuen bidez; hauek Jainkoa maitasuna dela eta 

guk bizitza osoa eta zoriontsua izatea nahi duela adierazten 

dute. Berri on hau (ebanjelioa) gaizkien daudenentzat 

zuzenduta dago. Bere hitzek eta keinuek boteretsuen 

estatusa mehatxatzen dute, horregatik Jesus 33 urte 

zituenean atxilotu, epaitu, heriotzako epaia eman eta 
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gurutzitzatu zuten Jerusalenen. Egun batzuk igaro ondoren, bere jarraitzaile 

batzuk berriro atera ziren eta Jainkoak Jesus berpiztu zuela eta haiek horren 

lekukoak izan zirela, berpiztutako jesusekin topatu zirelako, aditzera eman 

zuten. Berpiztutako jesusen espirituak bere hitzak erta ekintzak jarraitzera 

bultzatu zituen. Modu honetan lehenengo kristau-elkarteak sortu ziren, hauek 

Jesusen jarraitzaileak dira eta bere eginkizuna Jesusen Ebanjelioan oinarritutako 

bizitza garatzea da, Jesusen nortasun osoa erreferentziaz hartuz. 

Ebanjelioen arretazko irakurmenak Nazareteko Jesusen oinarrizko 

ezaugarriak erakusten dizkigu eta lehenengo kristauak nola iksten zuten jesusen 

nortasunaz jabetzea ahalbidetzen du. Jesusen nortasunaren oinarrizko 

ezaugarriak honako hauek dira: a)Pertsona askea, b) Jainkoarekin harreman 

estua, c) Gainerako pertsonak laguntzen duen persona, d) Behartsuengandik 

hurbil dagoen persona, e) Mundu hobetzearekin konprometituta. 

  

MANDELA 
 

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, Sudafrikako 

Batasuna, 1918ko uztailak 18 – Johannesburgo, Sudafrika, 

2013ko abenduak 5). 

Sudafrikan madiba bezala ezagutzen dute, 

mandelaren klanaren adinduek emandako ohorezko 

titulua. Lehendakari bezala hautatutaizan baino lehen, 

apartheiden kontrako ekintzaile garrantzitsua izan zen, 

horren ondorioz atxilotu zuten 27 urteen zehar. 1962an 

atxilotu zuten eta biziarteko kartzela-zigorra jarri zioten, 

sabotaje eta beste karguengatik. 

Mandela 466/64. Presoa izan zen 27 urteen zehar 

egoera larrietan. Sudafrikako gobernuak hura askatzeko eskaera guztiak atzera 

bota zituen. Mandela askatasunaren, berdintasunaren eta estatuaren barruan 

eta kanpoan apartheiden kontrako borrokaren sinboloa bihurtu zen, 

sudafrikako beltz guztien askatasun falta irudikatzen zuen legendazko persona. 

Mandela kartzelan zegoen bitartean, bere askatasuna lortzeko tokiko 

presioak Sudafrikako gobernuaren kontra, baita internatzionalak ere, oso 

entzutetsuak izan ziren eta 1989an Sudafrika bidegurutze batean sartu zen 

Botha lehendakariak garun-isuri bat pairatu zuenean eta Frederik Willem de 

Klerkek ordezkatu zuenean. 1990eko otsailan De Klerkek Mandelaren 

askatasuna aditzera eman zuen. 

Bere askatasunaren ostean mandela bere partiduaren buru izan zen 

Sudafrikan demokrazia arrazaniztuna lortzeko negoziazioetan eta 1994an, 

sufragio unibertsalaren bidezko lehenengo hauteskunde demokratikoetan lortu 

zuen. Mandelak hauteskundeak irabazi zituen eta 1994tik 1999ra arte 

Sudafrikako lehendakaria izan zen. Bere helburu nagusienak adiskidetze 

nazionala, estatuaren garapena eta neska-mutilen alfabetatzea izan ziren. 

Mandelak lau hamarkadatan zehar 250 sari internacional baino gehiago jaso 

zituen, 1993an jasotako Bakearen Nobel Saria barne. 
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 JOANNE KATHLEEN ROWLING 
 

Joanne Kathleen Rowling (1965eko uztailaren 31n 

jaio zen). Idazle eta produktore britaniarra. Fama lortu 

zuen literaturaren azti ospetsuena sortzean, harry Potter, 

baina bere hasierak ez ziren errazak izan. Gogor 

borrokatu behar izan zuen bere novela publikatzeko eta 

bere pertsonaien control osa lortu ahal izateko. Harry 

Potteren liburuek arreta erakarri dute mundu osan, 

hainbat sari lortu dituztre eta 450 milio kopia saldu dituzte. 

Horrela Erresuma Batuko emakume dirudunena eta 

munduan arrakasta gehien lortu duenetariko emakume 

ekintzaile eta enpresari bat bihurtu da. 

 

MARK ZUCKERBERG 
 

Mark Elliot Zuckerberg (Estatu Batuak, 1984ko 

maiatzak 14). Estate Batuetako programatzaile eta 

enpresaria da, Facebooken sortzailea da. Zuckerbergek 

sarea garatzeko Harvard unibertsitateko klasekide 

batzuen laguntza izan zuen. Gaur egun, Forbes 

aldizkariaren urteko dirudunen zerrendan agertzen den 

persona gazteena da eta 19000 milioi dolarreko dirutza 

dauka. 2010ean Time Magazine Estatu Batuetako 

publikazioak Urteko Pertsona izendatu zuen. 

 

 

MILEY CIRUS 
 

Miley Ray Cyrus (Estatu Batuak, 1992ko azaroak 

23). Estatu Batuetako antzezle eta abeslaria. 2006an 

ospea lortu zuen Disney Chaneleko Hanna Montana 

telebistako saioan antzeztutako Miley Stewart 

pertsonaiari esker. Hanna Montana izenarekin telebista 

saioaren lau denboraldien musika grabatu zuen. Saio 

honetan lortutako arrakastarekin, nerabeen idoloa 

bigurtu zen. 2007an Hollywood Records-ekin kontratu bat 

sinatu zuen solista moduan bere karrera jarraitzeko. 

2009an The Time of Our Lives diskoa grabatu zuen pop 

soinu komertzialagoarekin. Cyrus hortik aurrera irudi 

helduago eta probokatzaileagoa erakutsi du. Estatu Batuetan platinoko lau 

disko lortu dituen lehenengo nerabea bigurtu zen. Gaur egun abeslari 

mediatikoenetariko eta arrakastatsuenetariko bat da. 

 

CRISTIANO RONALDO 
 

Cristiano Ronaldo (Funchal, Madeira irlako hiriburua, 

Portugal, 1985eko otsailak 5). Real Madrid futbol taldeko 

futbolaria da. Futbolari bezala ospea lortu zuen Manchester 
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United futbol taldean egon zen denboraldietan (2003-2009). 2009ko ekainan 

Real Madridlek fitxatu zuen eta historiako eskualdatze garestiena izan zen 96 

milioi euro ordaindu zituztelako. Munduko futbolari onenetariko bat da. 

 

OMAR SUÁREZ 
 

 Omar Suárez, Carabanchel auzoko (Madril) 25 

urteko gazte bat da. Aurten “Gran hermano 15” telebistako 

errealitian parte hartu du. Madrileko Athletic futbol 

taldekoa da. Saskibaloia gustatzen zaio. Bere burua 

persona asketzat, amodiotsutzat eta borrokatzailetzat 

dauka. 3 


