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BATXILERGOA
Sarrera
Azkeneko kanpaina-zikloan, kontsumo arduratsua eta horren inplikazioak landu ditugu,
eta gai horri buruz gogoeta egin dugu; une honetan, gure egunerokoa zehazten ari den
alderdi baterantz urrats bat ematea erabaki dugu. Garapen Iraunkorrerako Agenda eta
horren barnean biltzen diren 17 helburuak dira. Garrantzitsua da azpimarratzea garapen
iraunkorra egungo belaunaldien beharrak asetzeko gai den garapena dela, betiere,
horretarako etorkizuneko belaunaldien aukerak eta baliabideak arriskuan jarri gabe.
2000. urtean, nazioarteko komunitateari egokia iruditu zitzaion Milurtekoko Garapen
Helburuak abian jartzea. Zortzi helburu eta hogei xede ziren, herrialde pobreen
baldintzak hobetzeko asmoz zehaztutakoak. MGHak aurrera eramateko erantzukizuna
herrialde pobre guztien eta herrialde emaileetako lankidetza-agentzien gain zegoen.
Munduan dagoen pobrezia gainditzea zen MGHen asmoa, baina krisi ekonomikoek eta
borondate falta etengabeak garapenerako laguntzara zuzendutako aurrekontuak murriztu
zituzten.
MGHak guztiz bete gabe, 2015ean Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH) zehaztu
ziren. 17 helburu eta 169 xede dira guztira, eta gure munduaren iraunkortasunari
eragiten dioten mehatxuei erantzun nahi diete (mehatxu ekonomikoak, sozialak eta
ingurumenarekin lotutakoak), atzean inor utzi gabe. Herrialde guztien inplikazioa
bilatzen dute GIHek, baina ez erakunde politiko edo instituzional gisa soilik, gizarte
osoaren parte-hartzeari eta aktibismoari ere luzatzen baitiote deia. MGHek munduko
pobrezia desagertzea nahi bazuten, GIHek mundua aldatzea dute helburu.
Klaretarren, maristen eta salletarren GKEen kanpaina honek garapen iraunkorrerako
lehenengo bi helburuak lantzen ditu nagusiki: pobrezia desagerraraztea eta goserik ez
izatea.
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Tutoretzen helburu orokorra
-Gure ikasleak kontzientziatzea gure planetan garapen demokratikoak
eta iraunkorrak duen garrantziaz.
-Garapen Iraunkorrerako Helburuei buruzko informazioa ematea.
-Ikasleek pobreziaren eta gosearen arrazoiei eta ondorioei buruz dituzten
ezagutzak areagotzea.
-Gizarte-aldaketak sustatzen dituzten ekintzetan parte hartzera bultzatzea ikasleak.
-Ikasleak sentiberatzea, gizartean garapen iraunkorra sustatzeko gara ditzaketen
ohitura berriei, kanpainei eta ekintzei buruz, planeta osoan eragin dezaten.
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JARDUERAK
0. jarduera: GIHei buruzko sarrera
Lantzen diren gaiak: Garapen Iraunkorrerako Helburuak
Aurreikusitako denbora: 50 min.
Jarduera mota: parte-hartzailea eta elkarlanean aritzeko taldeetan
Laburpena: saio honetan, bideo bat ikusiko dugu sarrera moduan (A eta B
atalak dira, eta GIHak zer diren eta zer garrantzi duten erakusten dute).
Ondoren, C eta D atalak garatuko ditugu elkarlanean aritzeko taldeetan, eta
gizarte-konpromiso bat zer den ezagutzeko aukera izango dute.
Helburuak:
Ikasleek GIHen gaia ezagutzea eta barneratzea.
Guretzat zer-nolako garrantzia eta interesa duen jabetzea.
Talde gisa, gure inguruko egoeraren bat ezagutzea eta irtenbide bat bilatzen
jakitea.
Materiala:
Arbela
Proiektorea eta bideoa
Din A4 orriak
Salleneteko konexioa
pdf irakurtzailea (telefono mugikorra)
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Jarraibideak:

A.- Gaiaren aurkezpena: GIHak. (15’)
1-Arbelean idatziko dugu: “GIH”
Honako hau planteatuko dugu: hiru letra horiek zer esan nahi duten, "GIH"
(erantzunak baieztatzen ez badira, nolabaiteko jakin-mina piztuko da)
2-GIHak zer diren ikusiko dugu:
Bideo hau ikusiko dugu: “Number in Action” (1’20”)
https://www.youtube.com/ watch?v=Mdm49_rUMgo
Honako hauek ezagutuko ditut: izena, zenbat diren eta nork antolatzen dituen
2.-17 GIHak aztertuko ditut
Gogoan hartzeko eta zein diren jakiteko:
Honako pdf hau irakurriko dut:
http://www.pactomundial.org/wp-content/uploads/2016/09/Los-ODS.pdf
Hiru GIH aukeratuko ditut, hobetzeko premia handia dutenak. Gogoan
hartuko dut, eta nire inguru hurbilean 17 GIHekin lotutako premia bat
edo egoera bat identifikatuko dut. Eta idatzi egingo dut.

B.- GIHak pertsonalizatzea (10’)
3.- GIHen garrantzia balioesteko beste urrats bat

Bideoa ikusiko dugu: 6 minutuko bertsio luzea

https://es.coursera.org/learn/acuerdos-globales/lecture/LwTSH/agenda-2030
2 minutuko bertsio motza’:
https://www.youtube.com/watch?v=_0nj0WvS_j8
(ingelesez dago, eta azpitituluak gaztelaniaz daude)
Ondoren, galdera hauei erantzungo diet:
Zer zerikusi dute GIHek nirekin?
Eta zer zerikusi dute GIHek gurekin?
Sallenet-era igoko ditut bi gogoeta horiek
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C.-Elkarlanean. Barneratzea. (12’)
4.-Elkarlanean

Talde bakoitzak dinamika hau egingo du:
- Taldean, “GIH premiazkoena” adostuko dugu, bakoitzak
hautatutakoen artetik.
- Kartel bat egingo dugu A4 neurriko orri batean, eta GIHaren
zenbakia eta dagokion testua eta marrazkia edo eskema jarriko
ditugu.
- Taldearen argazki bat aterako dugu egindako kartelarekin.
Eta argazkia Sallenet-en jarriko dugu (dagokion jardueran)

D.– Konpromiso soziala
5.-GIHak betetzea lortzeko urratsak eman behar ditugu, bai norbanako mailan, bai talde
mailan
Lehenago idatzitakoa hartuko dugu oinarritzat: nire inguru hurbilean 17
GIHekin lotuta identifikatutako premia bat edo egoera bat.
- Bateratu egingo ditugu, eta idazkariak proposamen horiek guztiak
kopiatuko ditu
- Egin dezakegun horietako BAT hautatuko dugu
- Premia horren alde zerbait egiteko egin beharreko zereginak
zehaztuko ditugu
…eta orain zer?Saiatuko gara?

E.-Eta, amaitzeko (denbora izanez gero edo D2 ariketa gisa)
6.- “Indarrak berritzen”:
“TELL EVERYBODY - the global goals campaign” bideoa ikusiko dut (5’)
https://www.youtube.com/watch?v=iDhP41MGVCM
- Protagonistak gazteak dira, eta mugitu egiten dira. Nik ere gauza bera egingo
dut.
Taldearen argazki bat egingo dugu, GIH anagramarekin, iragarki
grafiko bat egiteko balio dezan.
Ondoren, lelo bat erantsiko diogu
- Iragarki-argazki hori Sallenet-era igoko dut (dagokion jardueran).
Irakasleak ebaluatu egingo du
- Iragarki-argazkia nire instagramera igoko dut, nire jarraitzaileen artean
GIHak ezagutzera emateko (tell everybody).
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F.- Eta, amaitzeko (denbora izanez gero edo D3 ariketa gisa)
7.- Konpromiso pertsonala

Hauetako konpromiso BAT hautatuko dut, ni ere “ustezko inplikatua”
naizela pentsatuz:
- Konpromisoa hartzen dut “eguneroko janaria ez botatzeko”.
- “Erabili eta bota” kulturaren aurka nago.
- “Konpultsiboki erostea” saihestuko dut. Erosi aurretik, nire
buruari galdetuko diot....
- Ez ditut “gauzak pilatuko”, ez baita zorionaren sinonimo.
- Ez dut nahi “energia-baliabideak bereizi gabe kontsumitu
(adibidez: argia edo ura)”. Horren ondorioak kontuan izango ditut.
- “Nire baliabide pedagogikoen bizitza luzatu nahi dut (liburuak,
orriak, bolalumak...)”
- Hauek aplikatu nahi ditut: “murriztu, birziklatu, berrerabili
eta birbanatu”

…eta orain zer?
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1. jarduera: zenbatekin bizitzeko gai gara?
Lantzen diren gaiak: pobreziaren amaiera
Aurreikusitako denbora: 55 min.
Jarduera mota: role-playinga
Laburpena: gaiari buruz kontzientziatzeko aurretiazko gogoetatik abiatuta,
ikasleek, taldeka (familiak), beren gastuak ahalik eta ondoen kalkulatu behar
dituzte, eskuragarri duten dirua erabilita. Esperientzia horretatik, bizitzeko
ditugun oinarrizko premien kontzientzia hartuko dute, eta muturreko
pobrezia zer den jabetuko dira.
Helburuak:
Pobrezia zer den jabetzea.
Mota guztietako gabeziak dituzten pertsonen tokian jartzea
Taldean lan egitea
Materiala: iragarkien irudiak eta egungo egunkarietako albisteak, zazpi
kartazal jarraibideekin, ordenagailu bat talde bakoitzarentzat Interneteko
sarbidearekin, informazioa bilatzeko, edo mugikorrak erabiltzeko aukera.
Jarraibideak:
1.- Saioaren hasieran, iragarkien argazkiak eta egunkarietako albisteak ikusiko ditugu
(mugikor berri baten iragarkia, kaleratzeen albisteak, opor idilikoen iragarkia,
pentsioen albistea). (10 min)
Zer produktu saldu nahi izaten dizkigute?
Zer gauza dira beharrezkoak bizitzeko?
Behar ditugun gauza horiei dagokienez, nahikoa dugu?
Hala ere, zer albiste ikusten ditugu egunero?
Ezagutzen duzue bizitzeko nahikoa ez duen norbait?
Zer dakizue pobreziari buruz?
Amaitzeko, zer bizimodu izateko gonbita egiten digute? Zer bizimodu dugu?
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2.- Motibazioaren ondoren, ikasleak zazpi taldetan banatuko ditugu, zazpi familia
ordezkatuko dituzte. 1. eta 2. familiek sei eta bost kide izango dituzte, hurrenez
hurren, eta, gainerakoek, hiru edo lau kide (ikasle kopuruaren arabera). Jarduera
honetan, ikasleek beren oinarrizko premiak ahalik eta modu egokienean ase behar
dituzte (gastuak kalkulatu), eskuragarri dituzten baliabideak (dirua) erabiliz.
Mundu errealean, familiak desberdinak dira, eta haien baliabideak ere bai (25 min).
(Ikusi eranskina) Ikasleei azalduko diegu beren taldeak familia bat ordezkatzen
duela (pertsona helduez eta haurrez osatutakoa), eta bizitzeko oinarrizko premiak
ase behar dituztela. Familiako kide bakoitzak oinarrizko premiak aseta izan ditzan
honako hauek behar dituztela esango diegu: elikagaiak, jantziak, etxebizitza, ura
eta hezkuntza. Lan-fitxak dituzten gutunazalak banatuko dizkiegu, eta rolplayingarekin hasiko gara.
3.- Bizi izandako esperientzia bateratuko dugu (5x3=15 min):
Familia bakoitzak bere oinarrizko premiak nola ase dituen azalduko du, eta
zerbait aurreztu duten adieraziko dute.
Familiaren batek ezin izan baditu oinarrizko premia guztiak ase, galdetu kideei
zergatik gertatu den hori.
Galdetu ea zenbateraino ase dituzten beren premiak (gutxienekoak,
erosotasuna), eta zer gertatuko litzatekeen aparteko gasturen bat izango
balute (batzuk beharrezkoak, semea edo alaba gaixotzen denerako
sendagaiak, adibidez).
4.- Dinamikarekin amaitzeko, 2017ko apirilaren 25eko albiste hauek aurkeztuko
ditugu:
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/04/25/58ff14f1468aeb125b8b4616.html
https://elpais.com/economia/2017/04/25/actualidad/1493110323_613931.html.
Espainian, pobrezia-arriskurako atalasea 1500 euro ingurukoa da 2 helduz eta 2
haurrez osatutako familia batentzat. Bestalde, esan behar da gero eta gehiago
direla, lanean egon arren, pobreziaren atalasaren azpitik bizi diren pertsonak. (5
min)
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Amaitzeko, honako hau irakurriko dugu: maila globalean, egunean 1,25 dolar (1
euro, gutxi gorabehera) baino gutxiagorekin bizi direnak muturreko pobrezian bizi
direla esaten da. Nazioarteko pobrezia-atalasea (2013an 767 milioi pertsonari
eragiten zien) eguneko 1,90 dolarretan zehaztuta dago. Garapen iraunkorrerako 1.
helburuaren (pobrezia desagerraraztea) erronka nagusia muturreko pobrezia
amaitzea da, hau da, 2030. urtean munduan ez dadila inor bizi egunean 1,25
dolarrekin baino gutxiagorekin, eta pobrezian bizi diren adin guztietako gizon,
emakume eta haurren ehunekoa gutxienez erdira murriztea.
Aukera: ikusi hurrengo bideoa, 1. GIHa azaltzen duena:
https://www.youtube.com/ watch?v=N1tKwFC0OK8
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2. jarduera: 2. GIH, CLIMA PROIEKTUA, bizi-baldintzak
hobetzeko.
Lantzen diren gaiak: goserik ez izatea. Gosearekin amaitzea, elikadurasegurtasuna eta nutrizioa hobetzea lortzea, eta nekazaritza iraunkorra
sustatzea.
Aurreikusitako denbora: 50 min
Tipo de actividad: bideoa ikusiko dugu, eta gaiari buruz gogoeta egingo dugu.
Laburpena:
- 1970. urtera arte, Afrikak elikadura-subiranotasuna zuen. Gaur
egun, kontsumitzen dituen elikagaien % 25 inportatu behar du, eta
atzerriko enpresa handiek haien lurrak agortzen dituzte.
- Atzerriko enpresek 50 milioi hektarea lur eskuratu dituzte Hegoaldeko
herrialdeetan, Afrikan gehienak. Europar Batasuneko lurren erdia da
hori.
- 15 urtean, arrantza ahitu egin liteke Afrikan. Arrantzako ontzidi
handiek eragin dute hondamendi hori. Europar Batasuna munduko
hirugarren potentzia da arrantzaren sektorean, eta 86.000 itsasontzi
baino gehiago ditu.
Europar Batasunetik kanpoko uretan arrantza egiten dutenei
dagokienez, Espainiaren esku dago Europako flotaren % 67.
Helburuak:
- Familiaren garapenean nahiz garapen kolektiboan nekazaritzak duen
garrantzia ulertzen laguntzea.
- Gosearen sustatzaile eta arrazoi nagusiak ezagutzea, norbanako mailan,
toki mailan, nazio mailan nahiz mundu mailan.
- Nekazaritza iraunkorraren printzipioak ezagutzea, eta lurrak eta
ondasunak eskuratzeko lege-eskubideak izateko beharra ulertzea,
nekazaritza mota hori bultzatu ahal izateko.
- Nekazaritza iraunkorra munduan dagoen gosea eta malnutrizioa
desagertzeko beharrezkoa dela ulertzea, eta gosearen, malnutrizioaren
eta dieta urrien aurka egiteko beste estrategia batzuk ezagutzea.
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Materiala:
Arbelak eta klarionak.
Proiektorea eta ordenagailu eramangarria, Internetko loturarekin (bideoa).
I. eranskina, edo webean Mundo Negroren artikulua irakurtzeko sarbidea.
Jarraibideak: lehenik, bideoa ikusiko dugu (3 min.); bertan, Afrikako
kontinentearen egoera zein den laburbiltzen da, eta elikadurasubiranotasuna nola galtzen den ikusten da https://goo.gl/AM2sNb
Ondoren, elkarlanerako osatutako taldeetan, bideoarekin lotutako
galdera hauei erantzungo diete, eta erantzunak bateratuko dituzte:
1. Zer da elikadura-subiranotasuna?
2. Zure ustez, zergatik inportatu behar du janaria Afrikak?

3. Izendatu elikadura-subiranotasuna lortzeko beharrezko
alderdi batzuk.
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Badaude elikadura-subiranotasuna lortzeko irtenbideak.
CLIMA PROIEKTUA, nekazaritzaren esparruko apustu zentzuduna.
CLIMA – Nekazaritzako Lanbideak ikasteko Salletar Zentroa Beregadugún
(Burkina Faso).
Lurrak gutxi batzuen esku gelditzearen eta nekazaritzak ematen dituen irabazi urrien
ondorioz, Burkina Fasoko landa-ingurua hutsik gelditzen ari da. Fenomeno horri aurre
egiteko, Salletar Anaiek proiektu bat abiarazi dute Burkina Fason, lehen sektorea
erakargarriago egiteko.

Elkarlanean ari diren taldeek Mundo Negro aldizkarian Anai Josean Villalabeitiak
argitaratutako artikulua irakurriko dute.
Ondoren, honako galdera hauen inguruko eztabaida egingo dugu eskolan:
1.- Zer arazo nagusi ditu CLIMAk bere jarduera garatzeko?
2.- Zergatik ez dute nekazaritzan lan egin nahi gazteek?
3.- Zer-nolako ezustekoak izaten dituzte nekazariek bereh helburuak ez lortzeko?
4.- Elikadurari uko egin diezaiokegu? Zer da beharrezkoa giza garapen egokia lortzeko eta
munduan gosea desagertzeko?
5.- Elikadura-subiranotasunaren ikuspegitik, zer ondorio izan ditu monolaborantza
ezartzeak? Eta ingurumenaren ikuspegitik?

Saioaren ondorioa 3’
Atal honetan, ikasleei galdetuko diegu zer moduz sentitu
diren, eta elikadura-subiranotasuna zer zen bazekiten
adierazteko aukera emango diegu.
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1. otoitza:

ZORIONTSUAK

Aurreikusitako denbora: 20 min.
Jarduera mota: bideo baten inguruko gogoeta, eta ebanjelioari eta eskerrak emateari buruzkoa.
Girotzea: ikasgelan edo kaperan egin daiteke otoitza. Zirkulu batean jartzea izango da
egokiena, eta erdian munduaren mapa handi bat eta kanpainaren kartela izatea.
Materiala: koloretako eranskailu txikiak, munduko mapa handia, kanpainaren kartela,
proiektorea eta ordenagailua, bideoa ikusteko.
Jarraibideak:
1.- Ebanjelioa irakurriko dugu, Mateo 5, 1-12: Jendetza ikusirik, Jesus mendira
igo zen. Eseri, eta ikasleak hurbildu zitzaizkion. Orduan, honela hasi zitzaien
irakasten: “Zorionekoak bihotzez behartsu direnak, haiek baitute Jainkoa
errege. Zorionekoak negarrez daudenak, haiek baititu Jainkoak kontsolatuko.
Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira jabetuko Jainkoak hitz emandako
lurraz. Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeko gose-egarri direnak, haiek
baititu Jainkoak aseko. Zorionekoak errukitsu direnak, haiek baititu Jainkoak
erruki izango. Zorionekoak bihotz-garbiak, haiek baitute ikusiko Jainkoa.
Zorionekoak bakegileak, haiek baititu Jainkoak seme-alabatzat hartuko.
Zorionekoak Jainkoaren nahia betetzeagatik erasotuak, haiek baitute Jainkoa
errege. Zorionekoak zuek, niregatik madarikatuko zaituztenean, erasoka eta
gezurrez gaitz esaka erabiliko zaituztetenean. Poz zaitezte, eta alaitu, handia
izango baita zuen saria zeruan.
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2.- Bideo hau ikusiko dugu:
https://www.youtube.com/watch?v=9nO0xZ5Ky7s
3.- Ikasleek, nahi badute, eranskailu bat jarriko dute munduko mapako
herrialde batean, eta eskerrak emango dituzte gertaera positibo
batengatik.
4.- Guztiok elkarrekin, otoitz hau esango dugu: Animo.

Animo!
Animo gogogabetuei! Adorea izutuei, indarra astinduei. Maitasuna
besarkadarik ez dutenei. Pazientzia hertsatuei. Besarkada atsekabeei.
Kemena estalperik gabeko ekaitzen aurrean, misterioen eta bizitza
arazotsuaren nahiz beti behar baino lehen (baina zenbaitetan) iristen den
heriotzaren aurrean.
Alaitasuna triste daudenei. Adiskidetasuna abandonatuei. Askatasuna
kateatuta daudenei. Osasuna gaixoei. Komunioa etsaitasunak sortutako
hesien, zubi erorien eta isiltasun saminaren aurrean, memorian eta erraietan
giltzatutako desadostasunen aurrean. Munduan, atsekabea izango duzue,
baina animo, nik mundua garaitu baitut.
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2. otoitza: ITXAROPEN-HAZIAK
Aurreikusitako denbora: 20 min.
Jarduera mota: bideo baten, ebanjelioaren eta eskerrak emateko ekintzaren
inguruko gogoeta.
Girotzea: ikasgelan edo kaperan egin dezakegu otoitz. Ikasleak zirkulu batean jar
daitezke, munduaren mapa baten eta kanpainaren kartelaren inguruan.
Materiala: haziak, munduko mapa handia, kanpainaren kartela, proiektorea eta
ordenagailua, bideoa ikusteko.
Jarraibideak:
1.- Ebanjelioa irakurriko dugu, Markos 10, 35-45: Santiagok eta Joanek,
Zebedeoren semeek, Jesusengana hurbildu eta esan zioten: —Maisu, eskatuko
dizuguna zuk ematea nahi genuke. Jesusek galdetu zien: —Zer nahi duzue,
bada, niregandik? Eta haiek: —Zu zeure aintzara heltzean, bata zure eskuinean
eta bestea ezkerrean jar gaitezela. Jesusek esan zien: —Ez dakizue zer eskatzen
ari zareten. Gauza al zarete nik edan behar dudan edari saminetik edateko, edo
nik murgildu behar dudan uretan murgiltzeko? Haiek, orduan: —Bai, gauza
gara. Jesusek, orduan: —Nik edan behar dudan edari saminetik, bai, edango
duzue, baita nik murgildu behar dudan uretan murgilduko ere; baina nire
eskuin-ezkerretan eseri ahal izate hori ez
dago nire esku inori ematea; Jainkoak
norentzat prestatua duen, hari emango zaio.
Beste hamarrak, hori entzutean, Santiago eta
Joanen aurka haserre jarri ziren. Jesusek dei
egin eta esan zien: —Dakizuenez, herrien
buruzagi direnek menpean hartzen dituzte
herriak, eta handi-mandiek beren agintea
ezartzen diete. Zuen artean, ordea ez du
horrela izan behar. Zuen artean handien izan
nahi duena izan bedi zuen zerbitzari; eta
zuen artean lehenengo izan nahi duena izan
bedi guztion morroi. Zeren Gizonaren Semea
ere ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari
izatera baizik, bere bizia guztien alde
ordainsaritzat ematera.
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2.- Bideo hau ikusiko dugu:
https://www.youtube.com/watch?v=oupSJj_Elro
3.- Ikasleek, nahi badute, hazi bat jarriko dute munduko mapako herrialde
batean, eta mundu hobea eraikitzen lagunduko duen konpromiso pertsonal bat
adieraziko dute.
4.- Guztiok elkarrekin, otoitz hau esango dugu: Itxaropen-haziak.
Lagundu, Jesus, justiziaren, askatasunaren eta egiaren airea arnasten,
bakearen, ematearen eta solidaritatearen airea,
tolerantziaren, eskuzabaltasunaren eta senidetasunaren airea.
Zuk, mundu osoan bizia adoretzen duzun horrek,
lagundu pobreen aldeko nire konpromisoa sendotzen,
zimelduta eta ahulduta dagoenaren aldeko nire konpromisoa,
makalduta eta triste dagoenaren aldeko konpromisoa,
idortuta dagoenaren eta
bizirik jarraitzeko borrokan ari denaren,
loratzen hasi denaren eta bizitzan fruituak ematen
duenaren aldeko nire konpromisoa.
Itxaropen-haziak dira.
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Eranskinak (ikasleekin erabiltzeko materiala):
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II. eranskina
LANERAKO 1. FITXA (6 kidez osatutako familia) x1
LANERAKO 2. FITXA (5 kidez osatutako familia) x1
LANERAKO 3. FITXA (3/4 kidez osatutako familia) x3
LANERAKO 4. FITXA (3/4 kidez osatutako familia) x2
LANERAKO 1. FITXA
Zuen taldea 6 kidez osatutako familia bat da (aita, ama, aitona eta hiru seme-alaba). Alokatutako etxe batean
bizi zarete; etxea ez da oso handia. Familiako helduetako batek lan finkoa du, lanaldi osokoa; besteak
noizbehinkako lanak egiten ditu, gutxi ordaindutakoak, eta aitonak pentsio txiki bat jasotzen du; beraz,
hilean 2500 euro inguru biltzen dituzue guztien artean. Diru horrekin, hilabeteko lau asteetako premia
guztiak ase behar dituzue.
Oinarrizko premiak zein diren gogoratuko dugu, eta zuen familiak premia horiek guztiz asetzen saiatu
behar du:
Elikagaiak: elikagaien oinarrizko lau taldeak eskuratzeko aukera
Arropa: pertsonako eta hilabeteko arropa berri bat izatea
Etxebizitza: argia, berogailua eta gasa dituen etxebizitzat bat izatea
Ura: edateko ura izatea
Hezkuntza: eskolako materiala izatea
Elikaduraren gaiarekin laguntzeko, honako elikagai hauek behar ditu egunean edo astean familia
osatzen duten pertsonetako bakoitzak:
Pasta/lekaleak: 70 gr pertsonako eta eguneko
Barazkiak: 200 gr pertsonako eta eguneko
Haragia/arraina: ½ kg pertsonako eta asteko
Arrautzak: 2 pertsonako eta asteko
Frutak: ale bat pertsonako eta eguneko
Esnea eta esnekiak: katilu bat (¼ l) + jogurt bat/gazta-zati bat pertsonako eta eguneko
Sukaldatzeko osagarriak: 1 euro eguneko kide guztientzat
Hilabete osoan jateko zenbat behar duzuen kalkulatu behar duzue, bai eta etxeko gastuak ere, eta
kopuru txiki bat gorde behar duzue arroparako eta hezkuntzarako. Soberan gelditzen dena aurreztu egin
behar duzue, aurrerago erabiltzeko premia sor daitekeelako.
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LANERAKO 2. FITXA
Zuen taldea 5 kidez osatutako familia bat da (aita, ama, amona eta bi seme-alaba). Alokatutako etxe
batean bizi zarete; etxea ez da oso handia. Familiako helduetako batek lan finkoa du, lanaldi erdikoa;
besteak etxea zaintzen du, eta amonak alarguntzako gutxieneko pentsioa jasotzen du; beraz, hilean 1500
euro inguru biltzen dituzue guztien artean. Diru horrekin, hilabeteko lau asteetako premia guztiak ase
behar dituzue.
Oinarrizko premiak zein diren gogoratuko dugu, eta zuen familiak premia horiek guztiz asetzen saiatu
behar du:
Elikagaiak: elikagaien oinarrizko lau taldeak eskuratzeko aukera
Arropa: pertsonako eta hilabeteko arropa berri bat izatea
Etxebizitza: argia, berogailua eta gasa dituen etxebizitzat bat izatea
Ura: edateko ura izatea
Hezkuntza: eskolako materiala izatea
Elikaduraren gaiarekin laguntzeko, honako elikagai hauek behar ditu egunean edo astean familia
osatzen duten pertsonetako bakoitzak:
Pasta/lekaleak: 70 gr pertsonako eta eguneko
Barazkiak: 200 gr pertsonako eta eguneko
Haragia/arraina: ½ kg pertsonako eta asteko
Arrautzak: 2 pertsonako eta asteko
Frutak: ale bat pertsonako eta eguneko
Esnea eta esnekiak: katilu bat (¼ l) + jogurt bat/gazta-zati bat pertsonako eta eguneko
Sukaldatzeko osagarriak: 1 euro eguneko kide guztientzat
Hilabete osoan jateko zenbat behar duzuen kalkulatu behar duzue, bai eta etxeko gastuak ere, eta kopuru
txiki bat gorde behar duzue arroparako eta hezkuntzarako. Soberan gelditzen dena aurreztu egin behar
duzue, aurrerago erabiltzeko premia sor daitekeelako.
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3. TALDERAKO LAN-FITXA
Zuen taldea 3/4 kidez osatutako familia bat da (aita, ama, eta seme-alaba bat). Alokatutako etxe batean
bizi zarete; etxea ez da oso handia. Familiako helduetako batek lan finkoa du, lanaldi erdikoa; bestea
lana bilatzen ari da; beraz, hilean 1150/1500 euro inguru biltzen dituzue guztien artean. Diru horrekin,
hilabeteko lau asteetako premia guztiak ase behar dituzue.
Oinarrizko premiak zein diren gogoratuko dugu, eta zuen familiak premia horiek guztiz asetzen saiatu
behar du:
Elikagaiak: elikagaien oinarrizko lau taldeak eskuratzeko aukera
Arropa: pertsonako eta hilabeteko arropa berri bat izatea
Etxebizitza: argia, berogailua eta gasa dituen etxebizitzat bat izatea
Ura: edateko ura izatea
Hezkuntza: eskolako materiala izatea
Elikaduraren gaiarekin laguntzeko, honako elikagai hauek behar ditu egunean edo astean familia
osatzen duten pertsonetako bakoitzak:
Pasta/lekaleak: 70 gr pertsonako eta eguneko
Barazkiak: 200 gr pertsonako eta eguneko
Haragia/arraina: ½ kg pertsonako eta asteko
Arrautzak: 2 pertsonako eta asteko
Frutak: ale bat pertsonako eta eguneko
Esnea eta esnekiak: katilu bat (¼ l) + jogurt bat/gazta-zati bat pertsonako eta eguneko
Sukaldatzeko osagarriak: 1 euro eguneko kide guztientzat
Hilabete osoan jateko zenbat behar duzuen kalkulatu behar duzue, bai eta etxeko gastuak ere, eta
kopuru txiki bat gorde behar duzue arroparako eta hezkuntzarako. Soberan gelditzen dena aurreztu
egin behar duzue, aurrerago erabiltzeko premia sor daitekeelako.
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4. TALDERAKO LAN-FITXA
Zuen taldea 3/4 kidez osatutako familia bat da (aita, ama eta bi seme-alaba). Alokatutako etxe batean
bizi zarete; etxea ez da oso handia. Familiako helduetako batek lan finkoa du, lanaldi erdikoa; besteak
noizbehinkako lanak egiten ditu, gutxi ordaindutakoak; beraz, hilean 1500/2000 euro inguru biltzen
dituzue guztien artean. Diru horrekin, hilabeteko lau asteetako premia guztiak ase behar dituzue.
Oinarrizko premiak zein diren gogoratuko dugu, eta zuen familiak premia horiek guztiz asetzen saiatu
behar du:
Elikagaiak: elikagaien oinarrizko lau taldeak eskuratzeko aukera
Arropa: pertsonako eta hilabeteko arropa berri bat izatea
Etxebizitza: argia, berogailua eta gasa dituen etxebizitzat bat izatea
Ura: edateko ura izatea
Hezkuntza: eskolako materiala izatea
Elikaduraren gaiarekin laguntzeko, honako elikagai hauek behar ditu egunean edo astean familia
osatzen duten pertsonetako bakoitzak:
Pasta/lekaleak: 70 gr pertsonako eta eguneko
Barazkiak: 200 gr pertsonako eta eguneko
Haragia/arraina: ½ kg pertsonako eta asteko
Arrautzak: 2 pertsonako eta asteko
Frutak: ale bat pertsonako eta eguneko
Esnea eta esnekiak: katilu bat (¼ l) + jogurt bat/gazta-zati bat pertsonako eta eguneko
Sukaldatzeko osagarriak: 1 euro eguneko kide guztientzat
Hilabete osoan jateko zenbat behar duzuen kalkulatu behar duzue, bai eta etxeko gastuak ere, eta
kopuru txiki bat gorde behar duzue arroparako eta hezkuntzarako. Soberan gelditzen dena aurreztu
egin behar duzue, aurrerago erabiltzeko premia sor daitekeelako.
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III. ERANSKINA. CLIMA proiektua, nekazaritzaren esparruko apustu
zentzuduna

Nork idatzia: Josean Villalabeitia - 2018/02/09 –Mundo Negro aldizkaria:
http://mundonegro.es/proyecto-clima-una-apuesta-agricola-sentido/
CLIMA - Nekazaritzako Lanbideak ikasteko Salletar Zentroa Beregadugún (Burkina Faso).
Lurrak gutxi batzuen esku gelditzearen eta nekazaritzak ematen dituen irabazi urrien
ondorioz, Burkina Fasoko landa-ingurua hutsik gelditzen ari da. Fenomeno horri aurre
egiteko, Salletar Anaiek proiektu bat abiarazi dute Burkina Fason, lehen sektorea
erakargarriago egiteko.
Beregadugúko (Burkina Faso) Nekazaritzako Lanbideak ikasteko Salletar Zentroan (CLIMA,
frantsesezko siglaren arabera) azken aldian gertatutako gauzarik deigarriena Sommanogo Koutou
Animalia eta Arrantza Baliabideetako ministroaren eta haren segizio koloretsuaren bisita izan da.
Estatuko telebistan eta eskualdeko hainbat egunkaritan agertu zen albistea, eta, horri esker, CLIMAk,
Burkina Fasoko sabanako txoko batean galdutako formazio-zentro honek, oihartzun publiko apur bat
lortu du.
Hala ere, harrigarriena zentroaren sorreraren historia da; gaur egungo zuzendariak, Anai Abel
Dembelék, CLIMAren garapena oso hurbiletik bizi izan duen nekazaritzako ingeniari gogotsuak,
atseginez kontatu digu duela ia 15 urte gertatutakoa: «Salletar Anaiok gure lurraldeko pobreen
hezkuntzan konpromisoa hartu nahi genuen, gure karismak gomendatzen digunaren ildotik. Oso zaila
zen eskolak aurrera ateratzea, Estatuak hezkuntza publikoa laguntzen baitu soilik. Horregatik,
eskoletatik kanpo ere pobreen zerbitzari izan gintezkeela planteatu genuen, hezkuntzaren bitartez; eta
gure herrialdeko pobre eta babesgabeenen artean, nekazariek toki nabarmena hartzen dute. Gainera,
irudimenaren laguntzaz, nekazaritzatik beste esparru batzuetatik lortu ezin genituen baliabideak
eskuratu ahal izango genituela ikusi genuen».
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Hainbat ikasle, CLIMAren sailetako batean lanean. Argazkia: Javier Marmol / Manos Unidas
Lehenengo datu horiei beste batzuk erantsi behar zaizkie, Dembeléren arabera: «Gogoeta luzeen
ondoren, jabetu ginen nekazaritzak garrantzi handia zuela gure jendearentzat, landa-mundua
gainbeheran dagoen une honetan: multinazionalak soroak eskuratzen ari dira, beren interes orokorren
arabera ustiatzeko, eta interes horiek, noski, ez dute inolako zerikusirik tokiko biztanleriarekin».
Bestalde, «salletarrek duela urte asko nekazaritza-zentro bat bultzatu zuten Toussianan, eta oso
emaitza onak lortu zituzten. Arrakastaren ondorioz hil zela ere esan liteke, nekazariek beren lurrak
landuz zer lor zezaketen egiaztatu baitzuten, eta ez zuten nahi izan beren lurrak zentroari
praktiketarako alokatzen jarraitu. Azkenik, 2000. urteko Kapitulu Orokorrak premiazko deia egin
zien anaia guztiei, pobreekin eta haien heziketarekin dugun konpromiso saihetsezina gogorarazteko.
Horrela hasi ginen gero CLIMA izango zena sortzen».
Eskola desberdina
Formazio-zentro bat egin nahi genuen, ez lanbide-heziketako ikastetxe arrunt bat. Eskola utzi
ondoren, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren zereginetan arituko ziren gazteak –ezkonduak edo
ezkongabeak– ziren gure helburu. Egunero bizi zituzten zailtasunei eta arazoei irtenbide egokia
ematea zen kontua, eta emaitza hobeak lortzeko aukera emango zieten planteamendu berrietarako
bidea irekitzea. Horretarako, nekazaritza-kanpaina batek irauten zuen bitartean, gutxienez, barneko
ikasle moduan egon behar zuten zentroan. Bestalde, lantzeko lur ugari izan behar zuten, eta lurra
lantzeko nahikoa denbora.
Fase horretan, Burkina Fasoko Estatuaren jabetza handi bat aurkitu zuten, Sankararen iraultzara arte
arrain-ustiapen baterako erabili zena. Ur faltaren ondorioz eta ura eskuratzeko sortutako gastuen
ondorioz –bonbak, kanalizazioa, erregaia…–, proiektuak porrot egin zuen, eta lurrak abandonatuta
gelditu ziren. Apur bat bakartua egon arren, toki egokia zirudien lortu nahi ziren helburuetarako, eta
lursaila eskuratzeko kudeaketak abiarazi zituzten. Beregadugú inguruan zegoen jabetza, Burkina
Fasoko hego-mendebaldean, Boli Kostako mugatik hurbil.
Horrelakoek denbora behar izaten dute, are gehiago Afrikako administrazioetan, baina ontzia
portura iritsi zen: lursaila Salletar Anaien esku gelditu zen, eta lanekin hasi ziren. 2003. urtea
amaitzen ari zenean hartu zuen izena proiektuak: CLIMA; lehen esan bezala, zentroaren
frantsesezko izenaren sigla da. 2007ko apirilean, ia dena prest zegoela, lehenengo ikasleak iritsi
ziren (beren haurrekin), lehenengo ikasturtea egiteko; urte horretako Gabonen aurretik amaitu zen
lehenengo ikasturtea. Bien bitartean, bederatzi hilabetez nekazaritzako lanetan gogor aritu ziren,
eskolan eta soroetan.
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Haurtzaindegiko atea; bertan zaintzen dituzte zentroan ikasten duten ikasleen seme-alabak. Argazkia:
Josean Villalabeitia
Ikasle bakoitzak hainbat kidez osatutako familia bat hartzeko etxetxo bat zuen zain: ura, komuna,
argindarra, sukaldea eta baratza izango zituzten. Haur txiki asko zeudenez, haurtzaindegi bat antolatu
zen, eta, bide batez, haur haien elikadura ere zaintzen zuten: eguerdian, txandaka, amek zentroko
produktuekin prestatutako bazkaria ematen zieten. Haurtzaindegiak hezitzaile bat zuen, eta goizeko
lehen ordutik arratsalde erdira arte zaintzen zituen haurrak. Eskolara joateko adineko haurrak zituzten
gurasoen kasuan, herriko eskolara eramaten zituzten, baina gutxi ziren, CLIMAko ikasleak oso gazteak
zirelako.
2017ko udan, zentroa bisitatu genuenean, 17 ikasle zituen zentroak, ezkonduak batzuk eta
ezkongabeak besteak, eta 11 haur zeuden haurtzaindegian. Denak txikiak ziren.
Gaurko eta biharko ikasleak
CLIMAn, lanaren antolamendua oso erraza da. Zentroak formazio intentsibo zehatza eskaintzen du,
eskualdeko nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapen garrantzitsuenekin lotutakoa. Soroetan, artoa eta
platanoak; eta abeltzaintzan, oiloak eta txerriak. Egun gutxi batzuetan, nekazaritzari buruzko eskola
teorikoak dituzte; gainerakoetan, soroetan lan egiten dute.
Hektarea erdiko lursail baten zainketa bikote baten esku uzten du zentroak –senar-emazteen esku edo
bi ikasle ezkongaberen esku–, eta, zeregin horretarako, erremintak, haziak eta beharrezko gainerako
produktuak ematen dizkiete; horrez gain, CLIMAk erabakitzen du zer landuko duten lur horretan.
Nahitaez landu beharreko lur horretan eskolan ikasitakoa praktikan jartzen da. Irakasleek
gainbegiratzen dute baratze horietako uzta, eta CLIMAren barnean gelditzen da, hurrengo urteko
ikasleen elikagaia izango baita; halaber, urte honetako ikasleek iazko ikasleek landatu zutena jaten
dute.
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Ondoren, ikasle bakoitzak landu nahi duen lursaila eska diezaioke zentroari, eta bertan zer landuko
duen erabakiko du eta bere probetxurako izango da. CLIMAren planteamenduetan, ikasleek
kanpainaren bukaeran zentroa uzten dutenean, gutxienez hurrengo uztara arteko hornigaiak eraman
behar dituzte. Esperientziak erakutsitakoaren arabera, batzuetan, uzta propio horren zati bat saldu egin
dezakete. Irakasleek uzta pertsonal horiek ere gainbegiratzen dituzte, aholkuak ematen dizkiete eta
laguntza zehatzak eskaintzen dizkiete, haziak edo ongarriak, adibidez; gero, uzta iristen denean,
salgaietan ordainduko diete.
Hezkuntzaren osagarri moduan, iluntzean haurrak zaintzeko edo higieneko edo frantseseko ikastaroak
jasotzeko aukera dute. Bestalde, zentroak bereziki zaintzen du interesatuen kristau formazioa: asteroko
Eukaristia eskaintzen die, otoitz egiteko denbora dute eta ebanjelizazioarekin lotutako beste jarduera
batzuk garatzen dituzte. Zentroko ekipoan anaia erizain bat ere bada, eta CLIMAko ikasleek eta,
bereziki, amek eta haien haurrek nahiz inguruetako biztanleek asko estimatzen dute haren laguntza.
Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenak ere oso interesgarriak dira, zentroaren buruaskitasun
ekonomikorako pentsatuta baitaude, baina ez dugu ahaztu behar ikasle ausartenengan izan duen eragin
ona. Hala, bada, CLIMAk hainbat ustiapen sortu ditu: esneko txerriak, oilo erruleak, pintadak edo
arrain-haztegi bat, tilapiekin eta arrain katu afrikarrekin. Gainera, nekazaritzan, sesamo-sail bat eta fruten
soro handi bat –mangoak, papaiak, anakardoak– jarri dute martxan, banana-alor handi baten ondoan.
Garraiolari batek banatzen du egunero ekoizpena –arrautzak, haragia eta fruta–, nagusiki Banfora hirian.
Oraingoz, eskaera eskaintza baino askoz ere handiagoa denez, produktuak nahiko erraz merkaturatzen
dira.
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Nekazaritzako ekoizpena ikasleak eta haien familiak elikatzeko erabiltzen da. Amek, txandaka,
txikienen bazkaria prestatzen dute. Argazkia: Josean Villalabeitia
Ikasleek ustiapenak bisitatzen dituzte, nekazaritzako eta abeltzaintzako teknika berriak ezagutzen
dituzte, espezialitate bakoitzean arrakasta lortzeko sekretuak ikasten dituzte, eta batzuk ustiapenak
jartzera animatzen dira. Interesatzen zaion ustiapenean zenbait egunez lan egin beharko du, hainbat
gauza hobeto ikasteko eta langile espezializatuekin batera teknikak praktikan jartzeko; ondoren, bere
kabuz hasteko beharrezko materiala jasoko du zentroan. Hala ere, oraingoz ez dira asko animatu bide
hori egitera.
Bestalde, azken urte hauetan nekazaritzan eta abeltzaintzan espezializatutako Burkina Fasoko
unibertsitateekin lankidetzan aritu da CLIMA, eta oso emaitza onekin, gainera. Izan ere, urtero
unibertsitateko hainbat ikasle hartzen ditu, eta zentroko lurrak eta etxaldeak erabiltzen dituzte beren
ikasketak osatzeko. Ikasle horietako batzuek zentroan garatutako esperientzietan oinarrituta egin
dituzte gradu amaierako lanak, eta titulua eskuratu dute. Kasu horietan ere, CLIMAko arduradunek
laguntza ematen diete ikasleei beren esperientziak orientatzeko eta praktika berriak iradokitzeko, eta
ondorio egokiak ateratzen laguntzen diete.
Ilusioa eta eszeptizismoa
Paperaren gainean, CLIMA proiektuak akatsgabea dirudi, eta horixe adierazten du zentroan
ikasitakoa beren lurretan aplikatzeko erabakia hartu duten ikasle ohi batzuen esperientziak. Baina
nekazari gazteek zentroak egiten duen eskaintzari ematen dioten erantzuna hobetu egin behar da.
Horrela dio Anai Abelek: «CLIMA zentroa toki askotara joaten da ikasle bila. Herrialdeko irratietan
eta parrokietan iragarkiak jartzen dira, oso inprimaki argiak argitaratzen dituzte, eta Burkina Fasoko
azken txokoraino eta inguruko herrialdeetaraino iristen dira. Gainera, zentroko arduradunak toki
askotara joaten gara zentroa itxita dagoen hiru hilabeteetan, jendearen zalantzak argitzeko eta
zalantzan daudenak etortzeko konbentzitzeko. Baina, hala ere, erantzuna espero baino txikiagoa da
beti. Ez ditugu ia inoiz ikasleentzako prestatuta ditugun 24 etxeak bete. Eta bederatzi hilabeteko
prestakuntza, ostatua eta elikadura dohain eskaintzen ditugu!»
Izan ere, hautagaiek jakiten dutenean zentroak prestakuntza eta ezer gutxi gehiago eskaintzen duela,
interesa galtzen dute. Haiek nahiko luketena zera da: CLIMAk haziak, ongarriak, erremintak,
baldintza onetako finantziazioa… eskaintzea. Ikasleek jasotzen duten ziurtagiriak balio ofizialik ez
duen arren, Abel Dembelén arabera, «ikasleek nekazaritzarekin eta landa-munduarekin lotutako
ministerioetan eta erakundeetan lana lortzeko erabiltzen dute. Gainera, badirudi gure ziurtagiri umila
asko estimatzen dutela giro horietan, eta harrigarria egiten zaigu hori».
CLIMA zentroaren ekonomia oso ahula da; egunez egunekora moldatzen da, baina ez du gaitasunik
instalazioak hobetzeko edo uholdeei edo lehorteei aurre egiteko, eta nahi baino gehiagotan jasaten
ditu lurrak horien ondorioak; hala ere, zentroak horrelako ezustekoei aurre egiten irakasten die
ikasleei. GKE zenbaitzuen laguntza nahitaezkoa da proiektuarekin aurrera jarraitzeko, eta hor izaten
dira La Salleko GKEak edo Manos Unidas, adibidez.
Zoritzarrez, landa-inguruak husten ari dira, bai Burkinan eta bai Afrika osoan ere, eta herrixketan
geratzen diren gutxiak nekazaritzako lanetatik iheska ibiltzen dira. Hala ere, CLIMAk nekazarien
aldeko apustua egiten jarraitzen du, formazioa eta, horrekin batera, itxaropena eta etorkizuna
eskainiz. Nekazaritzarako eta Elikadurarako Nazio Batuen Erakundearen arabera, hemendik eta
2050. urtera arte % 70 handitu behar da elikagaien ekoizpena, munduko biztanle guztiei jaten eman
ahal izateko; horren aurrean, Beregadugúko Nekazaritzako Lanbideak ikasteko Salletar Zentroaren
apustuak, zalantzarik gabe, zentzu handia du. Nahiz eta zeregin horren funtsezko protagonistek ez
duten hori guztiz sinesten.
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