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AURKEZPENA
ANIMATZAILEARENTZAKO GIDA

2016-17 Kanpaina Instituzional honekin batera, 
Caritasek 2014-15 ekitaldian abiatu zuen zikloari 
amaiera emango zaio. Honakoa izan zen lelo 
orokorra: «Maita eta bizi ezazu justizia».

Kanpainaren lehen urtean ikusi genuen zer ger-
tatzen zitzaien gure anai-arrebei, eta bigarren ur-
tean Justizia arrastoak uzteko asmoz jarri ginen 
bidean. Azken urte honetan, orain abiatuko dugun 
kanpainarekin, gure azken xedera helduko gara, 
gure Planeta honetan dugun Denon Etxea biziga-
rriago egiteko. Gizateria gisa biziraun nahi badugu, 
denok elkarrekin egon behar dugu, anaitasunean. 
Hauxe da aurtengo kanpainaren azpi-leloa: «Ko-
munitate izateko deituak». Lehenengo kristau 
komunitateen eredu eta testigantzek ematen di-
gute bultzada. Gure ametsa zera da; haiek, Espiri-
tu Santuaren inspirazio-iturria jasota, bere garaian 
egin zutena, guk XXI. mendean egitea. «Posible 
den beste mundu» horren ametsa kutsatu nahi 
dugu, «Denon Etxea» eraikitzeko.

«Sinestunak elkarrekin bizi ziren 
eta dena partekatzen zuten; 
jabetza eta ondasunak saltzen 
zituzten eta elkarren artean 
banatzen, bakoitzaren beharrizanen 
arabera. Egunero joaten ziren 
tenplura elkarrekin; ogia etxeetan 
zatitu eta elkarrekin jaten zuten, 
Jainkoa laudatuz, alai eta bihotz-
bihotzez» (Hch. 2, 44-47).

Honakoak dira Caritasen izenean egin nahi ditugun 
proposamenak, Denon Etxea bizigarri egiteko:

1. Proposamena

Gure Lur planeta 7.400 milioi pertsonaren Etxea 
da. Baina etxe hori oso hondatuta dago. Balio-krisi 
handi batek zimenduak kaltetu ditu. Indibidualta-
suna, diru-gosea, kontsumismoa, axolagabekeria, 
lehiakortasuna eta abar etxea suntsitzen ari dira.

Guztioi proposatu nahi dizuegu elkarrekin 
bat egitea, Denon Etxearen zimenduak «konpon-
duko” dituzten jarrera eta balioak praktikan jart-
zen hasi direnekin elkartzea. 

2. Proposamena

Gure zimenduen hondatzeak egiturazko kalte 
handiak sortzen ditu Etxean. Nagusiena Sistema 
Ekonomiko HILTZAILE baten sorrera da, bertako 
biztanleak hil eta pobretu egiten baititu. Ekono-
mia Solidarioa eraikitzea proposatzen dugu; 
pertsonak oinarri izango dituen ekonomia bat, 
denontzako lan aukerak sortuko dituena eta in-
gurumena errespetatuko duena. Gizarte enpresei 
babesa emanez lortuko dugu, banka etiko bat sus-
tatuz eta bidezko merkataritza babestuz.

3. Proposamena

Irisgarritasun behar handiak ere baditugu; pert-
sona guztiek ezin baitute Denon Etxeko geletan 
sartu, ezin dituzte oinarrizko zerbitzu eta onda-
sunak eskuratu: Elikagaiak, edateko ura, osasuna, 
hezkuntza, etxebizitza duina, segurtasuna, ba-
beslekua eta abar. Etorkizun hobe baten bila edo 
gerratik ihesi doazenek zailtasun handiak dituzte 
herrialde garatuetako mugak gurutzatzeko.

Migratzaile eta errefuxiatuen egungo egoeraren 
aurrean, Abegitsuago izatea proposatzen dugu, 
Duintasuna eskatzen dugu, errefuxiatu eta mi-
gratzaileek Eskubideak izan ditzaten.

4. Proposamena

Denon Etxean babesa ematen duen teilatua dira 
Giza Eskubideak. Duintasunez bizitzeko aukera 
ematen dute; baina askotan, Giza Eskubideak itxu-
razko fatxada hutsa dira, “apaingarri” soila, eta 
milaka pertsona babes gabe geratzen dira. Giza 
Eskubideak defendatu eta Garapen Iraunkorraren 
Helburuak ezagutu nahi ditugu. Horrela, gure 

3

GAZTEENTZAT



Orain aurkeztuko ditugun material didaktikoen 
xedea gazteei aurreko 5 proposamenen funtsezko 
elementuak helaraztea da. Bizi garen munduko 
errealitatea, planetaren egoera ezagutu dezaten 
nahi dugu.

Errealitate horren aurrean esnarazi nahi ditugu, 
izaera kritikoa landu eta irizpide propioak izan 
ditzatela. Eta azkenik, horrek guztiak ekintzetan 
parte hartzera eraman ditzan nahiko genuke, kon-
promiso pertsonal zehatzak hartzera.

Gure asmoa gazteek kontzientzia hartzea da, be-
ren ekintza eta konpromisoen bidez Denon Etxea 
bizigarriago egiten lagundu dezaketela ikusaraziz. 
Haiek badute zer esanik egiteko horretan. Ardura 

hori har dezaten nahi dugu, haien esku dagoena 
egin dezatela, gauza txikiak badira ere. Kalkutako 
Santa Teresaren hitz hauek ere erabili nahi ditu-
gu, haien mailara egokituta: «Batzuetan uste dugu 
egiten duguna tanta bakar bat dela itsaso zabalean, 
baina itsasoa txikiagoa litzateke tanta horren faltan». 
Espero dugu material didaktiko hauek erabilga-
rriak izatea hezitzaileentzat, eta etorkizunean De-
non Etxea posible egingo duen errealitate bat gau-
zatzea, denok duintasunez bizitzeko, eskubidea 
guztiekin, eta Mundua zainduz.

MATERIAL DIDAKTIKOAK

agintariei eskatu ahal izango diegu beren konpro-
miso politikoaren barruan sartzeko.

5. Proposamena 

Azkenik, bizi-estiloak eta ekoizpen eta kontsumo 
ereduak hondakin kutsatzaile piloa sortzen dute, 
eta ingurumen-kalte hori mehatxu handia da gure 
planetarentzat. Ama Natura ondo zaintzea pro-
posatzen dugu. Caritasen, gobernua eraldatzeko 
eta kristau komunitatea sentsibilizatzeko lan egi-

ten dugu, bizi-estilo arduratsu eta iraunkorrak 
hartzeko.

Frantzisko Aita Santuak esaten duenez, «Gizate-
riak aldaketa behar du. Jatorri beraren kontzien-
tzia behar dugu, baita elkarren arteko partaidet-
zarena eta denok partekatutako etorkizunarena 
ere. Oinarrizko ideia horren kontzientzia hartzen 
badugu, jarrera, ideia eta bizimodu berriak gara-
tuko ditugu.» (LS 202).

1. DOKUMENTUA:  

BIHUR DEZAGUN DENON ETXEA 
DENONTZAKO BIZIGARRI
Helburua: Gazteei gure munduko desberdintasun, bidegabekeria eta inguru-
menaren narriadura egoeren berri ematea, pertsona asko baztertuta dau-
den mundu honetakoa, hain zuzen. Errealitate horren aurrean esnarazi 
nahi ditugu, izaera kritikoa landu eta irizpide propioak izan ditzatela. Eta 
azkenik, horrek guztiak ekintzetan parte hartzera eraman ditzan nahiko 
genuke, Denon Etxe hau BIZIGARRI egiteko konpromiso pertsonal ze-
hatzak hartzera.  Haien esku dagoena egin dezatela, besterik ez.
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Errefuxiatuak

Etorkinak
Pobreak
Partzela

Terraza

Terraza

Trastelekua

2. DOKUMENTUA:  

DENON ETXEAREN 
ERAKUSKETA 
MUNTATZEKO 
PROPOSAMENA
Helburua: Erakusketa honen helburua zera da, modu ori-
jinal eta sortzailean, komunitatea sentsibilizatzea Denon 
Etxearen, gure planetaren eta egoera errealaren inguruan. 
Era berean, gure munduan dauden ezberdintasun sakonak 
modu sinbolikoan ikusarazi nahi dira, baita gure bizimoduak 
eta egungo Sistema Ekonomikoak dituen ingurumen-ondorio 
kaltegarriak ere. Horrela, ekintza eta konpromisora mugiarazi 
nahi dugu jendea, errealitate honen aurrean axolagabe ez gerat-
zeko. Erakusketaren hartzaileak: Parrokiako, ikastetxeko eta abarreko 
heldu, gazte eta nerabeak.

3. DOKUMENTUA:  

DENON ETXEA ERAIKITZEKO BALIOAK
Helburua: Gazteei giza eskubideen gaian sakontzen eta hausnarketa egiten laguntzea. Hori da eman 
beharreko lehenengo urratsa, Denon Etxearen eraikitzaile izan daitezen. Beren borondate propioaren 
mende dagoen urratsa da. Balio batzuk edo besteak hartu behar dituzte aintzat. Inplikazio pertsonala 
oinarrizkoa da.

Gure munduan giza balioak gauzatuko dituzten pertsonak behar direla ikusarazi nahi diegu. Giza balio 
horien bidez lortuko dugu, apurka-apurka, DENON ETXEA eraikitzea, gure mundua den Etxe hori, 
gizaki guztiak duintasunez bizi ahal izango direna, Eskubideak egikarituz eta beren bizimodurako beha-
rrezko guztia edukiz.
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4. DOKUMENTUA: 

ESKUBIDEAK FALTA DIRA, ABEGI 
ONA FALTA DA, KONPROMISOA 
FALTA DA DENON ETXEAN
Helburua: Gure munduan babes bila dabiltzan migratzai-
leen errealitatean sakontzea eta horren kontzientzia hart-
zea. Ematen diren Eskubideen urraketaren berri izatea, 
egoera horren aurrean postura kritiko bat sortzea, orain 
arte eduki dituzten pertzepzio negatibo edo aurreiritziak 
aldatuko dizkien posizionamendua. Pertsona horienga-
nako jarrera ABEGITSUAK esnarazi, finkatu edo motiba-
tu nahi ditugu. Hori lorpen handia izango litzateke.

5. DOKUMENTUA: 

DENON ETXEAN KULTURA ARTEKO 
ELKARBIZITZA SUSTATZEAREN ERRONKA
Helburua: Gazteei aurreiritzien gaia barneratzen laguntzea. Izan ere, horiek 
gainditu ezean ezin da kultura arteko elkarbizitzarik egon; eta bestalde, kul-
tura artekotasuna zer den eta zein onura dituen ikusarazteko praktika bat 
egitea.  Herrialde eta kultura desberdinetatik datozen pertsonen arte-
ko elkarbizitza errazten duen gauzetako bat denok elkar ezagutzeko 
interesa edukitzea da.  Pertsona horiek elkar ezagutzen dutenean, 
beren ohiturak, tradizioak, kultura, bizimodua ulertzeko modua eta 
abar ezagutzen direnean, orduan gainditzen dira aurreiritziak, konfiant-
zarik eza, beldurra, arrazismoa eta abar. Eta orduan sortzen da zerbait 
berezia… denon aniztasunak aberastutako kultura bat.

6. DOKUMENTUA: 

KOMUNITATEA 
EGITEKO OTOITZA 
Helburua: Gazteekin otoitz egiteko eremu bat sortzeko gidoi bat eskaintzea, 
Jainkoak denok elkarrekin bizitzeko egiten digun deia entzuteko, anai-arreben ko-
munitatea eraikitzeko eta Jesusek duela 2.000 urte eraiki nahi izan zuen Denon Et-
xea errealitate bihurtzeko, denak Jainkoaren seme-alaben duintasunez bizi daitezen.

BIENVENIDOS

NO
PASAR
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BIHUR DEZAGUN DENON 
ETXEA DENONTZAKO 

BIZIGARRI

1. DOKUMENTUA

MAITA eta BIZI ezazu JUSTIZIA

Errefuxiatuak

Etorkinak
Pobreak
Partzela

Terraza

Terraza

Trastelekua

baina...
Zein da gaur egun

7.400 milioi pertsona
inguru bizi garen

DENON ETXE horren egoera?
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Gure planeta den DENON ETXE hau bizigarri egiteko lanean ekarpena 
egin nahi dugu. Gizadi bezala bizi nahi badugu, KOMUNITATE IZATEKO 
DEIARI erantzun behar diogu, anaitasunezko komunitatea osatuz.
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Ikusi bideo hauek, gure munduko 
errealitatea gertuagotik ezagutzeko

 J Munduan dauden desberdintasun-egoerei 
buruz (4’30 minutu): https://www.youtube.
com/watch?v=WMjhC7gp5rw 

 J Desberdintasun-egoerei buruz, 
Frantzisko Aita Santuak azalduta (4’30 
minutu): https://www.youtube.com/
watch?v=vTKuHVr48Wo

 J Laudato Si entziklikari eta Denon Etxearen 
zaintzari buruz (6 minutu): https://www.
youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg

 J Garapen Iraunkorraren Helburuei buruzko 
(3’36 minutu): https://www.youtube.com/
watch?v=345IxGgjF9s

 J Espainiako ERREALITATEA IKUSTEKO ere 
6 bideo labur: http://www.foessa2014.es/
informe/material_pedagogico.php

1.
 E

rr

ealitatea ikustea

«DENO
N» E

TXEAREN B
ARNEAN b

iz
i d

ire
na

k

J Munduko biztan-
leen %20k dauka plane-

tako aberastasunaren %94,5. 
20 horretatik, populazioaren %1ek 

(milioi asko dituztenek) dauka planeta 
osoko aberastasunaren %50. Gainerakoentzat, 

munduko biztanleen %80rentzat alegia, planetako 
aberastasunaren %5,5 baino ez da geratzen.

J Mundu osoan, 7,6 bilioi dolarreko finantza-ondare indibiduala 
dago paradisu fiskaletan ezkutatuta. Aberastasun horrek sortzen di-

tuen onuren zergak ordainduko balira, Gobernuek 190.000 milioi dolar ge-
hiago jasoko lukete urtean; horiekin politika publikoak ezarri ahal izango lirateke, 

pobrezia eta berdintasun ezak eragindako arazoei aurre egiteko.

 J 201 enpresa handienetatik 188 presente daude paradisu fiskal batean gutxienez. Paradisu fiskale-
tan egindako enpresa-inbertsioa ia laukoiztu egin da 2000 eta 2014 urteen bitartean.

 J Gobernuek 2000. urtean euren gain hartutako Milurteko Garapenerako Helburuak (MGH), 
gosea eta muturreko pobrezia errotik ezabatzera bideratuak,  ez ziren bete 2015. Urtean. Hala 
ere, erakutsi zuten goseak eta pobreziak behera egin dezaketela, baldin eta borondate politikoa 
badago eta baliabideak inbertitzen badira. Garapen Jasangarrirako Helburuak serio hartuko 
ahal dituzte 2030. urterako.

 J Munduko 62 pertsona abe-
ratsenek munduko biztan-
leen erdiek (3.700 milioi 
pertsona) duten aberasta-
sun bera dute.

 J Herrialde aberats edo gara-
tuetan ekoizten den janari 
guztiaren herena alferrik 
galtzen da. Botatzen den 
janari hori nahikoa eta so-
bera izango litzateke mun-
duan gose diren pertsona 
guztiak elikatzeko.

Ez
molestatu

(Txostenaren iturria: Intermón-Oxfam)8
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«DENON» ETXETIK KANPO bizi direnak

(Txostenaren iturria: Nazio Batuak)

836 milioi 
pertsona 

muturreko pobrezia 
egoeran bizi dira 

oraindik.

795 milioi pertsona inguruk 
ez dute nahikoa elikagai bizi 

osasungarri eta aktiboa izateko. 
Hau da, planetako 9 pertso-

natik 1.

Munduan, 4 
haurretik 1ek ha-
zkuntza atzeratua 

dauka.

Sei 
milioi haur 

baino gehiago hiltzen 
dira urtean bost urte bete 
aurretik. Horietatik, 3,1 

milioi umeren heriotzaren 
arrazoia desnutrizioa 

da.

ACNUR erakun-
dearen arabera, 2015. 

urtean 62 milioi pertsona 
errefuxiatu eta desplazatuk 
ihes egin zuten euren herrial-
detik gatazka armatuen edo 
jazarpenaren ondorioz. 2016. 

urtean zifra horrek gora 
egin du.

Egunero, 1.000 
haur inguru hiltzen 

dira ur edo saneamenduare-
kin lotutako beherako-gaixo-
tasunen ondorioz (saihestu 

daitezkeenak).

Ur-
eskasiak 
munduko 

biztanleen %40ri baino 
gehiagori eragiten dio, 

eta zifra horrek gora egingo 
duela aurreikusten da. 1.700 

milioi pertsona bizi dira gaur 
egun arro hidrografikoetan, 
non ur-kontsumoa birkarga 

baino handiagoa den.

Gaur egun, 2.400 
milioi pertsonak 
ez dute oinarrizko 

saneamendu zerbitzuak 
(komunak) erabiltzeko 

aukerarik.

Munduan, 
gutxienez 1.800 

milioi pertsonak 
erabiltzen dituzte materia 

fekalez kutsatutako ura 
ematen duten iturriak.

400.000 
pertsona hil dira 

2000. urtetik Europara 
heltzeko ahaleginean.

Europa.

Garapen 
bidean dauden 

herrialdeetan, lehen 
hezkuntzako matrikulazioa 
%91koa da, baina 57 milioi 
haurrek eskolatik kanpo 

jarraitzen dute.

Mundu garatuan, lehen 
hezkuntzan egoteko adina 

duten 66 milioi haur gose 
joaten dira eskolara; horietatik 

23 milioi Afrikan.

2.200 milioi 
pertsona 2 

dolarreko pobrezia-
atalasearen azpitik bizi 

dira.

Gara-
pen bidean dau-

den eskualdeetako 5 
pertsonatik 1 egune-

ko 1,25 dolar baino 
gutxiagorekin bizi 

da.

2014. ur-
tean, 42.000 pert-

sonak ihes egin behar izan 
zuten euren etxeetatik egunero, 

gatazken ondorioz babes bila. 
Zifra horrek gora egin du 

ordutik.
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«DENON» ETXEAREKIN egiten ari direna

Munduko karbono dioxido 
(CO2) isuriak ia %50 hazi dira 

1990. urtetik.

80.000tik gora baso-
espezieetatik, %1 baino gutxiago 
izan da aztergai medikuntzan 

erabilera probetxugarria izan 
ditzaketen zehazteko.

8.300 animalia arraza ezagutzen 
dira; horietatik, %22 desagertzeko 

arriskuan dago, eta %8 dagoeneko 
desagertuta daude.

12 milioi hektarea laborantza galtzen 
dira urtero (23 hektarea minutuko) 

lehortearen eta desertifikazioaren ondorioz; 
horietan 20 milioi tona zereal hazi ahal 

izango lirateke.

1995. urtetik, 606.000 pertsona 
hil dira eta 4.100.000 pertsona 
zauritu edo kaltetu dira klima-

aldaketarekin lotutako 
hondamendien ondorioz.

OMEren arabera, 2012an 7 milioi pertsona 
hil ziren airearen kutsadurarekin lotutako 

gaixotasunen ondorioz eta, aipatutako erakundeak 
aurreikusi legez, 2030-2050 urte-tartean klima-aldaketak 

250.000 heriotza gehiago eragingo ditu urtean, 
ingurumen-ondorioei lotutako gaitzen ondorioz. 
Herrialde txiroenetako haur eta emakumeak 

izango dira kaltetuenak.

Lehorteak, uholdeak, ekaitzak eta klima-aldaketarekin lotutako bestelako 
hondamendiak maizago eta larriago gertatu izan dira azken hiru hamarkadetan, 

eta elikagaien segurtasunerako mehatxu bilakatu dira, FAOk ohartarazi 
duenez.

Zuzenean nekazaritzaren menpe bizi dira 2.600 
milioi pertsona, baina nekazaritzan erabiltzen diren 

lurren %52k lurzoruaren degradazioaren ondorioak jasan 
ditu, kutsadurak eta klima-aldaketak eraginda.

Urtero 13 milioi hektarea baso desagertzen 
dira eta gune idorretako degradazioak bere 

horretan jarraitzen du, 3.600 milioi hektarea 
basamortu bilakatzea eraginda.

(Txostenaren iturria: Nazio Batuak)
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Eskandalagarria da gure munduko pertsona batzuen ez izatea DENON 
ETXEAN sartzeko aukerarik, eta bizitzeko beharrezkoak diren zerbitzu eta 
ondasunak eskuratzeko aukerarik. ELIKAGAIAK, UR EDANGARRIA, 
OSASUNA, HEZKUNTZA, ETXEBIZITZA DUINA, BABESLE-
KUA …

1. Herrialde garatuetan etorkizun hobe baten 
bila dabiltzanek zail dute mugak zeharkatzea, 
pobreak badira. (Giza Eskubideen urraketa).

2. Jende asko dabil ihesi, hainbat arrazoirenga-
tik: gerra, gatazkak, segurtasun eza, ingurumen 
hondamendia, politika, arraza, ideologia edo 
erlijio arrazoiengatiko jazarpena… eta herrial-
de garatuetan babesa bilatzen dute. Baina zail-
tasun ugari dituzte. (Giza Eskubideen urraketa).

3. Herrialde garatuetako biztanleek mehatxu 
gisa ikusten dituzte migratzaileak.

4. Herrialde garatuek ez dute behar bes-
teko inbertsioa egiten laguntza behar du-
ten herrialdeetako bizi-baldintzak hobetzeko, 
eta ez dute migrazio-politika seriorik ezart-
zen Eskubideak errespetatzeko (NBEren Akor-
dioa ez betetzea).

5. Krisiak atzerapena eragin du mundu 
mailan Eskubideen errespetuari dago-
kionez. Askotan, Giza Eskubideak itxurakeria 
soila dira, milaka eta milaka pertsona babesik 
gabe uzten dituen elementu «apaingarria».

6. Gure bizimoduak eta ekoizpen zein 
kontsumo ereduak kalte ugari eragiten 
ditu: CO2 isuri ugari (horiek dira lurraren 
berotzearen eragile), kutsagarri asko, natu-
ra-baliabideen suntsiketak, animalia eta lan-
dare espezieen desagerpena, ingurumenaren 
narriadura… Horrek guztiak MEHA-
TXUPEAN uzten du gure planetako 
BIZITZA.

Hemen dituzu Frantzisko Aita Santuaren Laudato si entziklikaren 15 esaldi, gure munduaren egoeraren 
inguruko hausnarketa egiteko.

1. Baten batek kanpotik behatuko balu gure munduko gizarte hau, harritu egingo litzateke, jarrera 
suizidak ditugula ematen baitu batzuetan.

2. Ez dira bi krisi bereizi, bat ingurumenekoa eta bestea soziala, baizik eta gizarte eta ingurumen krisi 
bakarra eta konplexua. 

3. Ingurumenaren degradazioa eta gizakiaren degradazio etikoa estu lotuta daude.

4. Gizateriak bizi-estilo, produkzio eta kontsumo aldaketak egiteko beharrizanaren kontzientzia hartu 
behar du. 

5. Inoiz ez dugu denon etxea azken mendeetan bezain txarto tratatu.

6. Egungo banaketa-ereduan, gutxiengo batek daukan kontsumo erritmoa ezin izango genuke denok 
eraman; planetak ezingo lioke kontsumo horrek sortzen duen hondakin kopuruari eutsi.
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7. Giza familia bat garela gogoan izan behar dugu, eta ideia hori sendotu.

8. Industri sistemak, produkzio eta kontsumo zikloaren amaieran, ez du hondakinak berriro gain hartu 
eta berrerabiltzeko gaitasuna garatu.

9. Lurra, gure etxea, zikinkeria-biltegi erraldoi bihurtzen ari da.

10. Denon etxea babesteko erronkari heldu behar diogu berehala, eta horrek esan nahi du giza familia 
osoa batu behar dugula garapen iraunkor eta osorako bidean.

11. Mundu honek zor handi bat dauka ur edangarririk lortu ezin duten pobreekiko, oinarrizko giza-
eskubide bat ukatzen ari baitzaie…

12. Izaki guztiok elkarren artean konektatuta gaude; horregatik, bakoitza afektuz eta miresmenez trata-
tu behar dugu; denok daukagu elkarren beharra.

13. Urtero milaka landare eta animalia espezie desagertzen dira; ezin izango ditugu ezagutu, gure seme-
alabek ez dituzte ikusiko. Betiko galduak dira.

14. Aldaketa klimatikoa arazo globala da. Ondorio larriak ditu ingurumen, gizarte, ekonomia, banaketa 
eta politika arloan, eta gizakiontzako erronka nagusietako bat planteatzen du.

15. Ingurumen arloko krisiaren konponbidea lortzea eragozten duten jarrerak hainbat dira: arazoa 
ukatzea, axolagabetasuna, etsipen erosoa edo konponbide teknikoetan fede itsua izatea.

ERREALITATEA EPAITU atalean agertzen diren testuetatik, zein 
ideia azpimarratuko zenituzke? Zerk eragin dizu hausnarketa? 
Zein hiru testu uste duzu direla garrantzitsuak lanean has gaitezen 
motibatzeko? Egin talde txikiak, horren gainean bakoitzak 
komentatu duena eta nabarmendu duena adierazteko.

3.
 E

rr
e

a
li

ta

te
aren gaineko

 e
k

in
tzak

LANARI EKIN nahi diotenentzako eta DENON ETXEA BIZIGARRI 
egin nahi dutenentzako, giltza-joko hau eskaintzen dugu, etxean sar daitezen 
eta ahal dutena egin dezaten, gauza txikiak badira ere, mundu eta inguru 
hobe bat eraikitzeko, erosoagoa, anaitasunezkoa, bidezkoa, solidarioa eta 
iraunkorra.

Bakoitzak bere erantzukizuna hartzea da kontua, denon artean mundu bizigarriago bat lortzeko lanean 
bakoitzak bere ekarpena egitea. Egiten ez duguna egin gabe geratuko da… eta hutsunea hor egongo da. 
Kalkutako Teresak esaten zuenez: «Batzuetan uste dugu egiten duguna tanta bakar bat dela itsaso zabalean, 
baina itsasoa txikiagoa litzateke tanta horren faltan».
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Hauek izango lirateke giltzatako sinbolikoak (bat aukeratzeko):

Eskatzen dugun lana zera da: talde txikiak egin eta giltza bakoitzetik bi edo hiru ekintza ateratzea, 
talde moduan egiteko prest zaudetenak.

Gauza oso praktikoak eta egunerokoak izan behar dira, denon esku daudenak, gauza txiki edo 
ezdeusak direla ematen badu ere. (Esaterako, gosea desagerrarazteko giltzari dagokionez, etxean 
janaririk alferrik ez galtzea izan daiteke ekintza bat, edo GKE baten kanpainaren batean elikagaiak 
ematea, Garapenerako GKE baten ekintza zehatzen batean laguntzea, hala nola Manos Unidas, eta 
abar.)

Giltza bakoitzarekin eginda daukazuenean, beharrezko ikusten dituzuen giltza gehiago gehitu dit-
zakezue eta sinbolismoa marraztu.

Gero, talde bakoitzak, atera dituen ekintzak eta sortu dituen giltza berriak talde handian parteka-
tuko ditu.

Behin hori eginda, pertsona bakoitzak DENON ETXEA BIZIGARRI egiteko KONPROMISO PERT-
SONALEAN erabiltzeko 3 giltza aukeratuko ditu. Entzundako guztitik, hiru giltzetako bakoitzerako 
burutu nahi dituen ekintzak aukeratuko ditu. Aukeratutako 3 giltzak fotokopiatu eta giltzatako bat 
egin daiteke horiekin, konpromisoaren sinbolo gisa.
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Mundua aldatzeko 
Caritasen
giltzatakoa

K
A

N
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INA 2016-20
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Mundua aldatzeko 
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giltzatakoa
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A

N
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INA 2016-20
17

Mundua aldatzeko 
Caritasen
giltzatakoa
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Pobrezia
desagerrarazteko

giltza

Bazterketa,
aurreiritzi eta 
diskriminazioa 
desagerrarazteko 
giltza

Baldintzarik 
gabe emateko 
giltza

lotsaren
harresiak 
eta hormak 
hausteko 
giltza

Parte-hartzea 
eta komunitatea 
sustatzeko giltza

Axolagabetasuna eta 
indibidualtasuna ezabatzeko 
giltza

Zure esku dago…

la llave
para 

acabar 
con el 

hambre 

la llave para 
cuidar la 

Naturaleza 

Harmonia, 
elkarbizitza, 
topaketa, 
adeitasuna 
bideratzeko 
giltza

Gizon eta 
emakumeen 

arteko 
berdintasunerako 

giltza

oluntario

Boluntario 
gisa konpromisoak 
hartzeko giltza

Elkarrizketarako 
eta erlijioen 
arteko 
topaketarako 
giltza

Eskubide 
falta 
salatzeko 
giltza

Zubiak 
eraiki eta 
banatzen 
gaituena 
hausteko 
giltza
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Zure esku dauden beste giltza batzuk…
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Errefuxiatuak

Etorkinak
Pobreak
Partzela

Terraza

Terraza

Trastelekua

Erakusketaren izenburua: «Denon Etxea, errea-
litatea eta ametsa; elkarrekin haren alde lan 
egiteko».

Gazte talde bati erakusketa bat antolatzea da 
kontua, helburu honekin: modu orijinal eta sort-
zailean, komunitatea sentsibilizatzea Denon 
Etxearen, gure planetaren eta egoera errealaren 
inguruan. Era berean, gure munduan dauden ez-
berdintasun sakonak modu sinbolikoan ikusarazi 
nahi dira, baita gure bizimoduak eta egungo Siste-
ma Ekonomikoak dituen ingurumen-ondorio kal-
tegarriak ere.Horrela, ekintza eta konpromisora 
mugiarazi nahi dugu jendea, errealitate honen au-
rrean axolagabe ez geratzeko.

Erakusketaren hartzaileak: Parrokiako komu-
nitateko helduak, edo Kanpai-
nan gai hori landu ez duten 

parrokiako komunitate-
ko gazte edo nerabeak, 
erakusketa ikusi eta gero 
«Egin dezagun bizigarri Denon Etxea» dokumen-
tua landuko dutenak. Ikastetxeen kasuan, guraso 
eta hezitzaileak ere bertaratu daitezke, baita bes-
te gela batzuetako nerabe eta gazteak ere.

Areto zabala behar izango da, zoruan Lurra iru-
dikatuko duen zirkulu obalatu handi bat «marraz-
teko»; horretarako, kolore ezberdinetako zinta 
itsasgarriak erabiliko dira. Barruan, kontinenteen 
siluetak moztuko dira, paper jarraitu marroiaz 
(gutxi gorabeherako silueta). Lurraren barruan 
etxearen planoa irudikatuko da, zinta itsasgarri 
lodiagoak edo paper-tira zabalak lurrean itsatsiz. 

Gutxi gorabehera horrela geratuko da:

DENON ETXEAREN 
ERAKUSKETA MUNTATZEKO 
PROPOSAMENA

2. DOKUMENTUA
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Koloretako kartoi mehez altzariak irudikatu dai-
tezke, planoan agertzen den bezalaxe. Berritzaile 
eta sortzaileenek egiazko altzariak jarri ahal izango 
dituzte. Etxean sartzeko ateetan egurrezko hesiak 
irudika daitezke, edo alanbrada bat jar daiteke, Es-
kubideak, duintasunez bizitzeko beharrezkoa den 
hori, eskuratzea saihesten duen guztia sinbolizat-
zeko.

Areto berean espazio bat utzi beharko dugu aul-
kiekin. Horrela, bertaratutakoak, uneren batean, 
eseri ahal izango dira eta bideoak ikusi.

Aurkezpenean gidari aritu beharko du pertso-
na batek, eta unean-unean zer egin behar den 
azalduko du.Lehendabizi, lurrean irudikatutako 
Denon Etxea ikustera gonbidatuko ditu bertara-
tutakoak, eta bertan jasotako informazio guztia 
erakutsiko die.

Etxearen plano angeluzuzenaren barruan  
kartel handi bat jarriko da lehenengo, ikusteko 
erraz, honakoa dioena: «ETXE BARRUAN MUN-
DUKO BIZTANLEEN %20 BAINO EZ DA BIZI, ABE-
RATSENAK» Ondoren, beste kartel txikiago bat-
zuk jarriko dira, baina urrunetik ondo irakurtzeko 
moduan, etxearen barruan ongizateaz gozatuz bizi 
diren pertsonei buruzko datuekin. Kartel horiek 
etxearen plano laukizuzenaren gainetik doan hari 
batetik eskegita egon litezke. Benetako altzariren 
bat jarri bada, kartelak jar daitezke horien gainean, 
edo erratzarekin zikinkeria biltzeko 6 pala erabili 
daitezke eta makilen goiko aldean kartelak itsatsi, 
etxe barruan jarri eta kanpotik irakurri ahal iza-
teko. Karteletan jarriko diren datuak «Egin deza-
gun bizigarri Denon Etxea» izeneko dokumentuan 
daude. 

Etxe barruko datuak erakusteko 
aukera sortzaileago bat, kartelak 
erabili gabe, zera da: barruan 2 
gazte egotea, bata ohean etzanda 
eta bestea besaulki batean eserita, 
entzungailuekin musika entzuten. 
Une jakin batean, erakusketaren 
gidariak kanpai bat joko du eta 
gazteek egiten ari direnari utziko 
diote. Zutik jarriko dira, eta dauden 
lekutik datuetako bat esan edo 
irakurriko diete erakusketara 
bertaratu direnei. Horrela, bien 
artean Denon Etxean bizi direnen 
inguruko datu guztiak ematen 

joango dira. Nahi bada, Etxeko 
ongizateaz gozatzen dutenen 
inguruko beste daturen bat eman 
daiteke, baina asko jota beste 
4, gehiegi ez kargatzeko.

Etxearen plano laukizuzenetik kanpo, Te-
rraza, Trastelekua eta Partzela dauden tokian, eta 
Lur planetatik kanpo ere, mundutik kanpo gera-
tu direnak irudikatuz, Gazteen Koaderno honen 
1. dokumentuan jasotako datuak eta informazioa 
dauzkaten kartelak jarriko dira lurrean (inguru-
men arloko datuak ere barne hartuko dira).

Beste aukera moduan, Etxe 
barrurako planteatu dugun 
sorkuntza proposamenarekin 
jarraituz, zera proposatzen dugu 
Etxetik kanpoko errealitatearen 
inguruko datuak emateko: 
kartelik gabe, 8 gazte etzanda 
egotea Terrazako, Trastelekuko 
eta Partzelako lurrean, eta Lur 
planetaren kanpoko aldetik. 

Erakusketaren gidariak berriro 
kanpaia jotzen duenean, 8 
gazteetako bakoitza, txandaka, 
zutik jarriko da eta dagoen 
lekutik, bertaratutakoei esan (edo 
irakurri) egingo dizkie datuak. 
Horrela, guztien artean, Etxetik 
kanpo bizi direnen inguruko 
datuak esango dituzte.

Denon Etxetik kanpoko errealitatearen inguruko 
datuak erakusten dituzten argazkiak ere jar dai-
tezke.

Gure munduko Denon Etxe honetan eskaintzen 
diren datuak ikusita, erakusketaren gidariak are-
toaren bazterrean dauden aulkietan esertzeko 
esango die, horman proiektatuko diren bideoak 
ikusteko:

 J Aberats eta txiroen artean munduan diren 
ezberdintasun izugarriei buruz (4’30 minutu): 

  https://www.youtube.com/
watch?v=WMjhC7gp5rw 
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 J Frantzisko Aita Santuak 
azaldutako sistema ekono-
mikoak eragiten dituen ez-
berdintasunei buruz (4’30 
minutu):

  https://www.
youtube.com/
watch?v=vTKuHVr48Wo 

 J Laudato Si entziklikari eta 
Denon Etxearen zaintzari 
buruz (6 minutu):

  https://www.youtube.
com/watch?v=1tYdOIqvpqg

 J Garapen Jasangarrirako Helbu-
ruei buruz eta, «Denon Etxe» 
hau posible egite aldera, go-
bernuek 2030 urtean ho-
riek betetzeko hartutako 
konpromisoari buruz (3’36 
minutu): 

  https://www.youtube.com/
watch?v=345IxGgjF9s

 J Espainiako ERREALITATEA IKUSTEKO ere 6 
bideo labur:

  http://www.foessa2014.es/informe/

material_pedagogico.php

Bideoak ikusitakoan, aretoko hormetan paper 
jarraitu zuria egongo da, areto osoa inguratzen. 
Paperaren hasieran izenburua egongo da: AMES-
TEN DUGUN DENON ETXEA, eta horren 
azpian honako testua agertuko da modu ikusga-
rrian: 

Planetako gizaki guztiak barne hartzeko gai izango den Denon Etxearekin amesten dugu, bizitza duina 
bermatuko dienarekin, eta gure Lurraren zaintza eta iraunkortasuna bermatuko dituen Etxearekin.

Hormako paneletan idatzi nolakoa izango litzatekeen Amesten dugun Denon Etxea, bertan agertzen 
diren galdera guztiei erantzunez.

Erakusketako gidariak hori nola egin azalduko die. 
Gidariak azalduko die hormako paperean zenbait 
galdera daudela, areto osoa estaltzen duen pape-
rean sakabanatuta, eta horien azpian erantzunak 
idatzi beharko dituztela. Honakoak izango lirateke 
galderak:

 J Nolakoak izango lirateke herrialdeetako agin-
tariak amesten dugun Denon Etxean?

 J Nolakoak izango lirateke herritarrak amesten 
dugun Denon Etxean?

 J Nolakoa izango litzateke indarreko Sistema 
Ekonomikoa amesten dugun Denon Etxean? 
Nolakoak izango lirateke bertako enpresak?

 J Nola zainduko lukete Natura amesten dugun 
Denon Etxeko herritarrek? Eta nola zainduko 
lukete agintariek?

 J Zein ekarpen egin nahi duzu urte honetan 
zehar Denon Etxearen eraikuntzaren alde? 
Alegia, zein konpromiso hartuko duzu hau 
guztia hitz polit eta asmo on hutsetan geratu 
ez dadin?
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 J Beste ideiaren bat amesten dugun Denon Et-
xea nolakoa izango litzatekeen inguruan.

Paper jarraitu horretan espazio huts bat ere utzi 
daiteke ekintza solidario guztiak jartzeko, edo, 
Denon Etxea habitagarri izan dadin, parrokia-ko-
munitatea edo ikastetxeetako hezkuntza-komuni-
tatea ORAIN burutzen ari diren eginbeharrak eta 
errealitateak islatzeko, etab. Horretarako, argazki 
eta testuak jar daitezke.

Bertaratutakoak euren erantzunak idazten ari di-
ren bitartean, Alaitasunaren Ereserkia jar daiteke.

Erantzunak idazteko, galdera baten azpian otzara-
txo bat egongo da koloretako argizari-margoekin.

Bukatzeko, aretoaren irteeran mahai bat egongo 
da; bertan zenbait giltza egongo dira, amesten 

dugun Denon Etxean sartzeko. Bertaratutakoei 
hiru giltza aukeratzeko eskatuko zaie, horiek batu 
eta giltza-sorta sinbolikoa egiteko, amesten dugun 
Denon Etxea posible egiteko konpromisoa go-
goan izan dezaten.

Moztutako giltzatakoa ere emango zaie. Soka ba-
tez, bertan lotuko zaizkie aukeratu dituzten hiru 
giltzak. Gazteen Koaderno honetako 1. Doku-
mentuan daude fotokopiatzeko eta gero mozteko 
giltzak, eta gero moztu eta entregatzeko giltza-
takoak.

Erakusketara bertaratutakoak helduak badira, 
beste giltzatako bat entregatuko zaie, Caritasen 
5 proposamenak agertzen direna. Giltzatako hori 
Helduen Koadernoko 8. Dokumentuan dago.

Erakusketa aberasteko edozein 
sorkuntza-ideia berri, ongi etorria 
izango da. «Atmosfera» egoki bat bi-
latzea da kontua (aretoaren argiztatzea, 

musika, xehetasunak eta abar), aretoa 
girotzeko, bertaratutakoek gure 
munduko egoeraren benetako 
drama sentitu dezaten. 

Sentsazioak eta hausnarketa eragin, 
ekintzarako mugiarazi…

19

GAZTEENTZAT



DENON  
ETXEA  
ERAIKITZEKO  
BALIOAK

3. DOKUMENTUA

Kontakizuna:
Giza Balioen denda
Giza Balioen dendan gizon bat sartu zen, gehien 
behar zituen balioak erosteko asmoz. Baina atea 
zehartu zuenean, alarmak jo zuen.

Dendariak, dendaren atzeko aldetik, esan zion be-
rriro sartu behar zuela, baina hori egin aurretik, gi-
zatasuna kentzen zion edozer gauza bandejan utzi 
behar zuela.

Gizonak, apur bat atsekabetuta, esandakoa egin 
zuen, sarrerako bandejan utzi zituen une horretan 

aldean zeramatzan gizatasuna kentzen zioten ezau-
garri guztiak. Hori eginda, arazorik gabe sartu zen 
Giza Balioen dendan, eta dendariak arreta eman 
zion.

Behar zituen balio guztiak erosita, dendatik irtetera 
zihoanean, dendariak esan zion:

Gogoan izan, jauna, erosi berri dituzun balio horiek 
funtzionatuko dutela, baldin ez badituzu lehen sa-
rrerako bandejan utzi dituzunak hartzen.

Hausnarketarako ideiak
Poz eta bizitasuna ematen didan guztia balioa dela 
ohartzen banaiz; bizitzan borroka egiteko ditudan 
arrazoiak balioak direla deskubritzen badut; de-
sio dudan eta bilatzen dudan guztia balio bat dela 
ikasten badut; pertsona gisa hazten eta zoriontsu 
izaten laguntzen didan guztia balioak direla ikas-
ten badut... horretaz guztiaz jakitun izanda... argi 
dago balioen definizioak nire izateari berari era-
giten diola. Esan nezake nire bizitza, nire norta-
suna, balio-multzo baten gainean eratuta dagoela, 
nik neuk libreki aukeratuta, modu kontziente edo 
inkontzientean, mundu honetan dudan jarduteko 
modua eta bizitzeko modua baldintzatzen dituz-
tenak.

Balioak dira egunez egun gure bizitza elikatu eta 
mugiarazten dutenak. Praktikan, balio horiek gure 
ekintzen motorra dira. Ideiak argi edukitzeko, 
balio kopurua bi multzotan sailkatu nahi dugu: 
GIZATASUNA EMATEN DUTEN ETA 
KENTZEN DUTEN BALIOAK.

Balio baten ontasun edo txarkeria pertsona ho-
rrengan eta besteengan dituen eraginetan ikusten 
da. Gizatasuna ematen duten balio-multzoa 
giza balio deitzen diegunen multzoa da.

Horietako bakoitza Denon Etxea eraikitzen la-
guntzen duen adreilua da.
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Balio horiek eguneroko bizimoduan 
modu koherentean aplikatzen 
dituen pertsona giza ba-
lioen lekuko bihurtzen 
da, berez.

Bere bizitzari gizatasu-
na dario. (Nahikoa da, 
esaterako, gure bizitzan 
edo Gizadiaren histo-
rian eragin duten 
pertsonei begi-
ratzea).  Beren 
bizitzan hainbat 
balioren ikur 
izan diren pert-
sonak dira; hala 
nola, entzutea, 
elkartasuna, bakea, 
justizia, errespetua, 
askatasuna, elkarrizketa, fedea, itxa-
ropena, maitasuna… eta abar. Eta horrela joka-
tuta, gizatasunez betetako eremuak lortu dituzte, 
topaketarako eta harremanetarako eremu biziga-
rriak.

Gure munduan giza balioak gauzatuko dituzten 
pertsonak behar direla ikusarazi nahi diegu. Giza 
balio horien bidez lortuko dugu, apurka-apurka, 
DENON ETXEA eraikitzea, gure mundua den 
Etxe hori, gizaki guztiak duintasunez bizi ahal izan-

go direna, Eskubideak egikarituz eta beren bizi-
modurako beharrezko guztia edukiz.Izango zara 
zu horietako bat?

ELKARRIZKETARAKO
1. Komentatu aurreko ataletik atentzioa gehien ematen dizuna edo nabarmendu nahi duzuna.

2. Nola definituko zenuke balio bat zer den? Pertsona bati balioak inposatu ahal zaizkio? Nola esku-
ratzen dira?

3. Zein baliok uste duzu gizatasuna kentzen dutela, pertsona baten eskalan lehenengo postuetan dau-
denean? Eta zeintzuek ematen dute gizatasuna? Zergatik?

4. Zein balio dira nagusi bizi garen gizartean?

5. Historia ezagutzen duzun moduan ezagututa, zein uste duzu izango liratekeela Nazareteko Jesusen 
balioak?
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Dinamikak: Balioen bila 

1. jarduera 
Ariketa interesgarria izan daiteke honakoa: 
bakoitzak argitara ematea, modu kontzientean, 
bere egunerokotasuna mugitzen duten balioak.

Eta modu kontzientean aritzeko modurik onena 
galdera hauei erantzutea da, burura datozkigun 
hitzekin zerrenda bat eginez:

 J Zerk ematen dit bizitasuna eta poza?

 J Zeren alde borrokatzen dut?

 J Zer desio bilatzen dut?

 J Zerk laguntzen dit pertsona gisa hazten eta zo-
riontsu izaten?

 J Emandako erantzunen arabera, zein da nire ba-
lio-eskala?

Jarduera hori egiteko laguntza gisa, amaieran ba-
lio-zerrenda bat dago. Denek amaitu dutenean, 
egindakoa denon artean partekatuko dugu.

2. jarduera
Hezitzaileak jarduerari ekingo dio, gutxi gora be-
hera ideia hauek emanez:

Egun batean balio-denda 
horretako atetik sartuko 
bagina… Alarmak joko al luke?

Zer utzi beharko genuke 
sarrerako bandejan? Zein jarrera, 
ekintza, portaera edo erabakik 
adierazten dute gure barnean 
gizatasuna kentzen duten balioak 
ditugula, gure balio-eskalan 
lehenengo mailetan egonda?

Lan pertsonala izango da, 
bakoitzak bakarka pentsatzeko eta 
berrikusteko. Izan ere, batzuetan 
sorpresak har ditzakegu: gure 
barren-barrenean gizatasuna 
kentzen duten balioak ezkutatzen 

22

MAITA eta BIZI ezazu JUSTIZIA



dira, gure balio-eskala ofizialaren 
lehenengo mailak hartzeko prest.  
(beti daude desio ezkutuak, 
inkontzienteak, berekoikeriak 
eta abar, eta argitara irteten 
direnean harritu egiten gara).

Horien aurka egiteko modurik 
onena kontziente izatea da. 
Hor daudela ohartu, eta 
desagerrarazteko pazientzia eduki.

Geuretzako gordeko dugun lan 
pertsonala izango da, baina 
denok elkarrekin egin dezakeguna 
zera da, irudimena martxan 
jartzeko ariketa bat, eta aurreko 
kontakizunean sartu. Ikus dezagun 
zer geratuko zen dendako sarrerako 
bandejan egun oso batean, ehunka 
pertsona bertatik pasatuta.

Taldeka bilduko dira eta bezeroek bandejan utzi-
tako gauza guztien zerrenda bat egingo dute.

Lana amaitzen dutenean, talde bakoitzean ikusi-
takoa partekatuko dute. Hori eginda, animatzai-
leak honako gaiak planteatuko ditu:

 J Esan dezakegu dendako bandejan aurkitu di-
tugun balioak arrakastatsuenak direla edo bizi 
garen gizartean nagusi direla?

 J Zeintzuk beste batzuk baino gehiago?

 J Zergatik dira hain arrakastatsuak...?

 J Zuen zerrendetan ikusi dituzuen gizatasuna 
kentzen duten balioak al dira gure munduko 
Denon Etxea hain hondatuta egotea eragiten 
dutenek? Zer egin genezake sinbolikoki? Zer 
egin genezake gure errefusa adierazteko eta 
harrapatu ez gaitzaten daukagun borondatea 
adierazteko?

Anaitasuna

Bakea

Ekologia Kooperatzea Errukia

Errespetua Elkarrizketa

Elkartasuna

Justizia

D
E

N
O

N
 ETXEA GIZA BALIO

Zeraikitzen da
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Giza balioen dendako  
katalogoa 
Abegi ona.

Adeitasuna.

Adiskidetasuna.

Ahalegina.

Altruismoa.

Apaltasuna.

Askatasuna.

Ausardia.

Austeritatea.

Autoestimua.

Autokontrola.

Autonomia.

Bakea.

Baretasuna.

Benetakotasuna.

Berezitasuna.

Bizitzeko alaitasuna.

Bokazioa.

Borondatea.

Denbora.

Dibertsioa.

Diligentzia.

Diziplina.

Doakotasuna 

Duintasuna. 

Efikazia.

Ekologia.

Elkar ulertzea.

Elkarrizketa.

Elkartasuna.

Erabilgarritasuna.

Erantzukizuna.

Errealizazio pertsonala.

Errespetua.

Errukia.

Eskuzabaltasuna.

Eskuzabaltasuna. 

Espiritualtasuna.

Etxekotasuna.

Familia.

Fedea.

Garrantzia.

Gizalegea.

Gizatasuna.

Gogoa.

Harmonia.

Heldutasuna.

Heroitasuna.

Heziketa.

Ilusioa.

Indarra.

Irekitasuna.

Irizpidea (hausnarketa).

Irmotasuna.

Irudimena.

Isiltasuna.

Itxaropena.

Jakinduria.

Jarraitutasuna.

Justizia.

Karitatea.

Koherentzia.

Konfiantza.

Kooperazioa.

Laguntasuna.

Lana.

Lanerako gogoa.

Lasaitasuna.

Miserikordia.

Morala.

Naturaltasuna.

Neurritasuna.

Norberaren onarpena.

Norbere burua ezagutzea.

Nortasuna.

Ongizatea.

Ontasuna 

Optimismoa.

Ordena.

Oreka.

Osasuna.

Otzantasuna.

Pazientzia.

Samurtasuna.

Segurtasuna.

Sendotasuna.

Sexualitatea.

Sormenerako gaitasuna. 

Tolerantzia.

Umorea.

Xumetasuna.

Zintzotasuna.

Zoriontasuna.

…

Doakotasun eskaintza

bereziak

Inbertitu balioetan!
Denok irabaziko dugu
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Norbanako guztiek dute bizitzeko, aske izateko eta segurtasunerako 
eskubidea. (Giza Eskubideak, 3. Artikulua)

Pertsona guztiek daukate eskubidea edozein herrialdetatik irteteko (herrialde propio-
tik barne) eta berriro bueltan itzultzeko. (Giza Eskubideak, 13. Artikulua)

Jazarpenik jasanez gero, pertsona orok du edozein herrialdetan babesa bilatu eta iza-
teko eskubidea. (Giza Eskubideak, 14. Artikulua)

Pertsona orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai bere familiari 
osasuna eta ongi izatea bermatuko diena, eta batez ere janaria, jantziak, bizitokia, 
mediku sorospena eta gizarte-zerbitzuak. (Giza Eskubideak, 25. Artikulua)

ESKUBIDEAK FALTA  
DIRA, ABEGI ONA FALTA 
DA, KONPROMISOA  
FALTA DA DENON  
ETXEAN 

4. DOKUMENTUA

Milioika pertsona derrigortuta daude beren 
herrialdea utzi eta beren familientzako etorki-
zun hobe baten bila beste nonbaitera joatera, 
hainbat arrazoirengatik: pobrezia, gosea, gerra 
eta gatazkak, edo ideologia edo erlijio arra-

zoiengatiko jazarpena, aldaketa klimatikoaren 
ondoriozko hondamendi naturalak eta abar. 
Hala ere, herrialde garatuetan aurkitzen dute-
na horma eta harresi gaindiezinak dira… mota 
guztietako oztopoak. 

BIENVENIDOS

NO
PASAR
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Giza Eskubideen 
urraketa 
eskandalagarria da

«Zer gertatu zaizu Europa humanista, giza eskubi-
deen, demokraziaren eta askatasunaren defendat-
zailea? Zer gertatu zaizu, Europa, poeta, f ilosofo, 
artista, musikari eta idazleen lurraldea? Zer gertatu 
zaizu, Europa, herri eta nazioen ama, beren neba-
arreben duintasuna defendatu eta haren alde bizia 
emateko prest egon ziren gizon eta emakumeen 
ama? (Frantzisko Aita Santua, 2016ko maiatza).

Ikusi bi bideo hauek, eta gero talde txikian komentatu 
zer iruditu zaizkizuen, zer izan den atentzioa gehien 
eman dizuena, eragin dizuen hausnarketa, zer sentitu 
duzuen ikustean. Pentsatu, era berean, zer erantzun-
go zenioketen Aita Santuak egiten duen galdera honi: 
Zer gertatu zaizu Europa humanista…? 

Zer gertatu zaio gertatzen ari dena gertatzeko? 
Gero, komentatutakoa talde handian partekatu 
ahal izango duzue.

 J Europako Hegoaldeko mugan dauden etorki-
nen krisiari buruzko bideoa. Santiago Agrelo, 
Tangerreko artzapezpikuari elkarrizketa egi-
ten zaio, itsasartea pateran gurutzatzen edo 
hesia gainditzen saiatzen diren etorkinen de-
fendatzailea baita. (11 minutu):

  http://nadiesinfuturo.org/materiales/
article/entrevista-a-santiago-agrelo 

 J Europako Ekialdeko mugan dauden etorkizu-
nen krisiari buruzko bideoa (16 minutu): 

  https://www.youtube.com/
watch?v=dqEyZEHgEfs

LOS PAÍSES TIENEN UNA ALTURA INVERSAMENTE
PROPORCIONAL A LA DE SUS VALLAS
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Denen artean bideoaren inguruan hitz egin on-
doren, beste bideo hau ikusiko dugu. Aurreko 
bideoetan ikusitako egoerari erantzuna emateko 
modua planteatzen da:

 J Migueliren «Salvemos la hospitalidad» abestia  
(3’30 minutu):

  https://www.youtube.com/
watch?v=8CXl8S6Eq7s 

Orain 4 edo 5 pertsonako taldeak egin eta ondo-
ren datozen testuak irakurriko dituzue.

Behin irakurrita, zuen egitekoa hauxe izango da: 
manifestu bat egitea, gehienez ere orrialde bate-
koa, gaiari buruz pentsatzen duzuena eta egoera 
hau eragiten dutenen inguruan pentsatzen du-
zuena azalduz. Horrekin batera, esan behar du-
zue zeintzuk uste duzuen izan behar direla arazo 
horiei konponbidea emateko moduak; batetik, zer 

egin beharko luketen gobernuek, eta bestetik, zer 
egin beharko luketen herritarrek, hau da, guk.

Talde bakoitzak bere manifestua partekatzen due-
nean, denon artean aukeratu dezakezue onena 
iruditzen zaizuena. Hori eginda, ekintza original 
eta deigarri bat sortu behar duzue, patioan edo 
plazan egiteko. Horren bidez, sinbolikoki adiera-
ziko duzue gaur egun milioika pertsonak sufritzen 
duten errealitate hori. 

Gero, manifestua irakurri eta bertaratutakoen ar-
tean kopiak banatuko dituzue. Eta amaitzeko, mi-
nutu bateko isilaldia egin dezakezue 2000. Urtetik 
Europara heldu nahian bizia galdu duten 400.000 
pertsona horiengatik.

LOTSA

Gizakion bizitza defendatzeko gizon eta emakumeak behar ditugu. Jatorria, kultura, sexua, azalaren kolorea 
edo erlijioa edozein dela ere. Pertsona eta duintasuna beti lehentasun nagusia izan behar dira.

Bigarren Mundu Gerratik, gizakiok ez dugu mundu mailan horren drama handirik eduki.

Gaur egun, Gerra Handi haren ondorioak gogoratzean, inork ez du ukatzen giza duintasuna muturreraino 
degradatu zenik.  Hortik sortu zen Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala, etorkizunean horrelakorik ez 
gertatzeko.  Baina gertatzen ari denaren aurrean, eta “Errefuxiatuen krisia” deitzen diogun horri ematen ari 
zaizkion erantzunak ikusita, konturatzen gara erantzun horiek ez datozela bat «Giza Eskubide» gisa ulertzen 
dugun horiek errespetatzearekin.

Gure munduan milioika pertsonak bizi duten egoera desesperatuaren aurrean, argi geratu da «Giza Eskubi-
deak» eta horien betetzea gizaki batzuei soilik dagozkiela. Horrela, eskubide unibertsalak izateari utziko liokete 
eta batzuek besteen gainetik ditugun pribilejio bihurtuko lirateke. Kosta ahala kosta babestu beharreko pribile-
jioak, hala nola «bero-beroan» egindako kanporatzeen inguruan berretsitako neurriak, mugak (eta eskubideak) 
esternalizatzea eta mugak are gehiago sendotzea, heriotza gehiago eraginez. Nazio Batuen estimazioen ara-
bera, 400.000 pertsonatik gora hil dira azken 15 urteetan. 2015ean 1.000 haur baino gehiago hil direla uste 
dugu.  Gaur egun, bizitzeko leku seguru baten bila ari diren pertsonen erdiak emakumeak eta haurrak dira, 
komunikabideetan ikusten dugun baldintza txarretan.
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Egoera horrek eta ematen ari zaion erantzunek argi uzten dute gizakion Krisia norainokoa den. Bereziki, erabakiak 
hartu behar dituztenen erantzukizunari dagokionez. 

EB eta Turkiaren arteko akordioa legez kanpokoa da, baina ez hori bakarrik, giza eskubideak eta Europar Bata-
sunaren legezko tratatuak ere urratzen ditu. Europan gertatzen den lehenengo krisi humanitarioa da. Belatzek 
irabazi dute eta pobreek galdu dute. Frantzisko Aita Santuak hartutako proposamen bat pasabide humanitarioak 
dira, Italian egin duten moduan.  Mende erdi barru, historiak belaunaldi hau epaituko du, Jainkoaren maitasun gisa: 
Arrotz ikusi, eta etxean hartu ninduzuen? (Mt 25, 35).

Baina ez gaitezen itsutu, gure isiltasun erosoa mantendu eta ezer egiten edo esaten ez dugunok ere. Entzun ditu-
gun justifikazioei sinesgarritasuna ere eman diegu, eta denbora horretan heriotza-mezuak ere eman ditugu. Giza-
kion duintasuna kaltetzen duten adierazpenak eta eremu babestu honetan bizi garenen elkarbizitza eta kohesio 
sozialari mesede egiten ez diotenak.

Ez dezagun entzungor egin, gertatzen ari dena onartzen ari gara eta albisteen bidez heltzen zaigun informazioa 
etsipenez eta kexaz hartzen dugu.

Ez gaitezen isilik gelditu, ezin dugu luzaroago isilik egon. Ezin gara pasibo gelditu, bizitzaren eta duintasunaren alde 
posizionatu beharra daukagu. Gure kontzientziak eta gure ondoan daudenak esnarazten jarraitu behar dugu. Elkar 
ezagutzeko, bereziki gehien sufritzen dutenak, gugandik hurbil daudenak.

Pentsatuz nola eta norekin antolatu gaitezkeen denontzako bizimodu duina aldarrikatzeko. Elkarrekin eta gure 
komunitate eta auzoetan kultura abegitsu bat lantzeko, gure eguneroko harremanetatik abiatuta, elkar onartuz 
eta elkarri harrera eginez, gure hurkoarengan ere Kristo baitago, oso desberdina bada ere. Eduki dezagun boron-
datea eta konbertitu gaitezen, bereziki gure historian gurutziltzatu dituztenen eskutik. Garai zailetan, inoiz baino 
beharrezkoagoa da maitatzea.

(Eclesalia, 2016-03-23)

«Harrerarekin batera, behartutako migrazioen arrazoien gaineko begirada zabala aktibatu beharra dago. Ezinbeste-
koa da bakea eta garapena bermatzea, hala jatorriko herrialdeetan nola iragate-herrialdeetan. Baina hori bezain larriak 
dira: arrazoiak eragoztea, Garapenerako Laguntza Ofiziala areagotzea, gastu militarra murriztea, Nazio Batuei bakea 
bermatzeko ekintzak babes ditzan eskatzea eta pertsonen salerosketaren kausei sustraitik heltzea. Erronka aukera 
bilakatu beharra dago: Uste dugu migrazioak herrien garapenerako aukera ona direla eta ezinbestekoa da ideia hori 
gizartearekin eta kristau komunitatearekin partekatzea. Horregatik, harrera eta integrazio politiken aldeko apustua 
egiten dugu, estereotipoak aldatu eta diskurtso arrazista zein xenofoboei aurre egiteko beharra azpimarratzeko. Harre-
raren aldeko apustua gizatasunaren aldeko apustua da. Asmala sendagilea zen Sirian. Orain dela bi urte guztia atzean 
utzi eta Turkian errefuxiatu zen bere familiarekin, gerra bukatu eta etxera itzultzeko esperantzaz. Baina, denboraren 
poderioz, egoera larriagotu egin da eta dagoeneko ez da posible etxera itzultzea, ez behintzat gutxieneko bermeekin. 
Orain Balkanetako bidean zehar Belgikara heltzen saiatzen ari da senideekin. Bidaia arriskutsua eta garestia da, eta 
huts egiteko aukera handia dago. Heltzea lortuz gero, bertan geratu eta familiarentzako etorkizuna eraikitzea da bere 
asmoa. Baina azken hori ez dago soilik bere esku.Alejandra Alvarez kolonbiarrak bere herrixkatik ezkutuan alde egin 
behar izan zuen, gauez, bere bizia salbatu nahi bazuen. Duela 5 urte heldu zen Espainiara, lanerako baimenik gabe. 
Ahalegin handien ondoren, hainbeste espero zuen Bizileku eta Lan Baimena lortu zuen. Baina orain dela urtebete, krisia 
berera ere heldu zen; langabezia agortuta dauka eta osasun txartelik gabe geratu da.Orain lan bila dabil, bizirauteko ez 
ezik, bere paperak berritzeko eta arrazoia jakin gabe galdu zituen eskubideak berreskuratu ahal izateko. Gainontzeko 
bizilagunak bezala sentitzea gustatuko litzaioke, baina hori ez dago soilik bere esku.

(Eskubideak dituzten migratzaileak Kanpaina)
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DENON ETXEAN KULTURA 
ARTEKOTASUNA 
SUSTATZEKO 
ERRONKA

5. DOKUMENTUA

Kontakizuna:
Urrezko eraztuna
Gizon batek, kaletik zebilela, zerbait distiratsua iku-
si zuen lurrean. Eraztun bat zen, urrezkoa zirudien.

Esku artean hartu eta arretaz aztertu zuen. Proba 
egiteko, atzamarrean jarri zuen eta ezin hobeto ge-
ratzen zitzaion. Baina kentzen saiatu zenean, ezin 
izan zuen. Atzamarrari lotuta zegoela zirudien, eta 
ez zegoen eraztuna kentzea lortuko zuenik. Bere 
horretan utzi zuen, pentsatuz etxera heltzean lortu 
egingo zuela; eta bere bidean jarraitu zuen.

Handik hurbil, nazionalitate ezberdinetako etor-
kin talde batekin egin zuen topo; gobernu bulego 
batean zeuden, bizileku-baimena eskatzeko ilaran, 
zain. Haiek bertan ikusita, urrats azkarrez egin 
zuen aurrera, ez baitzitzaizkion batere gustatzen, 
eta honela esan zion bere buruari:

Jende honek ez dio ezer onik ekarriko Espainia-
ri.Desagertuko ahal dira hemendik, bai haiek bai 
euren kulturak, eta utziko ahal gaituzte bakarrik 
geurea denarekin.Bat-batean, eraztunak distira 
egin zuen eta, une horretantxe, katedral, eliza eta 
komentu guztiak desagertu ziren Espainia osotik, 
baita artelan ugari ere. Estatu osoko hiri eta herri 
ugari ere desagertu ziren, baita eraikin eta monu-
mentu historiko asko ere.

Espainiako ekialdeko ureztatze-erreten guztiak 
ere desagertu ziren. Pertsona ugari desagertu 
ziren une horretan bertan, baita beste zenbait 
gauza ere. Espainiera bera ere desagertu zen, he-
rrialdean geratzen ziren biztanle apurrak hizkunt-

zarik gabe utzita. Pertsona horien artean zegoen 
eraztuna zeraman gizon harritua.

Bizileku zuen hiria bere begien aurrean desager-
tu zen, magia bailitzan, eta bakar-bakarrik geratu 
zen lur zingiratsuen erdian. Beldurraren beldu-
rrez, eraztun distiratsu hura kentzen saiatu zen. 
Atzamarretik kentzeko ahaleginean hainbeste uki-
tu eta igurtzi zuen, non argi-izpi bortitza igorri 
eta izaki erraldoi bat agertu zitzaion aurrez aurre. 
Izaki hark zera esan zion ahots baxu eta sakonaz:

Hemen nago. Eskatu zure bigarren eta azken desioa, 
eta eman egingo dizut.Gizonak ametsetan ari zela 
uste zuen, sinetsita zegoen hori guztia amesgaiztoa 
baino ez zela. Izaki erraldoiak esaldi bera errepikatu 
zuen, erantzun baten zain. Eta gizon gaixoak, zalant-
zaz beteta, lehenengo desira zein izan zen galdetu 
zion. Orduan, izaki erraldoiak erantzun zion Espai-
niatik etorkin eta atzerriko kultura guztiak desage-
rrarazi zituela, horiek guztiek historian zehar Espai-
niari egindako ekarpen guztiak barne, berak eskatu 
bezala. Eta jarraian, honakoa esan zion:

Zuk desiratu legez, kristautasunarekin lotutako 
guztia desagertu da, Ekialde Urruneko etorkinek 
ekarri baitzuten Penintsulara. Feniziar, zelta, erro-
matar, bisigodo, musulman eta abarrek sortutako 
hiri eta herri guztiak desagertu dira, baita haien 
kulturek eragindako ekarpen guztiak ere. Atze-
rriko kulturetatik eratorrita Espainian izan diren 
eragin artistiko, literarioak eta aurrerapen zein 
deskubrimendu guztiak ere ezabatu dira.
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ELKARRIZKETARAKO
1. Zer iritzi duzu, zer hausnarketa edo ideia eragiten dizu kontakizun honek?

2. Nola ikusten dituzu etorkinak?

3. Zeintzuk dira haiekiko dituzun aurreiritziak, baldin badituzu?

Beste herrialde edo eskualderen batetik etorri-
tako arbasoren bat zuten pertsona guztiak desa-
gertu dira. Espainiera hizkuntza bera ere desager-
tu egin da, garai batean Erroman hitz egiten zen 
latinean duelako jatorria. Horrela, erabat ezabatu-
tako gauza gehiago zerrendatuz joan zen.

Gizajoa kezkatuta zegoen, entzuten ari zen guztiak 
eraginda, eta horrela mintzatu zitzaion erraldoiari:

Nire lehenengo desira desegin nahi dut, dena le-
hen zen bezala izan dadila berriro.Orduantxe, 
distira handia sortu zuen eraztunak eta une batez 
itsututa utzi zuen gizona. Ikusmena berreskuratu 
zuenean, bere hiri maiteko kale hartan zegoen be-
rriro. Ingurura begiratu zuen, eta ez zen ezer fal-
ta. Dena zegoen betiko lekuan. Arintze-hasperena 

egin zuen. Eskuari erreparatu zion eta konturatu 
zen urrezko eraztuna honezkero ez zegoela at-
zamarrean. Espaloian zegoen banku batean eseri 
zen eta gertatutakoaren inguruan pentsatu zuen 
denbora luzez. Ez zekien ametsa, irudipena edo 
haluzinazioa izan ote zen. Baina bazekien bere he-
rrialdea, kultura eta tradizioak atzerriko kultura, 
herri edo pertsonei esker direla gaur egun diren 
bezalakoak, historian zehar aberastuz joan dire-
lako, atzerritik etorritako pertsonei esker. 

Orduan, zutik jarri eta bizitegi-baimena eskuratze-
ko ilaran zegoen etorkin multzoarengana hurbildu 
zen. Guztiak agurtu eta horrela mintzatu zitzaien:

— Ongi etorriak, lagunok. Zuen etxean zaudete.

Hausnarketarako ideiak
SEINren arabera, Espainiako biztanleen zahart-
zearen ondorioz, datozen urteetan ezinbestekoa 
izango da atzerriko pertsonak hemen lanean arit-
zea, besteak beste, pentsioen sistema publikoak 
bermatu ahal izateko. Hortaz, elkarrekin bizitzera 
deituak gara, batera egotera, eta elkarrekin gure 
gizartea eraikitzera deituak.

Kultura artekotasuna landu aurretik, ezinbeste-
koa da aurretiko kontu garrantzitsu bat jorratzea: 
ezinbestekoa da etorkinen inguruan izan ditzake-
gun aurreiritzi eta estereotipoak haustea.

Guregan desaktibatzen ez baditugu, eta inguruan 
horiek desaktibatzeko gure esku dagoena egiten 
ez badugu, aurreiritziak eztanda egin dezakeen le-
hergailua izango dira bizikidetza arloan.

Azterlan, txosten eta zi-
frek frogatu egiten dute 
aurreiritziak guztiz 
faltsuak direla, ale-
gia, besteak beste, 
uste hauek ez direla 
egia: etorkinek lana 
kentzen digutela, 
delinkuentzia area-
gotzen dutela, osasun 
sistema kolapsatzen 
dutela, Gizarte Zerbitzuen laguntza guztiak hart-
zen dituztela, edo etorkin gehiegi dagoela... Hala 
eta guztiz ere, aurreiritziak hankaz gora jartzen 
dituzten datuak izan arren, erabat errotuta daude 
pertsonen sinesmenean. Einsteinek zioen erraza-
goa dela atomo bat banatzea aurreiritzi bat erro-

30

MAITA eta BIZI ezazu JUSTIZIA



Ekin lanari,  
BILATU INFORMAZIOA!
Etorkinen inguruan jendeak dauzkan aurreiritzi faltsuak datu eta zifren 
bidez desmuntatzen lagundu nahi badiguzu, kontsultatu informazioa 
webgune honetan: www.stoprumores.com. Gero, partekatu taldea-
rekin eta esan zer iruditu zaizun, zerk eman dizun atentzioa, zer ikasi 
duzun, zer hausnarketa egin duzun… 

tik ezabatzea baino. Aurreiritziak iragazgaitzak 
dira, ikerlan eta txostenetan ematen diren arrazoi 
objektibo-arrazionalek ez dute horien presentzia 
ezabatzen.

Aurreiritziak ez dira desagertzen, ez daudelako 
gure adimenean, gure bihotzean iltzatuta baizik. 
Datu, txosten eta estatistikak baino zerbait ge-
hiago behar da; ELKARTZEKO BIZI ESPERIEN-
TZIAK behar dira, ezinbestekoa da izen-abizenak 
dituzten etorkinekin elkartu eta elkar ezagutzea. 
Haien historia pertsonala eta familia ezagutu be-
harra dago; horrela bakarrik hasiko dira aurreiritzi 
eta estereotipoak bihotzetik irteten.

Alde biak oztopoak gainditzeko gai garenean bai-
no ez dira aurreiritziak desagertuko, elkarrekin 
topaketa eta harreman-espazioak sortzea lortzen 
dugunean; elkar ezagutzen dugunean, alegia.

Ved estos vídeos:

 J «Los Titos en el bus» etorkinei eta aurreiri-
tziei buruzkoa (5’18 minutu)

  https://www.youtube.com/
watch?v=clSr_7abL-I 

 J «Por cuatro esquinitas de nada» integrazioari 
buruzkoa (2’37 minutu)

  https://www.youtube.com/
watch?v=OVf1GhKDtW8 

 J Zurrumurru eta aurreiritzien aurkako bideoa 
1. (2’26 minutu) 

  https://www.youtube.com/
watch?v=HEj5jh4elr8 

 J Zurrumurru eta aurreiritzien aurkako bideoa 2. 
(2’43 minutu)

  https://www.youtube.
com/watch?v=_
u16rWzf3ns
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Kulturen arteko Topaketaren dinamika
Herrialde eta kultura desberdinetatik datozen 
pertsonen arteko elkarbizitza errazten duen 
gauzetako bat denok elkar ezagutzeko interesa 
edukitzea da.   Pertsona horiek elkar ezagutzen 
dutenean, beren ohiturak, tradizioak, kultura, 
bizimodua ulertzeko modua eta abar ezagutzen 
direnean, orduan gainditzen diren aurreiritziak, 
konfiantzarik eza, beldurra, arrazismoa eta abar.  
Horrek guztiak errespetua, abegia, elkarrizketa 
eta entzutea eskatzen du. Orduan deskubritzen 

dugu hizkuntzaren, kulturaren, erlijioaren, azala-
ren kolorearen eta bestelako desberdintasunak 
gora behera, denok garela berdinak; sentimendu, 
beharrizan eta desio berberak ditugula. Denok 
zoriontsu izan nahi dugula. Eta orduan, denboran 
zehar mantendutako kultura arteko topaketari es-
ker, apurka-apurka gauza berriak sortzen doaz... 
denon aberastasun eta aniztasunari esker aberas-
tutako kultura bat.

Dinamikaren azalpena
Hori praktikan jartzeko jarduera bat egingo dugu. 
4 talde osatuko ditugu. Talde bakoitza kolore ba-
tekoa izango da eta kontinente bateko herrialde 
bat irudikatuko du. Talde zuria, horia, beltza eta 
gorria egongo dira.

Talde bakoitzeko kideek dagokien koloreko pape-
rezko zinta bat eramango dute. Horrek esan na-
hiko du beren azala kolore horretakoa dela.

Talde bakoitzak herrialde bat asmatuko du eta 
hori ordezkatuko du. Asmoa da talde bakoitzak 
kultura propio bat asmatzea. 40 minutu izango di-
tuzue hurrengoa asmatzeko:
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1. Asmatutako herrialdeari eman diozuen izena eta identifikatzen zaituzten bandera bat.

2. Berezko ohiturak.

3. Kalean lagun edo ezagunekin topo egitean elkar agurtzeko modu berri bat asmatu beharko duzue. 
Eskua emateko ohitura tradizionala ordezkatzeko keinu bat, baita «kaixo» hitza ordezkatzeko ere. 
(esaterako, bi salto ematea eta bestearen masaila ukitzea, atximur txiki bat eginez, «Yuchumbo» 
esan bitartean.)

4. Zuen herrialdeko jendeak agur esateko daukan modu bat asmatu beharko duzue. Esaterako, ohiko 
«agur» hitzaren ordezko bat. (Esaterako, lepoak elkartuz, begietara begiratu eta «Chumbuyú» es-
atea.)

5. Zuen herrialdeko jendeak etxean gonbidatu bati harrera egiteko modu berri bat asmatu beharko 
duzue, laguntasuna erakutsiz etxean bezala sentiarazteko modua, hain zuzen. (Esaterako, abegi ona 
erakutsi eta harrera egiteko, norbait etxean sartzen denean, zuen oinetakoetako bat kendu eta 
gonbidatuari eskainiko diozue, etxean eta familian dagoela sentitu dezan.)

6. Bururatzen zaizuen ohitura bat eta festa tradizional tipiko bat asmatuko duzue.

7. Dantza tipiko bat: Zuen herrialdeko dantza tipiko bat asmatu behar duzue. Sortu pausoak, mugi-
mendu eta birak, eta ikasi, erakustaldi bat egiteko.

8. Esan zuen herrialdean jendeak pertsonengan gehien baloratzen duen ezaugarria (kualitate bat, balio 
bat, izateko modu bat, jarrera bat eta abar).

9. Berezko hizkuntza bat. (Esaterako, hitz guztiei «x» bukaera gehitu ahal dizue, honela: Hizkuntzax 
propiox batx. Edo «k» bukaera, edo «guatxi» bukaera gehitu, honela: «hizkuntzaguatxi propioguatxi 
batguatxi». Edo aditz formak infinitiboan erabili: «niri hizkuntza gustatu». Edo bururatzen zaizuen 
beste edozer, baina kontuan izanda taldeko kide guztiek hizkuntza horretan hitz egiten ikasi behar 
duzuela. Asmatuta daukazuenean, une horretatik aurrera, beti hizkuntza horretan hitz egin beharko 
duzue.)
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JARDUERAREN OSTEAN, 
DENON ARTEAN GALDERA 
HAUEI ERANTZUNGO DIEGU:
1. Nola pasatu duzue dinamika honetan? Zer izan da ezagutu dituzuen beste kultura bat-

zuetatik gehien harritu zaituztena edo gustatu zaizuena?

2. Zein jarrerak lagundu dizuete talde desberdinen artean elkar ulertzen?

3. Uste duzue ona dela gurekin Espainian bizi diren atzerritarren kulturak ezagutzea? Zer-
gatik?

4. Dinamika honetan bizi izan duzuen guztiaren ondoren, zeintzuk uste duzue izan be-
harko liratekeela kultura arteko elkarbizitza eta topaketa sustatzeko aholku nagusiak?

 Talde guztiek lana amaituta dutenean, eta denak 
beren hizkuntza propioan hitz egiten ari direnean, 
honako egitekoa burutuko da:

 J Talde zuriak emigratu egingo du eta herrialde 
horira joango da. Talde horikoak anfitrioiak 
izango dira eta talde zuriari azalduko diote no-
lakoa den beren kultura, kultura horia, betiere 
euren hizkuntza propioan hitz egiten. Lehenik 
eta behin ohituren arabera agurtuko dituzte, eta 
ohi duten moduko harrera egingo diete. Beren 
hizkuntza irakatsiko diete, hizkuntza horia. 

Beren herrialdea nola deitzen den eta zein 
bandera daukan esango diete. Beren jai tra-
dizionala zertan datzan azalduko diete, eta 
gero, dantza tipikoa egingo dute. Pertsona 
batengan gehien baloratzen duten ezaugarria 

zein den ere esango diete. Beste ohituraren 
baten berri ere emango diete, eta amaitzeko, 
ohituren arabera agur esango diete.

 J Gero, talde zurikoak beren herrialdera itzuliko 
dira, eta talde horikoak izango dira herrialde 
zurira joango direnak. Orain, talde zuria talde 
horiaren anfitrioia izango da, eta kultura zuria 
nolakoa den azaldu beharko diete, beren hi-
zkuntza propioan hitz eginez, hizkuntza zuria, 
aurreko prozesu bera errepikatuz.

 J Talde gorriak eta beltzak gauza bera egingo 
dute euren artean. Lehenengo topaketa txan-
da amaituta, talde zuriak beltzaren herrialde-
ra emigratuko du eta talde horiak talde go-
rriaren herrialdera. Horrela, prozesu osoa 
errepikatuko dute. 
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Lekua girotzeko
Zoruan, otoitzaren erdigune gisa, egurrezko gurutze 
bat egongo da eta, haren gainean, lazo (edo zinta) 
beltz handi bat jarriko dugu, bazterkeria eta beha-
rrizan egoeran bizi direnak, baztertuak irudikatzeko.

Gurutzearen ondoan otzara bat utziko da, ba-
rruan 10 artazi txiki dituena.

Parte-hartzaileei orri bana emango zaie, gidoi ho-
nen amaieran dauden testuak eta otoitzak jasotzen 
dituena. Aparteko orri txiki bat ere emango zaie, 
adreilu bat irudikatuta duena (gidoiaren amaieran 
dagoen eranskinetik moztuko dira horiek).

Otoitzaren Garapena
(1. irakurlea:)

Ongi etorri otoitz-espazio honetara. Gure mun-
duan dagoen sufrimendua, pobrezia eta injustizia 
ditugu aurrean, gurutze eta lazo beltzaren bitar-
tez irudikatuta.

Otoitzerako une honetan, bat egin nahi dugu 
bazterkeria eta beharrizan egoeran bizi diren 
senideekin, langabezian daudenekin, pobretu-
takoekin, eskubidez gabetutakoekin, etxegabee-
kin, paperik gabeko etorkinekin, gose direnekin, 
errefuxiatuekin, indarkeria eta tratu txarren 
biktimekin,  axolagabekeriaren biktimekin. 

Jainkoaren esku utzi nahi dugu geure arima, dago-
kigun zereginean argia eta adorea eman diezagun, 
amesten dugun mundu hobe, bidezkoago, senide-
tasunezkoago eta solidarioagoa sortzea posible 
egin ahal izateko; DENON ETXEA eraikitzeko.

Mundu horrekin amesten zuen Isaias profetak; 
pertsona guztiak elkartasunean eta armonian bi-
ziko ziren mundu batekin. Entzun ditzagun, bada, 
Isaias profetaren hitzak, eguneratuta.

(2. irakurleak Isaiasen 
«Amestutako mundua» testuaren 
egokitzapena irakurriko du)

(Irakurri ostean, 1. irakurleak 
zera esango du:)

Zenbait minutu utziko ditugu orain testu honen 
gainean hausnartzeko.

(Musika lasaia jar daiteke)

(8 minutu pasata, 1. irakurleak 
zera esango du:)

Amesten dugun lur berri hori posible egiten la-
gundu nahi dugu, mundu bidezko, senidetasunezko 
eta solidarioago bat eraiki nahi dugu. Horretarako, 
keinu sinboliko txiki bat egingo dugu.

Hementxe, lurrean, gurutzean dagoen lazo 
beltzaren ondoan, 10 artazi daude. Ordenaren 
arabera altxatuz joango zarete, otoitzaren isil-
tasunean, eta lazo honen zati bat moztuko du-
zue. Azkenerako, lazoaren zatirik ez geratzea da 

Gazte taldeentzako otoitz gidoia

KOMUNITATEA EGITEKO 
OTOITZA

6. DOKUMENTUA
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ideia, guztion artean zatikatu eta banatuko bai-
tuzue.

Pertsona bakoitzak hartuko duen lazo beltz horrek 
zera sinbolizatuko du: sufritzen duen mundua, be-
harra duena. Hortaz, lazoa duen pertsonak auke-
ra dauka zerbait egiteko,  mundua (neurri txikian 
bada ere) lagundu, arindu, eraldatzeko; bakoitzari 
dagokion zatia da lazo beltza, eta norberak ezer 
egiten ez badu, ez du inork egingo.Zinta zati hori 
esku artean edukita, errepika ezazue erregu hau 
behin eta berriro: «Jesus jauna, erakutsidazu 
zure borondatea». 

(Nork bere zinta zatia moztu eta 
eskuartean duela, 8 minuturen ondoren, 
1. irakurleak «Erreinuaren haziak 
zarete» otoitza bi korotan irakurtzeko 
gonbita luzatuko die bertaratutakoei. 
Irakurri ondoren, zera esango du:)

(1. irakurlea:)

Tarte bat hartuko dugu orain otoitz hau berriro 
irakurri eta geure egiteko.

(Musika lasaia jar daiteke)

(8-10 minutu igarota, 1. Irakurleak «Bidal 
nazazu» otoitza bi korotan irakurtzeko 
gonbita egingo die bertaratutakoei.)

(1. irakurlea:)

Jainkoak bidalitako horiekin bat egiteko bidaliak 
gara geu ere, mundu honen eraldaketa ahalbidetu 
eta miraria egiteko.

Denonak izateko deituak gara, elkarrekin bizitze-
ko, ezinezkoa posible egiten hasteko deituak, DE-
NON ETXEA eraikitzeko deituak.

(3. irakurleak Hch 2 testua 
irakurriko du, 44-47)

(1. irakurlea:)

Elkarrekin bizi garenean, elkar zaintzen... orduan 
gertatzen da miraria; pobreek pobre izateari uzten 
diote... Hori da Jainkoak nahi duena, hori jarri zuen 
Jesusek praktikan, eta horixe bera da Jesusek eskat-
zen diguna.

Eska diezaiogun orain Jesusi bere zerbitzurako tres-
na egoki egin gaitzan, DENON ETXEA ahalbidet-
zeko; pertsona oro Jainkoaren semeen duintasunez 
bizi ahal izan dadin. Orain bi korotan irakurriko dugu 
otoitz hau: «Zerbitzura egoteko otoitza».

(1. irakurlea:)

12 bat minutu utziko ditugu «Bidal iezadazu» 
otoitzaren, apostoluen Egintzen eta «Zerbitzura 
egoteko otoitzaren» gainean hausnartzeko. Den-
bora-tarte horretan, nahi duena zutitu daiteke, 
egurrezko gurutzea ukitu eta bere “adreilua” jarri 
dezake, guztien artean, gurutzearen inguruan etxe 
baten silueta osatu arte. Horrela, DENON ET-
XEA posible egiteko dugun konpromiso pertso-
nala erakutsiko dugu; mundu bidezko, senidetasu-
nezko eta solidarioagoa eraikitzeko konpromisoa, 
gutako bakoitzari dagokigun zatian bada ere.

(Guztiek beren adreilua utzi dutenean, 
1. irakurleak zera esango du:)

 J Orain, norbaitek eskaeraren bat egin nahi 
badu, eskerrak eman edo otoitz honetan bizi-
tako zerbait partekatu nahi badu, hauxe izan-
go da unea.

 J JJ Amaitzeko, elkarrekin Jesusek irakatsi zigu-
nez otoitz egingo dugu, eskutik helduta, eta 
ondoren, bakea emango diogu elkarri, be-
sarkada baten bidez: Aita gurea…
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AMESTUTAKO MUNDUA
Egun horretan, pertsona askok begiratuko diote Jainkoaren Semeari. Eta harengan finkatuko dituzte be-
giak. Jainkoaren Semea da lurra, eta bertan sustraituko dira.  Haiengan finkatuko da Jaunaren espiritua, 
zuhurtzia eta jakinduriaren espiritua, aholku eta ausardiaren espiritua, zientzia eta Jaunaren beldurren 
espiritua. Jauna maitatzen eta hari errenditzen irakatsiko dien espiritua. Eta sakontasunez begiratuko 
diote munduari; ez dira itxurakeriarekin konformatuko, ezta zurrumurruak onartuko ere.

Txiroentzako justizia egingo dute, eta amak semea tratatzen duen bezala tratatuko dituzten babes-
gabeak. Bidezko izango dira mundu bidegabe batean; leial izango dira, leialtasun eskasia duen mundu 
batean… Eta, horrela, Jainkoaren laguntzaz, gizakia gizakiarekin bizitzea ahalbidetuko dute; atzerritara 
bizilagunaren parean eseriko da, eta mahai berean bazkalduko dute. Aberatsak eta txiroak aterpe be-
rean izango dira. Soldaduak eta zibilak lur bera landuko dute, armak alde batera utzita. Lehenago me-
hatxu egiten zuena bake profeta bilakatuko da orain. Biktima ez da erasotzaileen beldur izango, botere 
bidegabeaz gabetuak izango baitira…

Mundu horretan errugabeak ez du kalterik izango, ebanjeliotik sortutako jakinduriak beteko baitu mun-
dua, itsasoa urez beteta dagoen bezalaxe. Egun horretan, pertsona guztiek begiratuko diote ondasun 
horren guztiaren sustraiari. Fededun eta fedegabeek bilatuko dute, harrituta eta itxaropentsu. Eta mun-
dua izango da haien etxea.

(ls 11, 1-10 testuaren egokitzapena. Rezando voy) 

Erreinuaren haziak zarete
Erreinuaren haziak zarete, historian landatuak.
Onak eta samurrak, bizitzaz beteak.
Nire eskuetan zaudete, kulunkatu eta maitatu os-
tean, mundura botako zaituztet:
Sakabanatu!
Ez izan ekaitz edo lehorteen beldur, ezta oinatz 
eta sasien beldur ere.
Edan ezazue pobreen edaritik, utzi arima uki die-
zazuen, busti zaitez nire garoan, nigan.
Ernaldu zaitezte, leher zaitezte, ez zaitezte lur-
pean geratu.
Loratu eta eman fruitua… bihur dezagun mundua 
lorategi.

Utzi nire Espirituaren haizeak kulunka zaitzaten.
Bide hauen artetik dabiltzan bidaiariek, zerbaiten 
bila edo galduta, erorita edo zaurituta, maitasuna 
aurki dezatela, eta SALBAZIOA heldu zaiela senti 
dezatela.
Nire erreinuko Haziak zarete!
«Zuen amaren sabelean egin aurretik, nik aukera-
tu zintuztedan.
Amaren bularrera irten aurretik, sagaratu zintuz-
tedan.
Munduko argi gisa eratu zintuztedan.
Ez izan beldurrik, zuekin nago» (CfrJr 1,5.8).

OTOITZEAN ENTREGATZEKO
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Bidal nazazu 
Beldur barik bidal nazazu, prest nago eta.
Ez iezadazu aitzakiak asmatzeko denborarik utzi, 
ez utzi zurekin negoziatu dezaten.
Bidal nazazu, prest nago eta.
Jarri nire bidean jendea, historiak, bizi zaurituak 
eta zure egarri direnak.
Ez ezazu ezetzik onartu.
Bidali nigana hauek eta besteak, gertukoak eta 
urrunekoak; ezagutzen zaituztenak eta zurekin 
amesten dutenak, eta eman ukituz sendatzeko 
ahalmena, hitzen bidez seduzitzeko ahalmena, 
zure ebanjelioaren ziurtasuna. Bidal nazazu, egu-
nez egun mundua mirari bihurtzen duten beste 
batzuekin batera.

(José M.ª Rodríguez Olaizola, sj) 

Zerbitzura egoteko otoitza
Jar itzazu, Jauna, nire begietan begirada bareak, 
konfiantza eta lasaitasuna eragingo dituztenak.

Jar itzazu neure ahoan ekintza egokiak biderat-
zeko hitz egokiak, maitasunaz hitz egiteko eta 
zeure mezua zabaltzeko aproposak;Jar itzazu nire 
buruan pentsamendu zuzenak, bidezkoak, irmoak, 
berritzaileak.

Jar itzazu nire belarrietan entzuteko gaitasuna eta 
behar nauten horiei entzuteko jarrera egokia.

Jar itzazu nire ahoan egiazko irribarreak eta hitz 
zuhurrak, bakea, harrera, alaitasuna eta baikorta-
suna transmitituko dituztenak.

Jar itzazu nire eskuetan laztan samurragoak eta 
horiek eskatzen dituztenentzako babes irmoa.

Jar itzazu nire bihotzean sentimendurik onenak 
eta mugarik gabe maitatzeko gaitasuna.

Jar ezazu nire oinetan akitu gabe ibiltzeko indarra, 
zure erreinua lurrean ezartzen lagunduko diguten 
utopiak errealitate egin arte.

Sinestun taldeak bihotz bakarra zuen; arima bakarra. Inork ez zituen ondasunak bere jabetzapeko 
gisa hartzen, guztienak ziren. Ahalmen handiz ematen zuten Apostoluek Jesus Jaunaren berpizkun-
dearen lekukotasuna, eta estimu handia zuten. Inork ez zuen beharrik, guztiek baitzeuzkaten 
lurrak edo saltzen baitzituzten etxeak, eta dirua Apostoluen esku jartzen zuten, bakoitzaren beha-
rrizanen arabera banatu zezaten.. (Hch 4,32-35)
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