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HELDUENTZAKO 
ANIMATZAILEARENTZAKO GIDA

2016-17 Kanpaina Instituzional honekin batera, 
Caritasek 2014-15 ekitaldian abiatu zuen hiru ur-
teko kanpainari amaiera emango zaio. Honakoa 
izan zen lelo orokorra: «Maita eta bizi ezazu 
justizia». Kanpainaren lehen urtean ikusi genuen 
zer gertatzen zitzaien gure anai-arrebei, eta biga-
rren urtean 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 
bizigarriago egiteko. 

Gizateria gisa biziraun nahi badugu, denok elka-
rrekin egon behar dugu, anaitasunean. Hauxe da 
aurtengo kanpainaren azpi-leloa: «Komunitate 
izateko deituak». Lehenengo kristau komunita-
teen eredu eta testigantzek ematen digute bultza-
da. Gure ametsa zera da; haiek, Espiritu Santuaren 
inspirazio-iturria jasota bere garaian egin zutena 
guk XXI. mendean egitea. «Posible den beste 
mundu» hori kutsatu nahi dugu, «Denon Etxea» 
izateko.

«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 7400 milioi pertsonaren Etxea 
da. Baina etxe hori oso hondatuta dago. Balio-
krisi handi batek zimenduak kaltetu ditu. Indibi-
dualtasuna, diru-gosea, kontsumismoa, axolaga-
bekeria, lehiakortasuna… 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. Indarrak batzeaz ari 
gara; horrela, komunitate gisa, sendatu eta eral-
datzeko gaitasuna edukiko dugu.

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 Solidario bat eraikitzea proposatzen dugu; 
pertsonak oinarri izango dituen ekonomia bat, de-
nontzako lan aukerak sortu eta ingurumena erres-
petatuko duena. Gizarte enpresei babesa emanez 
lortuko dugu, banka etiko bat sustatuz eta bidezko 
merkataritza babestuz.

3. proposamena

Irisgarritasun behar handiak ere baditugu; pertso-
na guztiek ezin dute Denon Etxeko geletara sartu, 
ezin dituzte oinarrizko zerbitzu eta ondasunak es-
kuratu: Elikagaiak, edateko ura, osasuna, hezkunt-
za, etxebizitza duina, segurtasuna, babeslekua eta 
abar. Etorkizun hobe baten bila edo gerratik ihesi 
doazenak zailtasun handiak dituzte herrialde gara-
tuetako mugak gurutzatzeko. Migratzaile eta erre-
fuxiatuen egungo egoeraren aurrean, Abegitsuago 
izatea proposatzen dugu, Duintasuna eskatzen 
dugu, errefuxiatu eta migratzaileek Eskubideak 
izan ditzaten. 

4. proposamena

Denon Etxean, Giza Eskubideak babesa ematen 
duen teilatua dira. 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 agin-
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MATERIAL DIDAKTIKOAK

Nola erabili
Ondoren eskaintzen diren material didaktikoen 
helburua proposamen horiek ezagutarazi eta sa-
kontzea da, maila pertsonalean zein talde mailan 
aplikagarri egiteko.

Gutako bakoitzak bere ardura dauka proposamen 
horiek posible egiteko, bakoitzari dagokion neu-
rrian, ekarpenak oso txikia badirudi ere. Denon 
Etxea posible egiteko dagokigun zatia geure gain 
hartu behar dugu, denok duintasunez bizi ahal iza-
teko. Kalkutako Teresak esaten zuenez: «Batzue-
tan uste dugu egiten duguna tanta bakar bat dela its-
aso zabalean, baina itsasoa txikiagoa litzateke tanta 
horren faltan».

Helduen eta kristau komunitateen animatzaileen 
esku jarri dira materialak, Kanpainaren mezua lan-
du eta sakontzeko egokien irizten diren baliabi-
deak erabiltzeko.

Animatzaileak ondo ezagutu beharko du Kanpaina 
Instituzionala; mezua, edukia eta jarduerak. Gai-

nera, berak edo bere taldeak sortutako ideiak ira-
doki eta aplikatu ahal izango ditu. Berak eta bere 
taldeak erabakiko dute zein eduki, ekintza eta jar-
duera burutuko duten.

Kanpaina Instituzionalaren Karpeta Didaktikoan 
jasotako material eta proposamenekin, eta horre-
tatik abiatuta sortutakoarekin, urte osoan zehar 
komunitate edo erakundean egingo dena progra-
matuko da. 

Sormena oso garrantzitsua da, landu eta sustatu 
beharreko zerbait. Izan ere, Karpeta Didaktikoan 
ez dauden sentsibilizazio-ekintzak sortzeko auke-
ra emango digu, edo bertan daudenak egokitzeko, 
gure beharrizanen arabera. 

tariei eskatu ahal izango diegu beren konpromiso 
etikoaren barruan sartzeko. Horretarako konpro-
misoak hartu beharko ditugu, egunerokotasunean 
praktikan jartzeko ekintza zehatz batzuk. 

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 egiten 
dugu, bizi-estilo arduratsu eta iraunkorrak hartze-
ko. 

Frantzisko Aita Santuak esaten duenez, «Gizate-
riak aldaketa behar du. Elkarrekin gaudela barne-
ratu behar dugu; leku beretik gatozela eta denon 
artean bizi behar dugula ohartu.   Oinarrizko ideia 
horren kontzientzia hartzen badugu, jarrera, ideia 
eta bizimodu berriak garatuko ditugu.» (LS 202) 
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1. DOKUMENTUA:  

Kanpainaren mezuaren aurkezpena: 
«KOMUNITATE IZATEKO DEITUAK»

Helburua: Caritasek Kanpaina honen bidez eman nahi duen mezua aurkeztea 
eta elkarrizketa bideratzen duten galdera batzuen bidez hausnarketa egitea. 
Kanpaina talde txikian aurkezteko modu bat da, ikus-entzunezkoen laguntza-
rik gabe, ideiak eta eztabaida sortzeko.

Kanpaina-mezu hau aurkezteko aukera ere ematen da, Karpeta Di-
daktikoaren CDan dagoen power point dokumentua erabiliz. Animatzaileak 
diapositiba bakoitzaren edukia komentatu beharko du. Aurkezpenak 20 mi-
nutuko iraupena izango du, gehienez. Aurkezpenaren ostean, 1. Dokumentu osoa banatu ahal zaie bertarat-
zen direnei (une horretan bertan landu edo komentatzeko, astia badago, edo beste une baterako uzteko), edo 
dokumentuaren azken bi orrialdeen fotokopiak eman, edo «Mundua aldatzeko Caritasen giltzatakoa» 
emateko aukera ere badago. Giltzatako hori Koaderno honen 8. Dokumentuaren jardueraren barruan dago 
(Karitate Asterako proposamenen ingurukoa). Bertan dago azalduta nola entregatu behar den.

Horrekin guztiarekin, Kanpainaren mezuari ahalik eta zabalkunderik handiena eman nahi diogu eta ho-
rren inguruko aurkezpen ekitaldiak antolatu.

2. DOKUMENTUA:  

DENON ETXEAREN 
ZIMENDUAK ERAIKITZEKO 
BALIO SINFONIA

Helburua: Denon Etxea eraikitzeko zimendu sendoak lortzeko balioen gaian sa-
kontzea. Inplikazio pertsonala oinarrizkoa da. Denok gara beharrezkoak gure amet-
setako Denon Etxea egi bihurtzeko, mundu berri hori egi bihurtzeko. Dokumentuaren 
helburua da balio horiek gure eguneroko bizimoduan txertatze, geure egitea.

3. DOKUMENTUA:  

EKONOMIA SOLIDARIOAGO 
BAT EGITEKO 
PROPOSAMENAK

Helburua: Beste Eredu Ekonomiko bat lehenbailehen lortzeko beharrari 
buruzko hausnarketa bideratzea eta Caritasek ekonomia eredu horri elka-
rrekin ekiteko egiten dituen proposamenak ezagutaraztea, ekintza zehatzen bidez.

Material bakoitzaren helburua
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4. DOKUMENTUA: 

DENON ETXEAN KULTURA 
ARTEKO ELKARBIZITZA 
SUSTATZEAREN ERRONKA

Helburua: Gure aurreiritzien inguruko hausnarketa eta elkarrizketa-
rako eremu bat sortzea, eta horren aurrean ikustea nola abiatu dezake-
gun kultura artekotasun prozesu bat, hainbat kulturaren bat-egitearen artetik 
zerbait berria sortzeko. Kultura artekotasunerantz begiratzen badugu, gizarte moduan etorkizuna izan-
go dugula ohartaraztea.

5. DOKUMENTUA: 

DENON ETXEAN GIZA 
ESKUBIDEEN ALDE LAN 
EGITEKO DINAMIKA

Helburua: Gure inguruan eta mundu mailan Giza Eskubideen garran-
tziaz kontzientzia hartzen lagunduko digun dinamika baten bidez, gure era-
gin-eremuan Giza Eskubideen alde nola lan egin behar dugun jakiteko jarraibi-
deak ematea.

6. DOKUMENTUA: 

ERALDAKETA EKOLOGIKOA 

Helburua: Kontzientzia hartzeko testu batzuk eskaintzea, eta Fran-
tzisko Aita Santuaren «Laudato si’» Entziklikako hitzak kontuan hart-
zea. Horren harira, aztertuko dugu zein puntutaraino bizi dugun edo 
bizitzeko prest gauden eskatzen digun eraldaketa ekologikoa, eta nola 
jarri praktikan eguneroko bizimoduan.

7. DOKUMENTUA: 

BOST ASTE, BOST 
KONPROMISO DENON 
ETXEA ERAIKITZEKO

Helburua: Bost astetan burutzeko konpromiso-proposamenak biderat-
zea, bakoitzak kontzientzia hartu eta Denon Etxearen eraikuntza-lanean 
inplikatzeko. Proposamen hau egin eta erabiltzeko unea Gabonak edo Gari-
zuma izango lirateke.

llamados a ser comunidad

para hacer posible un mundo mejor
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Refugiados

MigrantesPobres

Parcela

Terraza

Terraza

Trastero

8. DOKUMENTUA: 

KARITATE ASTEA ANTOLATZEKO 
PROPOSAMENA 

Helburua: Parrokiako kideak eta auzoko edo herriko pertsonak sentsibilizatzea, parrokiako Caritas 
taldean koordinatu ditzakeen jarduera batzuen bidez. 

Aurreko bi kanpainetan, Helduen Koaderno Didaktikoan, komu-
nitate edo erakunde bakoitzak bere Karitate Astea antolatze-
ko ekintza posibleen zerrenda eman dugu. Bakoitzak egokien 
ikusten dituen ekintzak aukeratzen ditu. Aurten ez dugu au-
rretik esandakoa errepikatuko, Kanpaina honen eduki es-
pezifikoari hobeto erantzuteko proposamenen bat gehituko 
dugu. Aurreko Kanpainetan proposatutako kontsultatu nahi 
duena lotura honetan sar daiteke:  

http://www.caritas.es/qhacemos_campanas.aspx

9. DOKUMENTUA: 

PARTEKATZEKO 
OTOITZ GIDOIA 

Helburua: Otoitzerako denbora bat gordetzea, komunitatearen eral-
datze-motor gisa, Jainkoak elkarrekin egoteko egiten digun 
deiari entzunez, Jesusek duela 2000 urte egin nahi izan zuen 
Denon Etxea posible egiteko.
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CARITAS 2016-17 Kanpainaren  
mezuaren aurkezpena:

«ELKARREKIN IZATEKO 
DEITUAK»

LANEKO DOKUMENTUA 1 

Caritasen 2014-2017 hiru urteko kanpaina

Gure anai-arrebei gertatzen 
zaiena IKUSITA …

… eta JUSTIZIA arrastoak 
uzteko bidean jarrita …

… gure azken xedea: 
DENON ETXEA bizigarri 

egitea

Lelo orokorra:

ZER EGITEN DUZU
ZURE SENIDEAREKIN?

PRAKTIKATU
JUSTIZIA

utzi zeure aztarnautzi zeure aztarna

komunitate
 izateko deituak

2014-15 Kanpainaren 1. urtea 2015-16 Kanpainaren 2. urta 2016-17 Kanpainaren 3. urtea

Gizateria gisa biziraun 
nahi badugu, DENOK 

ELKARREKIN egon behar 
dugu, anaitasunean.
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Baina … zein da gaur 
egun 7400 milioi 
pertsona inguru 
bizi garen DENON 
ETXEAREN egoera?

Errefuxiatuak

Migratzaileak

Txiroak

Partzela

Terraza

Terraza

Trastero

Legez,  EIT (ITE) arduratzen da eraikin ororen egoera eta mantentze 
egokia bermatzeaz. Azter dezagun DENON ETXEAREN inguruan 
egin duen txostena.

Ikuskapen honetan eraikinaren 5 elementu aztertzen dira: Zimenduak; 
Egitura; Irisgarritasuna; Fatxada eta teilatua; Eraginkortasun 
energetikoa eta iraunkortasuna.

9

HELDUAK



1. ZIMENDUAK

!
Balio-krisi batek eragindako 
kalteek arriskuan jarri dute 
eraikinaren egonkortasuna.

Une honetan DENON ETXEAREN zimenduak «saneatuko» 
dituzten balio eta jarrerak praktikan jartzen ari diren 
pertsonekin bat egin dezazuen PROPOSATU nahi dizugu.

Zimenduak kaltetzen dituzten balio eta jarrerak

1. Indibidualismoa (norberaren interes hutsa).
2. Edozein preziotan onura lortu eta aberastea (diru-gosea).
3. Kontsumismoa.
4. Lehiakortasuna.
5. Axolagabekeria.
6. Dirua da gurtzen dugun idoloa (eta horren arabera neurtzen da gauzen eta pertsonen balioa).
7. Gizakiak ez dauka lehentasunik.
8. Botere nahia, nagusitasuna.
9. Ama Natura kontuan ez hartzea.
10. Hutsaltasuna (ez da norberaren sakontasuna lantzen, ezta espiritualtasun eta transzendentzia ere).

Praktikan jartzeko balio eta praktikak

1. Komunitatea egin, beti ongizatea bilatu, parte-hartzailea izan.
2. Partekatu eta xumetasunez bizi.
3. Arduraz kontsumitu.
4. Kooperatiboa izan.
5. Konpromiso solidarioa hartu (Justiziaren eta Eskubideen alde lan egin).
6. Diruak ez du nire bizimodua zuzentzen.
7. Gizakiaren ongizatea da lehentasunezkoa.
8. Zerbitzu ematea eta doakotasuna.
9. Ama Natura zaindu eta berarekin birlotu.
10. Norberaren sakontasuna landu, espiritualtasuna eta transzendentzia.

MANOS
A LA OBRA

estamos trabajando

Nire zimendu pertsonalak kaltetuta al daude balio-jarrera horien ondorioz?

Balio hauetako batzuk praktikatzen dituzten taldeak bilatu eta horiekin bat egin. 
Bidea elkarrekin eginda, errazagoa da.
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2. EGITURA

!
Kaltetutako zimenduek DENON 
ETXEARI eragiten diote, egiturazko 
kalte larriak sortuz. Kalte nagusiena 
sistema ekonomiko HILTZAILEA da, hor 
bizi direnak pobretu eta baztertu egiten 
dituena.

Ekonomia Solidarioa eraikitzea proposatzen dugu; pertsonak 
oinarri izango dituen ekonomia bat, denontzako lan aukerak 
sortu eta ingurumena errespetatuko duena. Gizarte enpresei 
babesa emanez lortuko dugu, banka etiko bat sustatuz eta 
bidezko merkataritza babestuz.

CARITASEK JARDUERA EKONOMIKOAREN FASEETAN AUKERA DESBERDINAK 
AURKEZTEN DITUEN EKONOMIA SOLIDARIOA SUSTATZEN DU.
Ekimen horiek babestu, lagundu eta horietan inplikatzera gonbidatu nahi zaitugu.

Lana bilatzeko prozesuan lagundu eta lan-merkatuan 
integratzea sustatzen dugu, gizarteratzeko bide gisa. 

Caritasek Gizarte Ekonomia arloko 45 erakunde ditu: 
Laneratze-enpresak, kooperatibak eta enplegu-zentro 
bereziak gizarte-bazterkeriatik integraziora pasatzeko 

aukera ematen duten zubiak dira.

Enpresei eta pertsona guztiei proposatu nahi 
diegu ekonomia solidarioago baten garapenean 
laguntzeko.

Caritasek hainbat erakunderekin 
lan egiten du: baztertutako 

taldeei kreditua lortzeko 
erraztasunak ematen 
dizkietenak, bidezko 

garapen ekonomiko baten 
aldekoak eta gizarte 

eta ingurumen arloko 
proiektuetan inbertitzen 

dutenak.

Bidezko merkataritza-
harremanak sortzeko 
nazioarteko ordena 
berri bat bultzatu nahi 
dugu. Produktuen 
merkaturatzeaz aparte, 
gure aukerak honakoak 
dira: zabalkundea, 
hausnarketa eta 
sentsibilizazioa.

1. Gizartean gero eta nabariagoak dira desberdintasunak. Aberatsak (gutxienekoa) ge-
roz eta aberatsagoak dira, eta pobreak (gehiengoa) geroz eta pobreagoak. (EG 52).

2. Biztanleriaren zati handi bat dago baztertuta:  Lanik gabe, etorkizunik gabe, irtee-
rarik gabe … sistemaren hondakinak dira, soberakinak. (EG 53). 

3. Besteak kanpo uzten dituen bizi-estilo bati eutsi ahal izateko, axolagabetasunaren 
globalizazioa garatu da. (EG 54).

4. Aurpegirik gabeko ekonomiaren diktaduran bizi gara, benetan gizatiarra den hel-
bururik gabe. (EG 55).

5. Horri guztiari gehitu behar zaio hedatzen doan ustelkeria eta zerga-ihes berekoia. (EG 56).
6. Sistema ekonomiko honetan, hauskorra den edozein gauza, hala nola ingurumena, 

babesik gabe geratzen da Merkatuaren interesen aurrean. (EG 56).

MANOS
A LA OBRA

estamos trabajando

ECONOMÍA Y
PERSONAS

EMPLEO
INCLUSIVO

ECONOMÍA
SOCIAL

MEDIO
AMBIENTE

EMPRESAS CONSUMO
RESPONSABLE

COMERCIO
JUSTO

FINANZAS
ÉTICAS

CAMBIANDO EL FOCO CAMBIAMOS
LOS RESULTADOS
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3. IRISGARRITASUNA

!
Irisgarritasun arazo larriak ere 
baditugu; pertsona guztiek ezin 
dute DENON ETXEKO geletara 
sartu, ezin dituzte oinarrizko 
zerbitzu eta ondasunak eskuratu: 
ELIKAGAIAK, UR EDANGARRIA, 
OSASUNA, HEZKUNTZA, 
ETXEBIZITZA DUINA, 
BABESLEKUA …

GURE PROPOSAMENA: 
«Eskubideak dituzten 
migratzaileak» Kanpainarekin bat 
egitea. Parte-hartzaileak: Caritas, 
Migrazioen Gotzain Batzordea, Confer, 
Jesusen Konpainia, Justizia eta Bakea.

Migratzaile eta errefuxiatuen egungo egoeraren aurrean, Abegitsuago izan behar dugu, Duintasuna 
indartu behar dugu, MIGRATZAILE ETA ERREFUXIATUEK ESKUBIDEAK lor ditzaten, «gure 
anai-arreben zaintzaile garelako, dauden lekuan daudela ere» (Frantzisko Aita Santua).

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

2. Jende asko dabil ihesi, hainbat arrazoirengatik: gerra, gatazkak, segurtasun eza, ingurumen 
hondamendia, politika, arraza, ideologia edo erlijio arrazoiengatiko jazarpena … eta herrialde 
garatuetan babesa bilatzen dute. Baina zailtasun ugari dituzte. (Giza Eskubideak ukatzea).

3. Herrialde garatuetako biztanleek mehatxu gisa ikusten dituzte migratzaileak.
4. Herrialde garatuek ez dute behar besteko inbertsioa egiten laguntza behar duten he-

rrialdeetako bizi-baldintzak hobetzeko, eta ez dute migrazio-politika seriorik ezartzen Eskubi-
deak errespetatzeko (NBEren Akordioa ez betetzea).

MANOS
A LA OBRA

estamos trabajando

HOSPITALIDAD
DIGNIDAD
#MigrantesConDerechos

Gobernuaren migrazio-politikak aldatu edo zuzentzeko proposatzen diren ekimen, ekintza eta 
mobilizazio guztietan parte hartzea (esaterako: EB-Turkia hitzarmenari ezetz esatea; edo Espainiak 
BPGren 0,7 Garapenerako Laguntza Ofizialetarako eman dezala eskatzea, horrela borondatez kontrako 
migrazioen arrazoi ugari saihesteko [orain % 0,1 baino apur bat gehixeago baino ez du ematen]; edo salatzea 
Espainia errefuxiatu estatusa emateko muga gehien jartzen duen herrialdea dela, CIEekin bukatzea, etab.).

Boluntario aritzea edo baliabideak eskaintzea Elizaren konpromiso publikoa posible egiteko, haren 
programa eta erakundeen bitartez, sistematik kanpo geratzen diren pertsonak ARTATU eta LAGUNTZEKO 
(dagoeneko hemen dauden eta babesik ez duten asilo eskatzaileak eta errefuxiatuak, edo pertsona migratzaileak). 

AURREIRITZIEI aurre egitea eta gure inguruan horiek suntsitzen laguntzea, migrazioen 
gaineko begirada positiboa lortzeko; mugimendu aberasgarri gisa ikustea, HARRERA ETA 
KULTURA ARTEKOTASUNA sustatze aldera.
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4. FATXADA ETA TEILATUA

!
DENON ETXEAN, Giza 
Eskubideak babesa ematen 
duen teilatua dira. Duintasunez 
bizitzeko aukera ematen duena; 
baina askotan, Giza Eskubideak 
itxurazko fatxada hutsa dira, 
«apaingarri» soila, eta milaka pertsona 
babes gabe geratzen dira.

Frantzisko Aita Santuak zera galdetzen du: «Zer nolako mundua utzi nahi 
diegu gure ondorengoei?» Pobrezia, gose eta ezberdintasunik gabeko 
mundua nahi dugu. Ura eta saneamendua, hezkuntza eta energia garbia 
eskuratzeko aukera unibertsala eskainiko duen mundu bat,pertsonek seguru 
bizitzeko aukera izango dutenak  eta euren giza potentziala garatzeko bideak 
eskainiko dizkiena.

Giza Eskubideak DEFENDATU eta Garapen Iraunkorraren Helburuak EZAGUTU 
nahi ditugu. Todos los gobernantes se han comprometido a hacerlos realidad en 2030 
Debemos conocerlos para poder exigir a nuestros gobernantes que los introduzcan en su 
compromiso político para que los cumplan dentro de nuestro país, y contribuyan en la 
parte que les corresponda, para que puedan cumplirse en los países empobrecidos.

«Zimendu eskasa», «egitura akats» eta «irisgarritasun gabeziaren» ondorioz, GIZA ESKUBIDEAK 
modu sistematikoan urratzen dira.

Krisiak atzerapena eragin du mundu mailan 
Eskubideen errespetuari dagokionez

Zenbait adibide:

 J 2015 urtean ez da lortu munduan gosea eta muturreko pobrezia sustraitik ezabatzerik, MGHen 
agintariek konpromiso hori hartua bazuten ere.

 J Errefuxiatuen krisian Eskubideak urratu egin dira, modu lotsagarrian … «Giza Eskubideen de-
fendatzaile den Europa mito erromantikoa da» (B. de Sousa/soziologoa).

 J NBEren Giza Eskubideei buruzko azterketa suspenditu du Espainiak («beroan kanporatzea», ge-
nero berdintasun eza, CIE edo etxebizitza, hezkuntza edo osasuna eskuratzeko diskriminazioa).

 J Espainian, krisiaren aurrean «urritzen ari diren» Eskubideez mintzatzen da Caritas. (Gizarte 
Eskubideak eskuratzeko muga gehiago).

MANOS
A LA OBRA

estamos trabajando

13

HELDUAK



1 FIN
DE LA POBREZA 

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

16 PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17 ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

2 HAMBRE
CERO

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLE

3 SALUD
Y BIENESTAR

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA

4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD

9 INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

14 VIDA
SUBMARINA

5 IGUALDAD
DE GÉNERO

10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

15 VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

Mundu osoan 
pobrezia modu 
guztiak errotik 
ezabatzea.

Ura eskura izateko 
aukera bermatzea, 
eta guztiontzako 
haren saneamendu 
eta antolamendu 
iraunkorra lortzea.

Hiriak eta gizakien 
finkapenak barne-
hartzaile, seguru, 
erresiliente eta 
iraunkorrak izan 
daitezen lortzea.

Gosea akabatzea, 
elikagaien 
segurtasuna 
lortzea eta 
elikadura hobetzea, 
nekazaritza 
iraunkorra sustatzea. 

Energia eskuragarri, 
seguru, iraunkor 
eta modernoa 
eskuratzeko aukera 
bermatzea, pertsona 
guztientzat.

Kontsumo 
eta ekoizpen 
iraunkorrerako 
modalitateak 
bermatzea.

Gizarte baketsu eta 
barne-hartzaileak 
sustatzea, garapen 
iraunkorrera 
bideratuta, eta 
pertsona guztiei 
justiziarako aukera 
erraztea.

Exekuzio-bideak 
sendotzea eta 
munduko aliantza 
suspertzea, garapen 
iraunkorrera bidean.

Pertsona 
guztientzako bizitza 
osasungarria eta 
ongizatea bermatzea, 
adin guztietan.

Hazkunde 
ekonomiko 
iraunkor eta barne-
hartzailea sustatzea, 
guztiontzako enplegu 
bete, produktibo eta 
duina lortuz.

Klima-aldaketa eta 
haren ondorioei 
aurre egiteko 
neurriak hartzea.

Hezkuntza barne-
hartzailea eta 
kalitatezkoa 
bermatzea, eta 
pertsona orok bizi 
osoan zehar ikasteko 
aukerak sustatzea.

Azpiegitura 
erresilienteak 
eraikitzea, 
industrializazio 
barne-hartzaile eta 
iraunkorra sustatzea 
eta berrikuntza 
sustatzea.

Ozeano, itsaso eta 
itsasok baliabideak 
modu iraunkorrean 
gorde eta erabiltzea, 
garapen iraunkorrera 
bidean.

Genero berdintasuna 
erdiestea eta 
emakume zein 
neskatila guztien 
ahalduntzea lortzea.

Herrialdeen arteko 
ezberdintasunak 
murriztea.

Ekosistemen 
erabilera iraunkorra 
babestu, lehengoratu 
eta sustatzea.
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5.  ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA 
ETA IRAUNKORTASUNA

!

!

DENON ETXEAN daukagun 
bizimoduak eta ekoizpen zein 
kontsumo ereduak kalte ugari 
eragiten ditu: CO2 isuri ugari (horiek 
dira lurraren berotzearen eragile), 
kutsagarri asko, natura-baliabideen 
suntsiketak, animalia eta landare espezieen 
desagerpena, ingurumenaren narriadura … 
Horrek guztiak MEHATXUPEAN uzten du 
gure planetako BIZITZARI. (Cf LS 23, 32, 33, 34, 161)

Konponbiderik bilatu ezean … KLIMA-ALDAKETA martxan 
da, eta ondorio larriak ditu. Ondoriorik larrienak garapen bidean dauden 
herrialdeek jasango dituzte. 

 J Giza eta natura inguruak elkarren eskutik narriatzen dira … Ingurume-
naren kontrako eraso guztien ondoriorik larrienak txiroenek jasaten di-
tuzte. (LS 48).

 J Miseriatik ihesi doazen migratzaileen gorakada; egoerak okerrera egin du 
ingurumenaren narriaduragatik. Ez dira errefuxiatu gisa aitortuak. (LS 25). 

 J Zor ekologikoa dago Ipar eta Hegoaldearen arteko. (LS 51).

 J Gure planetak baliabide mugatuak ditu. Mundu mailako egungo Sistema 
ekonomiko eta ekoizpenezkoa jasanezina da. (LS 61).

 J Orain arte, politika interes ekonomikoen menpe jartzeak porrotera era-
man ditu ingurumenari buruzko mundu mailako Goi Bilerak (LS 54) (Es-
pero dezagun 2015 Parisko Itunarekin ere gauza bera gertatuko ez dela).

Ez daude bi krisi bereizita, bat ingurumenekoa eta bestea soziala, baizik eta gizarte eta ingurumen krisi 
bakarra eta konplexua.  Konponbide integrala behar da biei aurre egiteko. (LS 139).

Sorkuntza zaintzearen alde 
lan egiten dutenekin BAT 
EGITEKO PROPOSAMENA 
luzatzen dizugu.

Caritas, gizarte zibilaren 
«Alianza por el Clima» 
plataformarekin eta beste zenbait erakunde katolikoekin batera, 
«Lotu zaitez Justiziaren alde» ekimenean barne hartuta.

MANOS
A LA OBRA

estamos trabajando

Gobernuan eragina izateko eta kristau komunitatea sentsibilizatzeko lan egiten dugu, bizi-estilo 
arduratsu eta iraunkorrak hartzeko. 
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KONBERTSIO EKOLOGIKOA pertsona, familia eta erkidego mailan. Sorkuntza eguneroko ekintza 
txikien bitartez zaintzeko beharra geure gain hartzea (material plastiko eta paperaren erabilera 
saihestea, ura ez xahutzea, hondakinak bereiztea, janaria alperrik ez galtzea, gainerako izaki bizidunak 
kontu handiz tratatzea, garraio publikoa erabiltzea, beharrezkoak ez diren argiak itzaltzea, birziklatzea, 
gauzak bota ez eta berrerabiltzea, etab. (LS 211, 212, 219).

XUME BIZITZEA. Sinpletasunera itzuliz, txikia balioesteko gelditu eta bizitzak eskainitako aukerak 
eskertu ditzakegu, daukagunera lotu gabe eta ez daukagunagatik tristatu gabe. Horrela metatzearen 
dinamikan erortzea saihesten dugu. (LS 211, 212, 219).

BIZIMODUA ALDATUZ presioa eragin dezakegu botere politiko, ekonomiko eta soziala 
duten haiengan. Kontsumitzaileen mugimenduek zenbait produktu eskuratzeari uztea lortzen dute; 
horrela, eraginkor bilakatzen dira enpresen joerak aldatzeko, eta ingurumen-inpaktua eta ekoizpen-moduak 
birpentsatzera BEHARTZEN DITUZTE. Kontsumitzaile orok duen erantzukizun soziala dakarkigu gogora 
horrek. Erostea ekintza morala da beti, ez soilik ekonomikoa. (LS 206).

PARTE HARTU Caritasek «Lotu zaitez Justiziaren alde» kanpainaren bitartez proposatzen dituen ekintzetan.

EITaren txostena ikusita, DENON ETXEA hobetzeko 
proposamenak barne, MARTXAN JARTZEKO prest gauden 
ikustea besterik ez da geratzen, CARITASEN 5 PROPOSAMEN 
hauekin konpromisoa hartuz.Prest bagaude … gure 
ametsetako DENON ETXEA errealitate egingo dugu.

PRAKTIKATU  
 gizarte bidezko eta 

anaitasunezkoagoaren 
alde  egiten duten 

BALIOAK.

BABESTU, 
EKONOMIA 

SOLIDARIOAN 
inplikatu.

DEFENDATU 
Eskubideak eta eskatu 
Gobernuaren politika 
eta planetan GJHak 
barne har daitezen.

ZAINDU 
Sorkuntza, bizimodu 

arduratsu eta 
iraunkorra hartuta.

SUNTSITU 
AURREIRITZIAK, 

praktikatu HARRERA, 
kultura artekotasuna.

16

MAITA eta BIZI ezazu JUSTIZIA



ETXE honetan ORAIN sartu eta HABITAGARRI egin nahi 
dutenentzat, atea irekitzeko giltza-joko hau eskaintzen 
dugu. (Giltza hauetatik edozeinek irekitzen du atea, hiru 
aukera daitezke nork bere giltza-zorroan edukitzeko).

ZURE ESKU DAGO …

Gosea
errotik

ezabatzeko
giltza

Natura
zaintzeko

giltza 

Pobrezia
errotik

ezabatzeko
giltza 

Arbuioa,
aurreiritziak  eta diskriminazioa
errotik 
ezabatzeko giltza

Neurririk
Gabe geure burua eskaintzeko
giltza

Lotsa
eta haren
hormak 
hausteko
giltza

Parte-hartzea
eta komunitatea
sustatzeko giltza

Ezaxola
eta indibidualismoa
ezabatzeko giltza 
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Armonia,
bizikidetza,
topaketa, eta
begikotasuna
posible
egiteko giltza 

Emaku
e eta

gizonen
berdintasunerako

giltza

Boluntarioa

Konpromisoaren
giltza

Erlijioen 
arteko 
elkarrizketa 
eta 
topaketaren 
giltza

ELKARRIZKETARAKO GALDERAK
1. Komentatu zer iruditu zaizun, edo honek guztiak zeuregan eragin duen hausnarketa, edo azaldu 

zer iradoki dizun EITak DENON ETXEARI buruz egindako Txostenak, aztertutako bost ataletako 
bakoitzean: Zimenduak, Egitura, Irisgarritasuna, Fatxada-teilatua, eta Eraginkortasun energetikoa 
eta Iraunkortasuna.

2. Bost proposamen horietatik zein jarri duzu martxan dagoeneko? Zeintzuk jarri nahiko zenituzke 
martxan urte honetan zehar?

3. Zein hiru giltza aukeratzen dituzu DENON ETXEAN sartzeko eta, zuri dagokizunean, habitagarri 
egiten hasteko? (Beste bi giltza berri sor ditzakezu, beharrezkoak direla uste baduzu.)

4. Kristau komunitatearen edo bestelako erakunde baten kide bagara, Kanpainaren zer proposamen 
har dezakegu gure gain komunitate gisa, eta nola zehaztu ditzakegu?

Eskubide
gabezia
salatzeko
giltza

Zubiak 
eraikitzeko
eta banatzen
gaituena
hausteko 
giltza
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DENON ETXEAREN 
ZIMENDUAK ERAIKITZEKO 

BALIOEN SINFONIA

LANEKO DOKUMENTUA 2 

DENON ETXEA nahi dugu, 
ANAI-ARREBEN ARTEKO 

MUNDU BIDEZKO  ETA SOLIDA-
RIOAGOA ahalbidetzen duten BALIOETAN oina-
rrituta. Posiblea izango da baldin eta gutako bakoit-
zak bere musika-tresnaren melodia ekartzen badu. 
Soinu hori bizitzea da, balio horiek gure eguneroko 
bizitzan praktikan jartzea.

«Bakarlari» hutsak izan nahi ez badugu, geure mundu 
txikian giltzapean, eta gure melodiak bizi garen mun-

du sufritzaile hau eraldatu dezan nahi badugu, batera 
«interpretatu» behar dugu balio eta jarreren «parti-
tura», mundu hau DENON ETXE abegitsu eta bero 
bihurtzeko, denak duintasunez Naturarekin harmo-
nian bizi ahal izan daitezen.

Aipatu dugun hori guztia erakutsi edo azaltzeko 
modu sinbolikoa, edo metaforikoa, Espainiako hiri 
bateko plaza publiko batean gertatu zen, igande goiz 
batean. 

Jendea plazan dago, bakoitza bere kasa beren gauzez solasean, kafea hartzen 
tabernetako mahaitxoetan; beste batzuk paseatzen, zenbait pasadan; 
ez dago ezohiko ezer... beno, badago musikari bat, bere biolontxeloa 
eskuartean duela, eserita, jotzeko prest. Orduan neska bat hurbildu zaio 
txanpona botatzeko, eta musikaria biolontxeloa jotzen hasi da.

Jotzen hasi eta gutxira, pixkanaka musikari gehiago agertu dira beren 
tresnekin haren melodiara batzeko. Plazako leku guztietatik datoz musikariak, 
sortzen ari den orkestra horrekin bat egiteko. Plazan lasai zegoen jendea 
gertatzen ari denari arreta jartzen hasi da, eta pixkanaka hurbilduz joan dira, 
bertan gertatzen ari dena ikusi eta entzuteko. Azkenean, benetako orkestra 
filarmonikoa sortu da, eta indartsu Alaitasunaren Ereserkia jo dute.

Berez, «flashmove» bat da, hau da, leku publiko 
batean talde bat (kasu honetan orkestra) 
ados jarri eta plazan dauden guztien arreta 
erakarri eta zur eta lur uzteko ekintza. 
Kasu honetan, helburua publizitatea egitea 
zen; baina istorio honetan, musikak plazako 
pertsonengan sortu duen aparteko eragina 
interesatzen zaigu. Haien aurpegiei 
begiratu, haien begiei erreparatu, aztertu 
musika hori entzutean nola jokatzen 
duten… BIHOTZA UKITU egiten die.

Plaza publikoa eraldatzen ari da, dagoeneko 
ez da elkarrengandik bereizitako banakotasunen 
leku bat, ez da pertsona anonimoen espazioa, 
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interesez eta kezkaz betetako munduetan sartutako pertsonen giroa… orain gune 
komunitario bihurtu da, eta bertan denek elkartzeko gogoa dute, hurbiltzeko, egiten 
ari direna uzteko, begiratzeko. Pozez kutsatutako aurpegiak ikusten dira, emozioz, 
bizitzaz; gizakion arteko berotasunaren distira igartzen da, harresiak apurtu dira, 
hesi ikusezinak, eta une batez komunitate bat eratu da. Orkestra horrek, ezustean, 
bere melodia jotzean gain, pertsonen bihotzean jo du... haiek eraldatuz, begitartea 
aldatuz, mundu berri batera erakarriz, banatzen zituzten harresiak apurtuz. Eta 
pertsonak elkartu egin dira, liluratzen dituen zerbait elkarrekin entzuteko. 

Hauxe da gure egitekoa, gure zati txikia gehitzea; gure melodia, 
gure soinua sortzea, senideen arteko mundu bidezkoago bat egiteko 
balioak praktikan jarriz, DENON ETXEA den mundua lortzea.

Orkestra horren ekintzaren bideoa lotura hone-
tan ikus dezakezue:

https://www.youtube.com/
watch?v=ut7UjzjD2z4 

Bideoa ikusten duzuenean, ikusi pertsona-talde 
batek (Orkestrak) inguruan esnatu eta eraldatu 
dezakeenaren metafora gisa, bakoitzak bere zati 
txikia, bere soinua, bere melodia gehituz gero.

Txikia dena ederra da. Txikia dena beharrezkoa 
da. Ekintza txikiak beti dira posibleak. Esku-
ra daukan hori egiteko konpromisoa duenak, 
bere ahalbidean… txikia eta baliogabea irudi-
tu arren… bere barnean arima handia dagoela 
erakusten du. 

Kalkutako Teresak esaten zuenez: «tresna txi-
kiak gara, baina tresna txiki askok, Jainkoaren 

eskuetan, gauza handiak egin ditzakete: Mira-
riak egin ditzakete». Argi izan behar dugu mun-
du hobea eraikitzeko dagokigun zati hori geuk 
egiten ez badugu, ez duela inork gure ordez 
egingo. Egiteke geratuko da. Bizitzaren sinfo-
niari gure soinua faltako zaio.

Notak esango balu «nota batek ez duela melodia egiten», ez litzateke sinfoniarik egongo. Hitzak esango 
balu «hitz batek ezin duela orrialde bat egin», ez litzateke libururik egongo. Harriak esango balu «harri 
batek ezin duela horma altxatu», ez litzateke etxerik egongo. Ur-tanta batek esango balu «ur tanta batek 
ezin duela ibaia sortu», ez litzateke ozeanorik egongo. Gari-aleak esango balu «gari-ale batek ezin duela 
landa erein», ez litzateke uztarik egongo. Gizakiak esango balu «maitasun-keinu batek ezin duela gizate-
ria salbatu», ez litzateke inoiz justiziarik, bakerik, duintasunik, zoriontasunik gizakien lurrean.

Sinfoniak nota bakoitza behar du, liburuak hitz bakoitza behar du, etxeak harri bakoitza behar du, ozea-
noak ur-tanta bakoitza behar du, uztak gari-ale bakoitza behar du… Era berean, gizateria osoak zu behar 
zaitu, zauden lekuan zaudela, bakarra zarelako eta, ondorioz, ordezkaezina. 

Michel Quoist.

HIZKETARAKO:
 J • Zer hausnarketa eragiten dizu hemen landutakoak? Zer pentsamendu eragiten dizu?
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Es -   cu -  chaher - ma -  no   la   can - ción   de    la  a - le - 

- grí  -  a,   el   can -   to    ale  -   gre   del  que es - pera   un 

nue  -  vo      dí   -  a.    Ven   can  -  ta     sue -  ña   can -  tan - do 

Vi  -  ve     so -  ñan  do el    nue -vo    sol,  en   que   los  hom - bres   vol -  ve -

-rán      a       ser   HHEERR  --  MMAA  --  NNOOSS    

Denon Etxearen Sinfonia

Eguzki berria irtengo da elkarrekin izaten ikasten dugunean, anai-arreba gisa bizitzen, elkar zaintzen, 
justizia praktikatzen eta denon etxea zaintzen ikasten dugunean;  babesten eta zaintzen gaituen Ama 
Lurra da hori. Elkarrekin bizitzen melodia alaiak, harmoniatsuak, harrerakoak sortuko ditugu; Eskubideak, 
bizimoduak eta ekonomia jasangarri eta solidarioa sustatuko dituztenak. Hau da espero dugun eguzki berria. 
Zure ahotsa gehituko al duzu Sinfonia honetara?
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Zer nota nahi ditut nigan sortzea ikastaro honetan, gainerakoek 
Denon Etxea ahalbidetzen duen melodiaz goza dezaten, senideen 
arteko mundu bidezko eta solidarioagoz goza dezaten?

Zeureganatu nahi dituzun musika-notak aukera-
tu, ikasturte honetan praktikan jartzeko. Auke-
ratutako notaren izenean zertan gauzatuko du-
zun adierazi ahal duzu.

Idatzi aukeratutako notak zuk egindako parti-
tura batean (gehitu duzunarekin) Sinfoniarako 
zure ekarpena izango dira, ikasturte honetan 
Denon Etxea posible egiteko.

Talde edo komunitatean ere egin ahal duzue, 
eta aztertu zein diren aurten zuen talde edo ko-
munitatean entzun nahi dituzuen musika-notak, 
gainerakoek Denon Etxearen edertasunaz goza 
dezaten. Horrela zuen komunitate edo taldea-
ren partitura konposatuko duzue.

Do – akotasuna
Do – hatu Espiritua
Do – haina
Do – betea
Do…

Fa – miliartekotasuna
Fa – boratu
Fa –  ktoreak kontuan 

izan
Fa – ltsukeriak salatu
Fa…

Si – netsi ahal dela
Si – nesmena
Si – npatia
Si – ntonia
Si…

Sol – idaritatea
Sol – uzioak
Sol – as egin
Sol…

La – gundu
La – ga
La – ztandu fedea
La…

iSilunea…

er – Re – paratu 
er – Re –  animatu pert-

sonak
er – Re –  a k z i o n a t u 

e g o e r a r e n 
aurrean

er – Re –  aurreiritziak
er – Re – klamatu es-
kubideak
er – Re – belatu
er – Re – berritu
er – Re – fuxatu
er – Re – galatu
er – Re – skatatu
Re…

Mi – serikordia
Mi – raria ahalbidetu
Mi – sioa
Mi – stika ekintzan
Mi…
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PROPOSAMENA  
EKONOMIA  

SOLIDARIOAGO  
BATERAKO

LANEKO DOKUMENTUA 3 

Proposamenetara jo au-
rretik, testu hau eskaintzen 

dugu azaltzeko zer deritzogun, 
zerk ematen digun atentzioa, zer pentsaraz-
ten digun. Ondoren, ekonomia solidarioaren 

inguruko bideoa ikusi (4 minutu) lotura ho-
netan:

https://www.youtube.com/
watch?v=ko7Qujp4DHE 

Gaur egun mundua menderatzen duen ekonomia eta finantza sistemak sortzen 
duen sufrimendua ezkutatu nahi du kosta ahala kosta, biktimen garrasiak isilpean 
utzita. Hala ere, garrasi horiek jaso behar dira, sistema hori gizakion porrot itzela 
dela aldarrikatzen dutelako. Biktimen sufrimendua zilegitasuna errotik kentzen 
dio Diruaren Inperioari. Babesgabeen aldeko kezkatik bakarrik desegin daiteke 
librea deritzon Merkatu horren zinismoa. Izan ere, ez dago ezer bidegabeagorik ez 
ekitate gabekoagorik hain desberdinak direnak berdin tratatzea baino. Biktimen 
aitortzak eta arretak bakarrik eragin dezakete mundua ordenatzeko erreakzioa, 
ez ahulak baztertu, alde batera utzi eta suntsitzen dituen botere-ekonomia 
batetik, baizik eta lankidetza progresiboko ekonomia solidarioago batetik.

Bitartean, oparotasunaren gizarteetan ezin dugu gizagabetasun hori guztia 
agerian utzi gure konplizitatea aitortu gabe. Zergatik hil behar dira oraindik 
ere milioika gizaki, Jainkoak gure esku jarritako Lurrean guztientzat behar 
beste baliabide badaude? Zergatik izan behar dugu lehiakorrak gizatiarrak 
baino lehen? Zergatik indartsuenaren botereak agindu behar ditu herrien arteko 
harremanak, eta ez errukiak? Zergatik onartu behar dugu sistema ankerra zerbait 
logiko eta saihestezin bezala, pribilegiatuon ongizatea ziurtatzeko sufrimendua, 
heriotza eta suntsipena eragiten badu? Zergatik elikatu behar dugu mugagabeko 
kontsumo eta ekoizpena, guregan funtsezkoak ez diren beharren espiral 
aseezin eta heldugabea sortuta, giza sentiberatasunaz husten bagaituzte?

Modu profetikoan mugitzeko, Jesusen Espirituak bultzatuta, lehen jarrera zaindu 
eta indartu behar dugu, oinarrizkoa eta ezinbestekoa: «Ez gara Diruaren esanetara 
egongo», ez jausi Diruaren idolatrian. Pixkanaka bizimodu soilago baterantz 
jo behar dugu, daukaguna eta sinpleki behar ez duguna gehiago partekatzeko. 
«Pobretzen» ikasteko, egungo gure ongizateari uko eginez, jakitun eta borondatez 
gure baliabideen gozamena murrizteko, eta horrela behartsuengana bideratzeko.

Dirua ondasunen trukea errazteko asmatu zen, eta Jesusen arabera erabili 
behar da, birbanaketa, elkartasuna eta senideen arteko justizia errazteko. 
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Orduan bakarrik egongo da dizipulua prest Jesusi jarraitzeko. Diruarekin 
dugun harremana berraztertu behar dugu: Zer egin gure diruarekin? Zertarako 
aurreztu? Zertan inbertitu? Norekin partekatu? Urrats eraginkorrak eman behar 
ditugu kontsumo arduratsurantz, ez hain konpultsibo eta beharrik gakoa: Zer 
erosten dugu? Non erosten dugu? Zertarako erosten dugu? Gozatu eta babestu 
nahi dugun ongizatea berriz zehaztu behar dugu: Zer ongizate? Norentzat? Zer 
giza kosturekin? Zer biktimarekin? Konbertsio pertsonaleko jarrera horretatik 
bakarrik lan egin ahal izango dugu egiaz eta koherentziaz, Jainkoaren 
erreinurako eta haren justiziarako bideak zabaltzeko; gure komunitate kristauak 
kontzientziazio, salaketa eta elkartasun eremu bihurtu ahal izango ditugu.

(Jose Antonio Pagolaren hitzalditik:  
«Desde el sufrimiento de los últimos contra el Imperio del Dinero»)

Gizakiaren eta giza familia handiaren beharren 
zerbitzurako ekonomia solidarioa eraikitzeko 
erronka dela eta, halabeharrez eragindako aktore 
guztiei proposatu behar diegu horren garapenean 
lagundu dezaten, haien erantzukizun mailaren eta 
eragin esparruaren arabera.

Caritasen ekonomia solidarioaren aldeko apus-
tua egin dugu, eta konpromisoa hartu dugu «eko-
nomiaren dimentsio etikoa berreskuratzeko» 
urratsak emateko (Eliza, pobreen zerbitzari, n. 
29-49). Ondorioz, pertsonak edozein garapen-
ereduren erdian jartzen jarraitu behar da.

Sarrerako bideo hau (2 1́8 minutu) ikusi ahal duzu lo-
tura honetan

https://www.youtube.com/
watch?v=k_A0hHc3rxs 

Halaber, Caritasen Ekonomia Solidarioari buruzko 
informazio gehiago aurkitu ahal duzu haren webgu-
nean, lotura honetan:

http://www.caritasespanola.org/ 
infoeconomiasolidaria/#module_12

Caritasetik ekonomia solidarioa 
garatzeko konpromiso 
hauek hartu ditugu:

 J Gizartearen aurrean ekonomia solidarioaren 
aukeraren lekukoak izatea, aldaketa pertso-
nal eta instituzionalerako gonbidatuz, pertso-
naren duintasunean oinarritutako ekonomia 
eraikitzeko.

 J Ekonomia solidarioaren irizpideak gure 
erakundean bertan ezartzea, gure praktika 
ekonomikoetan ardura edukiz, merkataritza 
bidezko edota solidarioko produktuak kont-
sumituz, eta banku etikoaren bezeroa izanez.

 J Caritasi lotutako pertsona guztien pres-
takuntza bultzatzea, batez ere zuzendari/
eragileena, ekonomia solidarioan kokatutako 
irizpide argiekin lagundu eta zuzendu ahal iza-
teko.

 J Komunitatea eta gizartea kontzientziatu eta 
sentsibilizatzea ekonomia solidarioak izan de-
zakeen garrantziaz, pertsonaren duintasune-
rako eta pobreziaren aurkako borrokarako.

 J Sareko lana sustatzea pertsona erdigunean 
kokatzen duen eredua eraikitzeko konpromi-
soa dutenekin.

 J Administrazioan nahiz enpresetan eragin, 
haien erantzukizun publikotik neurriak har 
ditzaten ekonomia solidarioa eraiki ahal iza-
teko.
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Ekonomia solidarioa 
garatzeko pertsona bakoitzak 
hauek bete ahal ditu:

Modu arduratsuagoan 
kontsumitu:

 J Produktu eta zerbitzuen jatorriari buruzko 
informazioa jaso, erosi eta kontratatzeko 
erabakiak hartzeko irizpide etikoak kontuan 
hartuta.

 J Gizarte ekonomiako enpresen produktu eta 
zerbitzuak lortu: nekazaritza ekologikotik da-
tozen elikagaiak, bigarren eskuko arropa. 

 J Bidezko merkataritzako produktuak kontsu-
mitu: elikagaiak, eskulanak. 

 J Finantza produktu eta zerbitzu etikoak kon-
tratatu: inbertsio-fondo arduratsuak gizarte 
arloan.

 J Tokiko ekonomia sendotzen lagundu, lan 
aukerak eta hazkunde ekonomikoa sortuz.

Zerbitzuak modu 
duinean kontratatu:

 J Zure etxean lan egiten dutenek enplegu dui-
nerako eskubidea dute (kontratua, alta Gizar-
te Segurantzan, soldata duina).

 J Lan baldintza duinak dituzten enpresen zer-
bitzuak kontratatu (etxeko berrikuntzak, 
konponketak, garraioak).

Zure denbora eta ezagutza 
partekatu boluntario gisa:

 J Caritasen ekonomia solidarioko ekintza 
guztietan lagundu ahal duzu, batez ere, hurbil 
egonez, beharrezko aukera eskaintzen ez dien 
sistema ekonomikoaren frustrazioarekin egu-
nero topo egiten dutenei laguntza eta babesa 
eskainiz.

Diruz lagundu:

 J Diru-laguntzei esker langile kualifikatuak, 
prestakuntza materialak eta eremu duinak di-
tugu, eta autoenplegurako ekimenak bultzatu 
eta gizarte-ekonomiako enpresak sortzeko 
inbertitu ahal dugu.

Ekonomia solidarioa garatzeko enpresa 
bakoitzak hauek egin ahal ditu:

Enplegu duina sortzearen 
alde egin:

 J Ziurtatu zure enpresak lan eskubideak betet-
zen dituela. Langileek soldata duinak, lanaldi 
jasangarriak, familia eta lana kontziliatzeko 
sistemak eta bestelakoak izan ditzan.

Enpresa ireki gehien 
behar dutenei:

 J Zure lan-eskaintzak Caritaseko lan bitarteka-
ritzako zerbitzuei jakinarazi.

 J Lan-postuan prestakuntza eta lanetik kan-
poko prestakuntza-praktikak eskaini.
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Dirua lehentasunez finantza-
erakunde etikoetan utzi:

 J Haien fondoak proiektu solidarioak finantzat-
zeko bideratzen baitituzte, irizpide etikoei eta 
ingurumen-irizpideei erantzunez eta tokiko 
garapen iraunkorra bultzatuz.

Gizarte arloan Arduratsuak diren 
Inbertsio Fondoetan inbertitu:

 J Hainbat finantza-erakundek merkaturatuta 
eta gizarte arloan arduratsuak diren enpresek 
osatutako zorroetan inbertituta, haien idea-
rio etikoan ezarritako baldintzekin betetzen 
dituztenak.

Ekonomia soziala erosketa eta 
kontratazio politiketan sartu:

 J Zure enpresan behar dituzun produktu eta 
zerbitzu asko ekonomia sozialeko enpresetan 
kontratatu edota erosi ahal dituzu (papera eta 
bestelako hondakinen birziklapena, lorezaint-
za, garbiketa, enpresako opariak…)

 J Ez ahaztu zure udalerriko enpresa txikiak.

Erakunde bateko proiektua 
finantzatu helburu solidarioekin:

 J Caritasen gure ekintzak burutzeko ere beha-
rrezkoa da diru-laguntza.

GALDERAK HITZETAN 
BAKARRIK EZ GERATZEKO
1. Zein proposamen eraman nahi ditut aurrera nire bizitza pertsonal eta familiarrean Ekonomia Solida-

rioa garatzen laguntzeko? Hemen zerrendatuta ez dauden beste batzuk ere gehitu ahal ditut.

2. Zer proposamen hartu ahal dugu parrokia-komunitate, talde edo erakunde gisa, Ekonomia Solida-
rioa garatzen laguntzeko? Hemen zerrendatuta ez dauden beste batzuk ere gehitu ahal dira.

3. Zer erresistentzia topatu dezakegu, maila pertsonalean eta, ondoren, maila komunitarioan edo tal-
dean, proposamen hauek hartzeko? Nola gainditu?

26

MAITA eta BIZI ezazu JUSTIZIA



DENON ETXEAN KULTURA 
ARTEKO ELKARBIZITZA 

SUSTATZEAREN  
ERRONKA 

LANEKO DOKUMENTUA 4

EINren arabera, Espainiako 
biztanleen zahartzearen ondorioz, 

datozen urteetan ezinbestekoa izango 
da atzerriko pertsonak hemen lanean aritzea, besteak 
beste, pentsioen sistema publikoak bermatu ahal iza-
teko. Hortaz, elkarrekin bizitzera deituak gara, batera 
egotera, eta elkarrekin gure gizartea eraikitzera dei-
tuak.

Kultura artekotasuna landu aurretik, ezinbestekoa da 
aurretiko kontu garrantzitsu bat jorratzea: ezinbeste-
koa da etorkinen inguruan izan ditzakegun aurreiritzi 
eta estereotipoak haustea. Guregan desaktibatzen ez 
baditugu, eta inguruan horiek desaktibatzeko gure esku 
dagoena egiten ez badugu, aurreiritziak eztanda egin 
dezakeen lehergailu izango dira bizikidetza arloan. 

Azterlan, txosten eta zifrek frogatu egiten dute aurrei-
ritziak guztiz faltsuak direla, alegia, besteak beste, uste 
hauek ez direla egia: etorkinen lana kentzen digutela, 
delinkuentzia areagotzen dutela, osasun sistema ko-
lapsatzen dutela, Gizarte Zerbitzuen laguntza guztiak 
hartzen dituztela, edo etorkin gehiegi dagoela... Hala 
eta guztiz ere, aurreiritziak hankaz gora jartzen dituz-

ten datuak izan arren, erabat 
errotuta daude pertsonen 
sinesmenean. Einsteinek 
zioen errazagoa dela atomo 
bat banatzea aurreiritzi bat 
errotik ezabatzea baino. Au-
rreiritziak iragazgaitzak dira, 
ikerlan eta txostenetan ema-
ten diren arrazoi objektibo-arrazionalek ez dute horien 
presentzia ezabatzen.

Aurreiritziak ez dira desagertzen, ez daudelako gure 
adimenean, gure bihotzean iltzatuta baizik. Datu, txos-
ten eta estatistikak baino zerbait gehiago behar da; 
ELKARTZEKO BIZI ESPERIENTZIAK behar dira, 
ezinbestekoa da izen-abizenak dituzten etorkinekin 
elkartu eta elkar ezagutzea. Haien historia pertsonala 
eta familia ezagutu beharra dago; horrela bakarrik ha-
siko dira aurreiritzi eta estereotipoak bihotzetik irteten.

Alde biak oztopoak gainditzeko gai garenean baino ez 
dira aurreiritziak desagertuko, elkarrekin topaketa eta 
harreman-espazioak sortzea lortzen dugunean; elkar 
ezagutzen dugunean, alegia.

Etorkinen inguruan diren aurreiritzi faltsuak datu eta 
zifrekin suntsitzen laguntzeko, webgune hau kontsul-
ta dezakezu: www.stoprumores.com, bideo hauek 
ere ikus ditzakezu, honako esteka hauetan:

Zurrumurruen kontrako 1. bideoa 
(2´26 minutu) https://www.youtube.
com/watch?v=HEj5jh4elr8 

Zurrumurruen kontrako 2. bideoa 
(2 4́3 minutu) https://www.youtube.
com/watch?v=_u16rWzf3ns 
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Kulturen arteko 
bizikidetza, 
erronkak eta 
desafioak
Sarritan entzuten ditugu horrelakoak: «etorkinek ez 
dute integratu nahi», «ateak zabalik daude, baina ez 
dira sartzen». Hala eta guztiz ere, Frantziskok ideia 
gako bat azpimarratzen digu: «topaketaren kultu-
ra da mundu bidezko eta senidetasunezkoagoa, 
mundu hobea eraikitzeko gai den bakarra». 
(Frantzisko, 2014ko Migratzaile eta Errefuxiatuaren 
Munduko Eguneko Pontifize-mezua, Frantzisko Aita 
Santuaren bideoa ikus dezakezu esteka honen bitartez:

https://www.youtube.com/
watch?v=vdE_09bMMF4

EEraikuntza proaktiboan jardutera deituak gara. Zer 
nolako gizartea eraikitzen ari garen galdetu behar 
diogu geure buruari, zer nolako auzo, komunitate, 
talde eta parrokiak sortzen ari garen: Komunitate 
asimilatzailea, non migratzaileak bere bagaje kulturala 
utzi eta inguruari egokitu behar zaion? Edo kulturen 
arteko komunitatea, non elkar errespetatzen dugun, 
non bakoitza aske bizi den eta aldamenekoari bizitzen 
uzten dion, non elkar toleratzen dugun?  Nor bere 
etxean eta Jainkoa guztienean. Nolanahi ere, topaketa 
eta bizikidetza aurretik esandakoa baino gehiago da. 

Kultura arteko komunitatea eraikitzearen aldeko 
apustua egiten dugu geuk. Jakina, kontu hau konplexu 
eta neketsuagoa da. Jainkoaren Erreinua eraikitzea zer 
den ulertzen dugun horretatik hurbilago dago. 

Eta ez da desira polit hutsa. Kultura arteko komu-
nitatea eraikitzeak esan nahi du elkarrekiko pro-
zesuarekin konpromisoa eduki behar dugula, «gu” 
kontzeptu berri eta ezberdina lortu behar dugula.

 J PROZESUA: Gure auzo eta komunitateak ez-
berdinak dira dagoeneko, mestizoak dira, anit-

zak. Ez da kontu iragankorra, noizbehinkakoa. 
Gure kultura eta identitatea egunero mestizat-
zen dira, eta guztiok gara aldaketa horren par-
te. Horrek ematen digun aukera aprobetxa de-
zakegu, «edo dandarrez» joatera mugatu.

 J ELKARREKIKOA: Heldu den pertsonaren 
esfortzua behar da, baina baita harrera egi-
ten dionarena. Erantzukidetasunaz ari gara, 
guztion inplikazioaz eta jarrera aktiboaz.

 J TOPAKETA: Migratzailea ez da «gurean» 
kolaboratzeko heltzen; proiektu komun bat 
egitea da kontua, elkartzea eta aldebiko ko-
munikazioa ezartzea.

 J «GU» BERRI ETA EZBERDIN BAT 
SORTZEKO: Hona datorrenak bere his-
toria eta kultura dauzka, eta harrera egiten 
dionaren historia eta kulturarekin egiten du 
topo. Etengabeko berreraikitze eta elkarre-
raginean datza guztia. Bizitzako liburuaren 
orrialde berri bat da horren emaitza, prota-
gonista guztien eskutik idatzitakoa.

«Etorkinek gure gizarteari egindako ekarpena aitortzeko ordua heldu da. Besteen aberastasuna 
baloratu behar dugu, harrera eta elkartruke aberasgarriaren aldeko jarrera ereinez, gizarte 
senidetasunezko eta solidarioagoa eraikitze aldera. Etorkizun hurbilean, gure gizartea etnia 
anitzekoa, kultura artekoa eta erlijio ugarikoa izango da, orain baino gehiago» (ISP, 9)
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Hori dela eta, gizartearekin eta kristau komuni-
tatearekin partekatu behar da sinesmen jakin bat: 
migrazioek herrien garapenerako aukera ematen 
dute, jatorri eta iragate-gizarteei ez ezik, geure gi-
zarte propioei ere bai. Izan ere, mestizaje-espazio 
gisa finkatu dira dagoeneko; besteekiko bizikidet-
zak aberastu egiten ditu, eta identitate berri ba-
tean oinarrituta hezi eta eratzeko erronkak plan-
teatzen dira. 

Zentzu horretan, harrera eta integrazio politiken 
aldeko apustua egiten dugu, estereotipoak aldatu 
eta diskurtso arrazista zein xenofoboei aurre egi-
teko beharra azpimarratzeko, gure gizartean gu-
txiengoa baitira horiek.

Samariar Onaren parabolan daukagu inspirazioa. 
Posible da beldurra gainditzea, bestearen, arrotza 
denaren, atzerritarraren bila joateko, eta aurrean 
dugun hori, gizaki den heinean, horrela aitortze-
ko. Topaketa horrek, zalantzarik gabe, kolokan 

jarriko digu zenbait uste, planak aldaraziko dizkigu 
eta norabide ezberdina harraraziko digu, Samariar 
Onak bide-ertzean gizon jipoitua ikustean egin 
zuen bezalaxe. 

Baina, gizakiaren aberasta-
sun susmagaitzak desku-
britzera ere eramango 
gaitu, beldurraren on-
dorioz, arriskuak soilik 
ikusteko gai baikinen 
lehenago. Azken batean, 
harreraren aldeko apustua 
gizatasunaren aldeko apus-
tua da. Izan ere, atzerritarren 
aurrean ditugun kanpo zein barne-mugek gure 
begiradaren «xedeari» gizatasuna kentzeaz gain, 
begiratzen duen pertsonari ere kentzen diote gi-
zatasuna. Ez dugu beste aukerarik; mugak suntsitu 
behar ditugu eta gure gizatasun komuna agerian 
jarri.

Bukatzeko, kontakizun hau eman nahi 
dugu ezagutzera: «Urrezko eraztuna»

Gizon batek, kaletik zebilela, zerbait distiratsua ikusi zuen lurrean. Eraztun bat zen, urrezkoa 
zirudien. Esku artean hartu eta arretaz aztertu zuen. Proba egiteko atzamarrean jarri zuen 
eta ezin hobeto geratzen 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 etorkin 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 Espainiari. 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 monumentu 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, herrialdean geratzen ziren biztanle 
apurrak hizkuntzarik gabe utzita. Pertsona horien artean zegoen eraztuna zeraman gizon harritua.

Bizileku zuen hiria bere begien aurrean desagertu zen, magia bailitzan, eta bakar-bakarrik geratu 
zen lur zingiratsuen erdian. Beldurraren beldurrez, eraztun distiratsu hura kentzen saiatu zen. 
Atzamarretik kentzeko ahaleginean hainbeste ukitu 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:
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— Hemen nago. Eskatu zure bigarren eta azken desioa, eta eman egingo dizut.

Gizonak ametsetan zegoela uste zuen, sinetsita zegoen hori guztia amesgaiztoa baino ez zela. 
Izaki erraldoiak esaldi bera errepikatu zuen, erantzun baten zain. Eta gizon gaixoak, zalantzaz 
beteta, lehenengo desira zein izan zen galdetu zion. Orduan, izaki erraldoiak erantzun zion 
Espainiatik etorkin eta atzerriko kultura guztiak desagerrarazi zituela, horiek guztiek historian zehar 
Espainiari 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, erromatar, bisigodo, musulman eta 
abarrek sortutako hiri eta herri guztiak desagertu dira, baita haien kulturek eragindako 
ekarpen guztiak ere. Atzerriko kulturetatik eratorrita Espainian izan diren eragin artistiko, 
literarioak eta aurrerapen zein deskubrimendu guztiak ere ezabatu dira. Beste herrialde 
edo eskualderen batetik etorritako arbasoren bat zuten pertsona guztiak desagertu dira. 
Espainiera hizkuntza bera ere desagertu egin da, garai batean Erroman hitz egiten zen 
latinean duelako jatorria. Horrela, erabat ezabatutako 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 lehen 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 berriro. Ingurura begiratu zuen, eta 
ez zen ezer falta. Dena zegoen betiko lekuan. Arintze-hasperena egin zuen. Eskuari erreparatu 
zion eta konturatu zen urrezko eraztuna honezkero ez zegoela atzamarrean. 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 herrialdea, 
kultura eta tradizioak atzerriko kultura, herri edo pertsonei esker direla gaur egun diren 
bezalakoak, historian zehar aberastuz joan direlako, atzerritik etorritako pertsonei esker.  

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

— Ongi etorriak, lagunok. Zuen etxean zaudete.

GALDERAK HITZETAN 
BAKARRIK EZ GERATZEKO
1. Zer pentsamendu, hausnarketa eragin dizu testu hauek irakurtzeak? Zer ideia nabarmenduko zenuke?

2. Etorkinenganako aurreiritziak elkar topatu eta ezagutzen dugunean gainditzen dira; zer egin de-
zakegu gure taldean, komunitatean, erakundean, topaketaren kulturaren alde? Aurreiritzi eta 
estereotipoak gainditzeko harreman-espazioak sortzeko?
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DENON ETXEAN GIZA 
ESKUBIDEEN ALDE LAN 

EGITEKO DINAMIKA

LANEKO DOKUMENTUA 5 

Komunitate, talde edo erakun-
de gisa, nola egin ahal dugu Es-

kubideen alde? Taldeko animatzaileak 
edo gidariak kartoi mehe batean pertsona baten 
silueta moztuko du, eta gero 21 piezatan moztuko 
du puzzlea bailitzan. Puzzlearen pieza bakoitzak 
Eskubide bat izango du idatzita. Piezak taldekideen 
artean banatuko dira; bat baino gehiago izan dit-
zake, pieza guztiak banatu behar baitira. Jarraian, 
hauxe esango die:

«Eskuetan dituzuen piezekin pertsona 
baten figura osatu daiteke. Orain apurtuta 
dago haren eskubideak urratu direlako. 
Begiratu jaso dituzuen puzzlearen 
piezak, eta esan zein pertsonek, 
gugandik hurbil edo gure herrialdetik 
urrun, ezin duten zuen piezetan 
idatzitako Eskubideez gozatu, eta zuen 
ustez nor den horren erruduna.»

Behin denek parte hartuta, animatzaileak infor-
mazio hau gehitu ahal izango du: 2015eko uztai-
lean, Espainiak NBEren Giza Eskubideen azterke-
ta suspenditu zuen. Hainbat arlotan ez ditu itunak 
bete: poliziaren arrazismoa, beroan kanporatzea, 
genero bereizkeria, Atzerritarrak Barneratzeko 
Zentroak (CIE), etxebizitza izateko bazterkeria, 
hezkuntza, osasuna. Caritasek Genevako Giza Es-
kubideen Kontseiluan hori guztia betetzeko eska-
tu du.

Hori guztia aipatu ostean, erronka hau proposa-
tuko die: 7 minutu dituzte giza silueta osatzeko, 
horrela, bere Eskubide guztiak izan ditzan. Egiten 
ari diren bitartean, animatzaileak erronka gaindit-
zeko taldea nola antolatu den eta bakoitzak zelan 

1. Beste guztien baldintza berdinetan tratatua izateko 
eskubidea. (1. eta 7. artikuluak)

2. Inork ez baztertu edo diskriminatzeko eskubidea. (2. 
artikulua)

3. Bizitzeko eskubidea. (3. artikulua) 
4. Aske izateko eskubidea. (4. artikulua)
5. Tratu txarrik ez jasotzeko eskubidea. (5. artikulua)
6. Izena eta nazionalitatea edukitzeko eskubidea. (6. eta 

15. artikuluak)
7. Justiziaz tratatua izateko eskubidea. (8. eta 10. artiku-

luak)
8. Arrazoirik gabe kartzelaratua ez izateko eskubidea. 

(9. artikulua)
9. Nire bizitza pribatuan eta familian inor sartzeko es-

kubidea. (12. artikulua)
10. Bakoitzak nahi duen lekuan bizitzeko eskubidea. (13. 

artikulua)
11. Jazarpen egoeretan, edozein herrialdetan asiloa bilat-

zeko eskubidea. (14. artikulua)
12. Ezkontzeko eskubidea. (16. artikulua)
13. Jabetza izateko eskubidea. (17. artikulua)
14. Bakoitzak sinesten duen erlijioa praktikatzeko es-

kubidea. (18. artikulua)
15. Libreki pentsatu eta iritzia emateko eskubidea. (19. 

artikulua)
16. Bakoitzak nahi duenarekin askatasunez biltzeko es-

kubidea. (20. artikulua)
17. Nork bere herrialdeko gobernuan parte hartzeko 

eskubidea. (21. artikulua)
18. Lana edukitzeko eskubidea. (23. artikulua)
19. Oporrak izateko eta aisialdia gozatzeko eskubidea. 

(24. artikulua)
20. Ondo bizitzeko eskubidea; elikadura, etxebizitza, po-

brezia eta abarren arazorik gabe. (25,22. artikuluak)
21. Hezkuntza jaso eta eskolara joateko eskubidea. (26. 

artikulua)
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laguntzen duen begiratuko du. Figura osatzen du-
tenean nabarmendu beharreko elementuak izan-
go dira. Izan ere, egin duten hori Giza Eskubideen 
alde lan egiteko metafora edo sinboloa izango da, 
hau da, pertsonari bere duintasuna itzultzen la-
guntzeko bidea.

Zer egin dezakegu, txikia bada ere, Giza 
Eskubideen alde lan egiteko? Hori lantzeko, 
dokumentu hau emango zaie.

Talde edo komunitate gisa 
lan egiteko gakoak, Giza 
eskubideen alde
Honakoa dio Giza Eskubideen Adierazpen Uni-
bertsalaren 1. artikuluak: «Gizaki guztiak aske 
jaiotzen dira, duintasun eta eskubideen berdinta-
sunean; arrazoi eta kontzientzia duten heinean, 
senidetasun senez jokatu behar dute beraien ar-
tean». Hortik abiatuta, ELIZAREN DOTRINA 
SOZIALAK zera eskatzen digu: «ez gaitezen neu-
tralak izan, Jainkoaren begiekin begiratuta ikusi 
dugunaren ondorioak bila ditzagun. Justizia da-
goen, maitasuna dagoen, bakea dagoen, askatasu-
na dagoen ikusten dugu. Ahulenentzat bereziki. 
Haiek, horrela bizitzeko modurik duten edo ez. 

Juan XXIII-k esan zuen bezala, 
«pertsonaren duintasuna bor-
txaezina da» Denok gara 
JAINKOAREN SEME-
ALABAK. Osoak duin-
tasunean, eskubideetan, maitasunean, 
BIZITZAN. Pertsona izaki integrala da, 
bakarra eta errepikaezina, ahalmenak 
eta gaitasunak dituena; edonor dela, edo-
non jaio dela, egiten duena egiten duela, 
pentsatzen duena pentsatzen duela. 

Gako horiek oinarri izanda, Giza Eskubideak 
bere osotasunean babestu behar dira (ez horie-
tako batzuk bakarrik), era integralean bultzatuta 
eta ardura korrelatiboaz bere sarbidean, babe-
sean eta bermean, bereziki, Frantzisko Aita San-
tuak «Evangelii Gaudium»en ohartarazten duen 
bezala, HAUSKORTASUNEAN, kanpoaldean: 
«Nahiago dut kalera irteten den eliza kol-
patua, zauritua eta zikindua, segurtasun 
propioei eutsiz itxita eta eroso egoteaga-
tik gaixotutako eliza baino» (EG, 49).

Nola egin?
LEKUKOTZAREN, IRAGARPENAREN 
ETA SALAKETAREN bitartez: salaketak eta 
lekukotzak, iragarpenik gabe, ez dute itxarope-
nik ematen; salaketa eta iragarpena, lekukotza-
rik gabe, ez dira sinesgarriak; azkenik, iragarpe-
na eta lekukotza, salaketarik gabe, sistemaren 
konplizeak dira.

KOMUNITATEAREN bitartez: «Elkartasu-
na» hitza nahiko desgastatuta dago eta batzue-
tan txarto interpretatzen da, baina, eskuzabal-
tasun ekintza batzuk baino zerbait gehiago da». 
Komunitate-terminoetan oinarrituko den 
pentsamolde berri bat sortzea da helburua, 
batzuek ondasunak eskuratzearen gainetik pert-
sonen bizitza lehenetsiko duena.

Derechos Humanos
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BIDE LAGUNTZA prozesuaren tresna mo-
duan erabilita, gurekin harremana duten edo gure 
taldean, komunitatean, elkartean… dauden pert-
sona ahulenen Giza Eskubideen alde lehenengo 
urratsak eman ditzakegu. Honakoak  izan daitezke:

1. Pertsona hauek babestuta, aintzat har-
tuta eta maitatuta senti daitezela. Ho-
rretarako, entzute aktibo eta integralaren bi-
dez, konfiantzazkoa, hurbilekoa eta berotsua 
den giroa eskaini behar zaie. (TOPAKETA, 
berdinen arteko harremanerako dinamika 
gisa). Horrela aitortuak izango dira eta pert-
sona duin sentituko dira, haien Eskubideen 
jabe.

2. Guztion garapenean laguntzeko, entzuteko, 
elkarbanatzeko eta itxaropenerako diren 
ERREFERENTZIAZKO ESPAZIOAK 
sortzea eta birsortzea. 

3. GAITASUNETA-
TIK abiatuta, ez 
beharretatik soilik, 
duintasuna eta auto-
estimua berreskurat-
zeko asmoz.

4. I t xa ro p e nezko 
eta BIZITZAREN 
Z E N T Z U Z K O 
egoeran topat-
zea (poztasuna 
kutsatzea).

5. ERALDAKETA ERAGILEAK GARA, 
ez beharrak arintzekoak, ezta «su arti-
fizialetakoak» ere, pertsonen errealita-
tearen aldaketa prozesuetakoak baizik.

Hobetzeko zenbait ekintza zehatzGiza 
Eskubideen aldeko lana:

 J Eskubideak babesteko edo bermatzeko eta 
hauetaz gozatzeko, gure komunitatean, tal-
dean edo elkartean egiten ditugun ekint-
zen zerrenda bat egitea.

 J Gure taldearekin, komunitatearekin… ha-
rremana duten pertsona ahulenek dituzten 
Eskubideez kontziente izan gaitezen la-
guntzea. Haiek ere inplikatu behar direla 
ikusaraztea, haien Eskubideen aldarrikape-
nean protagonista izan behar dutela. Ahal-
duntzea da helburua.

 J Eskubideen alderdi juridikoen inguruan pres-
tatzea da xedea. Gure komunitatean, elkar-
tean edo taldean, abokatua den pertsonaren bat 
egongo da beharbada, edo gai honen inguruan 
lagun gaitzakeen norbait ezagutzen du. Eskubi-
de-urraketagatik erreklamazioak egiteko bide 
legalak daude. Hori ezagututa, kaltetutako pert-
sonei informazio egokia eman ahal izango diegu, 
erreklamazioa egiteko aukera izan dezaten, be-
tiere gure laguntza eta babesaz baliatuta. 

 J Gure herrialdean eta mundu osoan Giza Es-
kubideen benetako egoeraren inguruan gure 

komunitatearen, taldearen edo elkartearen 
barruan SENTSIBILIZATZEA Giza Es-
kubideen astea antolatu dezakegu, zenbait 
ekitaldi etab. eginda.

 J Urratzen ari diren Eskubideak aldarrikatzeko 
ekitaldi publikoak eta jakinarazpenak 
egitea edo sare sozialen bidez informa-
zioa zabaltzea.

 J Beste elkarte edo GKE batzuekin bat-
zea. Horrela, sarean lan eginez, gure presen-
tzia indar gehiagoz ikusaraziko dugu eta indar 
handiagoz aldarrikatuko ditugu Eskubideak. 
Horrela, gure inguruko elkarteek eta GKEk 
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Eskubideen inguruan egiten duten lana ezagu-
tuko ditugu. 

 J Garapen Jasangarriko Helburuak (GJH) 
ezagutzera ematea eta gure gobernuak horiek 
ezartzearen alde lan egitea. 

Gogora dezagun GJH berriek honako gaiei 
buruz aritzea dutela helburu: pobreziaren 
erroak, herrialdeetako eta herrialdeen 
arteko desberdintasuna, klima-aldaketa eta 
ingurumenaren degradazioa. Funtsezkoa 
da gobernuek helburu berri horiek 
ezartzean aipatutako aldaketak islatzea.

GJHak unibertsalak dira; hau da, 
herrialde guztiei berdin banatzen 
zaizkie, herrialde aberats zein txiroei 
anbizio handiko helburuak helaraziz.  

«Inor atzean gera ez dadin» konpromisoa 
GJHen oinarrizko ezaugarria da. 
Helburuak ez dira betetzat joko 
ahulenak eta haiengana heltzeko zailen 
direnak barne hartzen ez badira.

Estatu Kide guztiek ezartzea onartu dute 
(193 herrialdek). Jabetze-sen indartsu 
hau baliatu beharko litzateke datozen 15 
urtetan aldaketa gauzatzeko. Gobernu 

guztiek konpromisoa hartzen dute 2016ko 
urtarriletik aurrera garapen jasangarrirako 
estrategiak formulatzeko. Hala ere, hauek 
borondatezkoak dira, ez baitago ezartzeko 
lege-baldintzarik. Horrek esan nahi du 
politiketan eragiteko aukera guztiak 
baliatu behar dituztela talde erlijiosoek 
eta gizarte zibilak. Horrela ziurtatu 
ahal izango da gure gobernuek GJHak 
osotasunean ezarriko dituztela eta duten 
eraginagatik kontuak emango dituztela.

Esteka honetan, GJHen inguruko bideoa ikus dai-
teke:

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

GALDERAK HITZETAN 
BAKARRIK EZ GERATZEKO
1. Zer uste duzu edo zer azpimarratzen duzu dokumentu honetan proposatzen denari buruz?

2. Hemendik eta bukaerara arte planteatzen diren ekintza zehatzekin, zer egin dugu edo zer egin ge-
nezake? Edo zein beste ekintza zehatz gehitu genezake?
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Dokumentu hau landu aurre-
tik, sarrerako bi bideo hauek 

ikustea proposatzen dizuegu, ondo-
rengo bi lotura hauetan:

Frantzisko Aita Santuaren bideoa, Sorkuntzaren 
zaintzari buruzkoa. (1́ 17 minutu)
https://www.youtube.com/watch?v=En-4v428HyQ

Bideo motibatzailea, Laudato Si delakoari buruzkoa. 
(6́ 17 minutu)
https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg 

1. testua
«Aita Santuak adierazi duenez, gizakiaren aztarnaren erruz hainbat lekutan ez da belarra 
gehiago haziko». Dokumentuan behin eta berriz argi esan du ekonomia basatia estatu 
eta herrien bilakaera baldintzatzen ari dela, eragile politikoak garaitu eta txikitzen dituen 
boterearekin. Ildo horretan, ingurumenaren aurkako kalteak edertu nahi dituztenen hipokrisia 
salatzen du, baita neurri anestesikoekin kontzientziak lasaitu nahi dituztenena ere.

Aita Santuaren ustez, naturarekiko finantza-utzikeria hori bazterketaren kulturaren 
beste adierazle bat da, pobreenak —ingurumenari dagokionez ere— zigortuenak 
bilakatzen dira lurraren banaketa bidegabeagatik, edateko ura lortzeko ezintasunagatik, 
megahirietako bizi kalitatearen baldintza latzengatik… Oinarri horietan, Aita Santuak 
hausnarketa iradokitzailea egin du Ipar eta Hegoaren arteko desberdintasunei buruz.

Herrialde pobreen kanpo-zorraren aurrean, azaldu du, aberatsekin alderatuta, 
herrialde garatuek «zor ekologiko» neurrigabea dutela herrialde txiroekiko. 
Izan ere, haien baliabideak neurrigabe ustiatu dituzte, basoak soilduz, ibaiak 
kutsatuz eta, azken finean, komunitate osoak mapatik ezabatuz.

KONBERTSIO 
EKOLOGIKORA  

DEITUAK

LANEKO DOKUMENTUA 6 

Testu hauek eskaintzen dizkizuegu kontzientzia hartzeko, Aita 
Santuaren hitzak kontuan hartzeko, eta ikusteko ea Frantzisko 
Aita Santuak eskatzen digun konbertsio ekologikoa bizi dugun edo 
bizitzeko prest gauden. Azpimarratu zuen ustez garrantzitsua dena, 
hausnarketa eragiten edo pentsarazten dizuena.
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Aita Santuak eskatu beharreko aginduak eta premiazko erantzunak ezarri ditu. Hori guztia 
aurrerapenaren kontzeptua berriro zehazteko, sistema «jasanezin» baten aurrean, partekatzen 
dugun lurraren etorkizuna pertsonek, Gobernuek eta nazioarteko komunitateak hartutako 
erabaki eta ekintzen esku baitago, prozesu suntsitzaile horiek azkartu edo eragozteko.

Ingurumenaren aldeko zeharkako hezkuntza beharrezkotik abiatuta, ikasgelatik komunikabideetara 
igarota, gizakia gonbidatzen du kontsumismoa austeritatearen truke aldatzera, garraio publikoa 
lehenestera eta etxean, berogailuaz gehiegi baliatu beharrean, berokiak erabiltzera.

Gobernuei hazkunde jasangarria eskatzen die baina, batez ere, benetako politikak 
egin ditzatela (agintaldi bateko apetatik harago), nazioarteko erabakiak behingoz 
beteta. Ibilbide-orrian kristauek ere beren eginkizuna dute. Haiei «konbertsio 
ekologikoa» proposatzen die, eta gonbidatzen ditu «Jainkoaren obra babesteko 
bokazioa bizitzera», gogorarazita ez dela «hautazkoa edo bigarren mailakoa».

Frantziskok ez du ikuspegi apokaliptikorik egiten, gizakiaren aldatzeko gaitasunean sinesten 
duelako. Hala ere, uneoro ohartarazten du neurri horiei muzin egitearen ondorioez.

Hain zuzen ere, «denon etxea zaintzeari buruzko» entziklika, gutunaren izenburuan 
nabarmentzen denez, gonbita da etxe horretan bakoitza nola bizi den azter dezagun: ea 
gizakiek, herriek, enpresariek eta nazioek tinko jarraitzen duten etxebizitza partekatua 
izango balitz bezala bizitzen, denon eremua zaindu gabe eta bakoitzak betetzen duen 
gelaz bakarrik kezkatuta, edo, aitzitik, bakoitzak eginkizun benetan aktiboa hartuko duen 
etxe hori gizadiaren familia handiaren etxebizitza delako, Aita sortzailearen inguruan».

(Vida Nueva aldizkariaren artikulu editorialetik hartuta, 2015eko ekaina)

2. testua
Laudato Si entziklikaren hamar aipu, kontzientzia hartzeko:

1. «Gaur egun aitortu behar dugu benetako planteamendu ekologikoa beti planteamendu soziala bihurtzen 
dela, inguruari buruzko eztabaidetan justizia txertatu behar duela, lurraren aldarria nahiz pobreen aldarria 
entzuteko» (LS zk. 49).

2. «Botere ekonomikoek oraindik ere justifikatzen dute egungo munduaren sistema, non espekulazioa eta 
finantza-errentaren bilaketa lehenesten diren, testuingurua eta giza duintasunaren eta ingurumenaren gai-
neko ondorioak kontuan hartu gabe. Horrela ageri da ingurumenaren degradazioa eta gizakiaren degrada-
zio etikoa estu lotuta daudela» (LS zk. 56).

3. «Aldi berean, azaleko edo itxurazko ekologia hazten da, nolabaiteko lokartzea eta arduragabekeria txolina 
sendotuta. Krisi sakoneko garaietan gertatzen denez, erabaki ausartak behar dira, eta gertatzen ari dena 
egia ez dela pentsatzeko joera dugu» (LS zk. 59).

4. «Kristauek ikusi dute sorkuntzaren barruan duten egitekoa beren fedearen parte dela, baita natura eta 
Sortzailearekiko beharrak ere. Horregatik, gizadiaren eta munduaren onerako da sinestunok gure usteeta-
tik sortzen diren konpromiso ekologikoak hobeto ezagutzea». (LS zk. 64)

5. «Dena lotuta dago;  gure bizitza eta naturarekin ditugun harremanak benetan zaintzea ezin da bereizi 
senidetasunetik, justiziatik eta besteenganako fideltasunetik». (LS zk. 70)
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6. «Edozein planteamendu ekologikok ikuspegi soziala txertatu behar du, baztertuenen oinarrizko eskubideak 
kontuan harturik. Jabetza pribatua ondasunen helburu unibertsalaren mendean jartzeko printzipioa eta, 
beraz, hori erabiltzeko eskubide unibertsala jokabide sozialaren “urrezko araua” da eta “antolamendu 
etiko-sozial guztien lehen printzipioa”» (LS zk. 93). 

7. «Kultura ekologikoa ezin da presazko erantzun partzial batzuetara murriztu ingurumena degradatzearen, natu-
ra-baliabideak amaitzearen eta kutsatzearen inguruan. Bestelako begirada izan beharko litzateke, pentsamendu 
bat, politika bat, hezkuntza programa bat, bizimodu bat eta espiritualtasun bat, paradigma teknokratikoaren 
hedapenaren aurka egiteko» (LS zk. 111). 

8. «Funtsezkoa da sistema naturalen artean konponbide integralak bilatzea, sistema sozialekiko interakzioak 
kontuan hartuta. Ez dira bi krisi bereizi, bat ingurumenekoa eta bestea soziala, baizik eta gizarte eta inguru-
men krisi bakarra eta konplexua.  Konponbiderako ildoek hurbilpen integrala behar dute pobreziaren aurka 
egiteko, baztertuei duintasuna itzultzeko eta, aldi berean, natura zaintzeko» (LS zk. 139).

9. «Gizadiak aldatu beharra du.  Jatorri beraren kontzientzia behar dugu, baita elkarren arteko partaidetzare-
na eta denok partekatutako etorkizunarena ere. Oinarrizko kontzientzia horri esker, ideia, jarrera eta bizi-
modu berriak garatuko genituzke.» Horrela, kultura, espiritu eta hezkuntza erronka handia nabarmentzen 
da, eta birsorkuntza-prozesu luzeak ekarriko ditu.» (LS zk. 202)

10. «Espiritualtasun kristauak bizi-kalitatea ulertzeko modu alternatiboa proposatzen du, eta bizimodu pro-
fetiko eta kontenplaziozkoa bultzatzen du, sakon gozatzeko kontsumoarekin itsutu gabe… Kontsumit-
zeko aukeren pilaketa etengabearen erruz, bihotzak arreta galtzen du eta ezin da gauza bakoitza eta 
une bakoitza balioetsi. Aldiz, errealitate bakoitzaren aurrean patxadaz presente egonda, txikia bada ere, 
norbere ulermen eta errealizaziorako askoz aukera gehiago irekitzen dizkigu. Espiritualtasun kristauak 
neurritasunez proposatzen du hazkundea, baita gutxirekin gozatzeko gaitasuna ere. Sinpletasunera itzuliz, 
txikia balioesteko gelditu eta bizitzak eskainitako aukerak eskertu ditzakegu, daukagunera lotu gabe eta ez 
daukagunagatik tristatu gabe. Horrek mendekotasunaren dinamika eta plazeren metaketa hutsa saihestea 
suposatzen du.» (LS zk. 222)

GALDERAK HITZETAN 
BAKARRIK EZ GERATZEKO
1. Partekatu testu honetan egin dituzun azpimarrak eta zergatik egin dituzun. Zer ekartzen dizute, zer 

eragiten dizute Aita Santuaren hitzek? Bertan esandakotik zer nabarmenduko zenuke?

2. Zer puntutan dago zure konbertsio ekologikoa? Egiteko dago, hasten ari da, zure bizimoduan oso 
finkatuta edo txertatuta dago, ala oso gutxi…?

3. Zer 10 ekintza zehatz aukeratu ahalko genituzke hurrengo hilabeteotan martxan jartzeko eta, ho-
rrela, gure konbertsio ekologikoa agerian uzteko?
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5 ASTE  
5 KONPROMISO
DENON ETXEA 
ERAIKITZEKO

LANEKO DOKUMENTUA 7 

Proposamen hau eskaintzen dugu sentsibilizazio-
elementu gisa, bakoitzak kontzientzia eta De-
non Etxea eraikitzeko konpromisoa har dezan. 

Praktikan jartzeko uneak Gabonak edo Garizuma 
izan daitezke.

1. astea:  
PRAKTIKATU 
«aurreratua» izatea
Mundu honetan anai-arreben arteko gizartea erai-
kitzen laguntzeko BALIOAK praktikan jartzen 
dituzten pertsonak behar dira, betiere DENON 
ONURAren bila Horregatik, proposatuko dizugu 
aste honetan pertsona «aurreratua» izatea, zure 
inguruan dauden onuraren alde egiteko.Familia 
eremuan, aurreratu eguneroko lanak egiten, zu-
rekin bizi direnek egin ez ditzaten; esaterako, za-
borra jaitsi, mahaia ipini eta jaso, platerak garbitu, 
txukundu, egin gabeko kudeaketaren bat egin, fal-
ta den hori erostera joan, aurreratu familiartean 
zerbait egitera joateko, elkarrekin egoteko eta 
konfiantzaz hitz egiteko. Gogoko duzun zerbaiti 
uko egin zure hurbilekoekin egoteko, etab.

Gizarte edo lan arloan, aurreratu besteak izan le-
zakeen beharrari erantzuteko. Aurreratu zure on-
dokoari laguntzeko. Izan zaitez lehena agurtzen, 
hitz egiteko hurbiltzen, bestearen egoeraz galdet-
zen, barkamena eskatzen hala dagokionean. Au-
rrea hartu zugandik urrunago dauden pertsonen 
artean zubiak eraikitzen. Aurreratu mesedez bat 
egiteko… etab. 

Detaile txikiak dira, eta ez diegu garrantzirik ema-
ten, baina gugandik kanpo «arreta jartzen» lagunt-

zen di-
gute.

Aste ho-
netan ho-
rrela bizi, 
eta denok 
amesten dugun 
Etxearen oinarria izango zara, zure inguruan da-
goeneko egiten ari zaren ekintza txikiekin gauza-
tutako beste mundu horren oinarri.

llamados a ser comunidad
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2. astea:  
BULTZATU  
Ekonomia Solidarioa
Ekonomia-sistemak «hil», pobretu eta baztertu egiten 
duen mundu honetan, bestelako ekonomia praktikan 
jartzen duten pertsonak behar dira, gizakiaren onura-
ren alde. Hartara, proposatzen dizugu aste honetan 
zure udalerrian banku etikoko finantza-erakunderen 
bat bilatzea. Aurkitzen baduzu, bertaratu zaitez eta 
galdetu aurrezki-kontua zabaltzeko aukeraz. Zure uda-
lerrian horrelakorik ez badago, joan zaitez zure dirua 
duzun bankura eta eskatu iezaiezu diru hori finantza-
produktu etikotan inbertitzeko. Behintzat, zure eskaria 
entzun eta kontuan har dezatela, eta hori bermatzen 
duen bankua aurkitzen duzunean, dirua bertan ja-

rriko du-
zula jakin 
dezatela.

Aste hone-
tan, adi egon 
KONTS U -
MO ARDURATSUA 
egiteko, eta ez erosi behar duzuna baino gehiago. 
Saiatu tokiko saltoki txikietan bakarrik erosten, baita 
kooperatibak diren saltokietan ere. Zure udalerriko 
Bidezko Merkataritzako dendaren bat bisitatu.

3. astea:  
AURRE EGIN 
aurreiritziei, TOPO 
EGIN etorkinekin
Mundu honetan milioika lagunek beren herrialdee-
tatik irten behar dute, pobrezia edo indarkeriaga-
tik, beren bizitzen eta familien etorkizun hobearen 
bila. Hala ere, gobernuek ez dute Garapenerako 
Lankidetzan inbertitzen, ez dute herrialde horien 
garapen eta baketzearen aldeko politikarik egiten. 
Ondorioz, Frantzisko Aita Santuak dioenez, herri-
tarrek etorkinak begiratu behar dituzte; ez arazo 
gisa, baizik eta anai-arreba gisa, eta babestu, erres-
petatu eta maitatu behar dituzte. Jesus beraiengan 
dago.

Horregatik, aste honetako proposamena da egune-
ro inguruan dituzun etorkinengana hurbildu eta pa-
txadaz hitz egitea. Dagoeneko ezagutzen badituzu, 
galdetu iezaiezu zelan ari diren, zer moduz dauden. 
Harreman gutxi baduzu, arretaz agurtu, hurbilago 
agertu, elkarren arteko isilunea apurtu eta elkarri-
zketa txiki bat abiatu. Aste honetan 5 etorkinekin 
gutxienez hitz egin beharko zenuke.

Aldi berean, adi egon entzuten dituzun iruzkin arra-
zista eta xenofoboekin edo aurreiritzi nahiz deska-

l i f i k a -
zioekin, 
eta jarre-
ra horren 
aurka ager-
tu zaitez, 
ez isildu, ez eman 
arrazoia. Bestela, isiltzeagatik, etorkinen aurkako 
aurreiritziak eta bazterkeria sustatzen arituko zara.
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4. astea:  
BABESTU 
ESKUBIDEAK 
Bizi garen mundu honetan, askotan eta hainbat le-
kutan, Giza Eskubideak «fatxada» besterik ez dira, 
itxurakeria, apaingarria, eta babes gabe uzten ditu 
pertsona ugari, beren Eskubideak urratuta edo mu-
rriztuta. Horren aurrean Giza Eskubideen alde lan 
egiten duten pertsonak behar dira, denak duintasu-
nez bizi daitezen. Hori dela eta, proposatzen dizugu 
aste honetan kontzientzia hartzea, zure auzo, herri 
edo hiriko pertsona batzuk beren eskubideez baliatu 
ezin direlako (lana, etxebizitza duina, osasuna, babesa, 
berdintasuna…) (agian zure familian bertan, edo zu zeu).

Hain zuzen ere, pertsona horiek artatu eta babesten 
ditu Caritasek edo zure inguruko beste GKE batzuek. 
Aztertu boluntario aritzeko aukera pertsona horien 
duintasunaren alde lan egiteko. Hurbildu Caritasera, 
galdetu boluntario izateko aukerez. Oraingoz ezin ba-
zara boluntario izan, egin zaitez Caritaseko bazkide 
eta haren programak diruz lagundu. Edo kaltetuetako 

bat ba-
z a r a , 
laguntza 
b i l a t u 
zure es-
ku b i d e a k 
babesteko.

Horrez gain, zurekin 
harremanetan jartzen diren pertsona guztiak erres-
petuz eta duintasunez tratatu. Harremanetan bikain 
aritu, haien balioa sentitu dezaten. Ez sentitu inor bai-
no gehiago (ezta gutxiago ere). Ez erabili inor zure 
intereserako. Saiatu zurekin harremanetan jartzen 
direnen autoestimua igotzen, beren balioa gozatu de-
zaten. Aitortu haiengan ikusten dituzun alderdi onak. 
Horixe egin aste honetan 6 lagunekin gutxienez.

5. astea:  
NATURA  
ZAINDU
Bizimoduak, daukagun ekoizpen eta kontsumo 
ereduak, kutsadura eta ingurumenaren suntsipen 
izugarria eragin du eta, ondorioz, gure planetan 
bizitza oso mehatxatuta dago. Agintariek ara-
zoa serio hartu eta kutsadura eta klima-aldaketa 
eragozteko Pariseko Hitzarmena bete bitartean, 
bizimodu kontsumista aldatzeko eta sortzen du-
ten kutsadura murrizteko prest dauden pertsona 
konprometituak behar dira. 

Horregatik eskatzen dizugu aste honetan arreta 
jartzeko: ez xahutu ura eta argi elektrikoa, bir-
ziklatu zaborra, ahal dela erabili garraio publikoa 
edo bizikleta, erosketak egiten dituzunean ez 
erosi beharrezkoak ez diren bilgarriak dituzten 
produktuak, gero zabor gehiago sortzen dute-
lako, etab.

A h a l 
baduzu, 
joan zai-
tez aste 
honetako 
a r r a t s a l -
de batean 
hurbileko natu-
ra-gune batera, edo 
parke batera, eta egon zaitez isilean Naturaren 
edertasun eta harmoniari begira. Utziozu zeure 
burua inguratzen, entzun haren hitz isilak, sortu-
tako guztiaren bitartez hitz egiten baitute, eta ez 
galdu lotura hori. Lagundu zure bizimoduarekin 
Ama Lurra zaintzen. Egun hauetan aprobetxatu 
zure seme-alabek, bilobek edo senideek Natura 
zaintzeaz ikasi eta kontzientzia har dezaten.
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Aurreko bi kanpainetan (2013-2014 eta 2014-
2015), Helduen Koaderno Didaktikoan, komuni-
tate edo erakunde bakoitzak bere Karitate Astea 
antolatzeko ekintza posibleen zerrenda eman 
dugu, bakoitzak egokien ikusten dituen ekintzak 
aukera ditzan. 

Aurten ez dugu aurretik esandakoa errepikatuko, 
Kanpaina honen eduki espezifikoari hobeto erant-
zuteko proposamenen bat gehituko dugu. Aurre-
ko Kanpainetan proposatutakoa kontsultatzeko 
lotura honetan sartu:
http://www.caritas.es/qhacemos_campanas.aspx 

Aurtengoan egindako proposamenak, beti be-
zala, iradokizunak baino ez dira, eta komunita-
te bakoitzak aukera dauka horietako bakoitza 
bere kasa egokitzeko. Aurtengo Kanpainak gai 
oso zehatzen inguruan Denon Etxea eraikitze-
ko bost proposamen egiten dituenez, komeni 
da Karitate Asterako antolatzen diren ekintzak 
Kanpainaren bost proposamenetan sakontzeko 
bidean burutzea. Horren arabera, Kanpainaren 
aurkezpena egiteaz gain, honako ekintzak antola 
daitezke:

1. Kanpainaren bost proposame-
nei buruzko hitzaldi ziklo bana 
antolatzea:

 J 1. Hitzaldia: Egungo gizartearen balio-krisiari 
eta horren aurrean kristauek hartutako rolari 
buruz.

 J 2. Hitzaldia: Ekonomia Solidarioari buruz, 
«hiltzen» duen egungo Sistema Ekono-
mikoaren alternatiba gisa.

 J 3. Hitzaldia: Migrazioen eta errefuxiatuen 
errealitateari buruz, eta kristau gisa eman be-
har dugun erantzunari buruz.

 J 4. Hitzaldia: GJHei buruz, edo Espainiak eta 
Europak Giza Eskubideen errespetuari dago-
kionez duten egoerari buruz.

 J 5. Hitzaldia: Frantzisko Aita Santuaren Lauda-
to Si entziklikari buruz.

2. Caritasen Kanpainaren pro-
posamenen aplikazio praktikoari 
buruzko lekukotzekin ziklo bat 
antolatzea, 5 esperientzien ma-
hai antolatuta.

 J 1. Esperientzien mahaia: Ekintza solidarioak 
burutzen dituzten pertsona, GKE edo erakun-
deei buruz, giza balioen eta balio ebanjelikoen 
adibide eta testigantza gisa.

 J 2. Esperientzien mahaia: Martxan diren Ekono-
mia Solidarioko ekimen ezberdinei buruz: banka 
etikoa, bidezko merkataritza, gizarteratze enpre-
sak, kontsumo arduratsua, etab.

 J 3. Esperientzien mahaia: etorkin eta errefuxia-
tuek euren errealitateari buruz mintzatzeko gu-
nea, haien alde lanean diharduten programa eta 
proiektuen esperientzia kontatzeko gunea.

 J 4. Esperientzien mahaia: Giza Eskubideak alda-
rrikatu edo defendatzeko GKE edo erakunde 
baten lanari buruz.

 J 5. Esperientzien mahaia: Naturaren zaintza eta 
iraunkortasunaren aldeko apustu argia egiten du-
ten erakunde, enpresa eta abarrei buruz.

KARITATE ASTEA 
ANTOLATZEKO 

PROPOSAMENA

LANEKO DOKUMENTUA 8 
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3. Kanpainan proposatzen diren 
gaiei buruzko Zineforuma egi-
tea. Urtean zehar 5 film programatu daitezke, 
horietako azkenak Karitate Egunarekin bat eginda; 
edo 1 edo 2 soilik aukera daitezke Aste horretan 
eskaintzeko. Kanpainaren proposamenekin lotu-
tako bost filmak talde antolatzaileak aukeratuko 
ditu. Elkarrizketa bideratzeko gida gisa balioko 
duen galdera sorta ere prestatu beharko dute, fil-
ma bukatutakoan erabiltzeko.

4. 4. Herri/hirian edo inguruan 
«ibilbide turistikoa» antolatzea,  
martxan diren Ekonomia Solidarioko ekimen eta 
proiektuak bisitatzeko.

5. 5. Espazio natural batera txan-
goa antolatzea, eta Frantzisko Aita San-
tuaren Laudato Si entziklikan jasotako zenbait zita 
parte-hartzaileei banatzea, taldean irakurri eta 
komentatzeko. Zita hauek proposatzen ditugu:

 J Gizakia Jainkoaren irudia da, horregatik ez genuke 
ahaztu beharko izaki bakoitzak funtzio bat duela, 
eta guztiak direla beharrezkoak. Unibertso mate-
rial oro da Jainkoaren maitasunaren lengoaia, hark 
gurekiko duen maitasun neurrigabearen isla. Lurra, 
ura, mendiak … guztiak dira Jainkoaren laztana. 
(LS zk. 84).

 J Jainkoak liburu zoragarria idatzi du, eta «ha-
ren letrak dira unibertsoan diren izaki guztiak». 
«Panorama handienetatik bizitza-modu txikie-
netara bitarte, natura mirari eta beldur itu-
rri etengabea da». Hura da jainkotiarra den 
ororen agerkundea» … «Izaki bakoitza bere 
existentziaren ereserkia kantatzen ikustea da 
Jainkoaren maitasun eta esperantza gozame-
nez bizitzea».  Sorkuntzaren gaineko konten-
plazio horrek laguntzen digu Jainkoak transmiti-
tu nahi diguna deskubritzen, irakaspen guztien 
bitartez; «sinestunarentzat sortutakoa konten-
platzeak berezkoa baitu mezua aditzea, ahots 
paradoxiko eta isila entzutea» Esan dezakegu 
«Bigarren Eskrituran jasotzen den Errebela-
zioarekin batera, adierazpen jainkotiarra ger-
tatzen dela bai eguzkiaren distiran bai gauaren 
ilunean» (LS zk. 85).

 J Existitzen den orotan dago Jainkoaren islaren kon-
tzientzia, eta hori geure gain hartzen dugunean, 

bihotzak Jauna gurtzeko desira izaten du, izaki 
guztiengatik eskerrak emateko. (LS zk. 87).

 J Ezinezkoa izango da gauza handiekiko konpromi-
soa hartzea animatzen gaituen mistikarik gabeko 
dotrinen bitartez soilik, alegia, beharrezkoa da 
«ekintza pertsonal eta komunitarioa sustatzen, 
motibatzen, sendotzen duten eta zentzua ematen 
dioten barne-arrazoiak» edukitzea … Espiritua-
litatea ez dago gorputzetik deskonektatuta, ezta 
naturatik edo mundu honetako errealitateetatik 
ere; haiekin eta haietan bizi da, inguratzen gaituen 
guztiarekin elkartasunean. (LS zk. 216).

 J Izaki orok islatzen du Jainkoaren zerbait, eta iza-
ki orok du irakasteko mezuren bat. Izaki orok du 
Kristok mundu material hau bere gain hartu izana-
ren segurtasuna; orain, berpiztuta, izaki bakoitza-
ren barrenean bizi da, maitasunez inguratuta eta 
bere argiaz barneratuta. (LS zk. 221).

 J «Espiritualtasun kristauak bizi-kalitatea ulertzeko 
beste modu bat proposatzen du, eta bizimodu pro-
fetiko eta kontenplaziozkoa bultzatzen du, sakon 
gozatzeko kontsumoarekin itsutu gabe … Kont-
sumitzeko aukeren pilaketa etengabearen erruz, 
bihotzak arreta galtzen du eta ezinezko egiten du 
gauza eta une bakoitza balioestea.  Aldiz, errealita-
te bakoitzaren aurrean patxadaz presente egonda 
(errealitate horren tamaina edozein dela ere), auke-
ra ugari irekitzen zaizkigu nork bere ulermen eta 
errealizazioa gauzatzeko. Espiritualtasun kristauak 
neurritasunez proposatzen du hazkundea, baita gu-
txirekin gozatzeko gaitasuna ere. Sinpletasunera it-
zuliz, txikia balioesteko gelditu eta bizitzak eskaini-
tako aukerak eskertu ditzakegu, daukagunera lotu 
gabe eta ez daukagunagatik tristatu gabe. Horrek 
menpekotasunaren dinamika eta plazeren metake-
ta hutsa saihestea dakar. (LS zk. 222).

 J Pertsonen barneko bakeak asko du ikusteko eko-
logiaren eta ongizate komunaren zaintzarekin; 
bakeak berak, modu autentikoan bizi izanda,  
bizitzaren sakonera arte garamatzan mirespen 
gaitasuna islatzen du bizimodu orekatu batera-
tuan. Natura maitasun-hitzez beteta dago, baina, 
nola entzun ditzakegu etengabeko zarataren er-
dian, distrakzio etengabe eta grinatsuaren erdian, 
itxuran zentratuta dagoen kultuaren erdian? … 
Sorkuntzaren armonia lasaia berreskuratzeko 
denbora hartzea eskatzen du ekologia integralak, 
gure bizimoduaren eta idealen inguruan hausnart-
zeko denbora hartzea, gugan bizi den Sortzailea 
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Errefuxiatuak

Migratzaileak

Txiroak

Partzela

Terraza

Terraza

Trastelekua

eta gure ingurua aztertzeko, haren presentzia «fa-
brikatzeaz gain deskubritu ere egin behar baita». 
(LS zk. 225). 

 J Unibertsoa Jainkoarengan garatzen da, dena be-
tetzen baitu hark. Orduan, mistika dago hostoe-
tan, bideetan, ihintzean, behartsuaren aurpegian. 
Ideala ez da soilik kanpokotik barnekora iragatea 
eta Jainkoak ariman egindakoa deskubritzea, bai-
zik eta Jainkoaren ekintza gauza guztietan topat-
zea. (LS zk. 233).

 J Zenbat eta harreman gehiago egin, zenbat eta 
gehiago irten bere barrenetik, gehiago hazi, heldu 
eta santifikatzen da gizakia; Jainkoarekin, gaine-
rakoekin eta izaki guztiekin batera bizitzen has-
ten denean. Horrela onartzen du bere existentzia 
propioa Jainkoak sortzetik ezarri duen dinamismo 
hirukoiztarrak. Dena dago konektatuta, eta horrek 
gonbitea luzatzen digu Hirutasunaren misterioan 
sortzen den elkartasun globalaren espiritualtasuna 
lantzeko. (LS zk. 240).

Solasaldiaren ondoren, bakoitzak ordubete ingu-
ruko tartea izango du inguru naturalean bere kasa 
«galtzeko», eta irakurri zein komentatutakoan 
oinarrituta Natura behatzeko. Ondoren, berriro 
elkartuko dira esperimentatutakoa komentatze-
ko, nola sentitu diren azaltzeko … «Hiriko» bizit-
zara bueltatzen direnean, ez dute bertan topatu-
takoa galdu nahi izango.

6. Kanpainaren leloa «Ko-
munitate izateko deituak» 
denez, senidetasun 
ekimen bat antolatu 
ahalko genuke, komuni-
tate edo erakundeko pertsona 
orori eta, kristau komunitatea-
ren kasuan, Caritasen harrera 
eta bide laguntza jasotzen du-
ten pertsona behartsu guztiei 
gonbidapena luzatuz. Topaketa 
eta harremana sustatzeko es-
pazio bat sortzea izango litza-
teke ideia. Askaria izan liteke, 
baita bazkaria edo afaria ere. Ha-
sieran, dinamika erraza egin liteke, 
isiltasuna apurtu eta elkar ezagutzeko. 
Bazkalostean, tonbola edo ekitaldi txikia 
antolatu liteke, edo Kanpainaren proposa-
menekin lotutako film bat ikusi, etab.

7. Erakusketa interaktiboa 
antolatzea, honako 
izenburupean: «Denon 
Etxea, errealitatea eta 
ametsa; elkarrekin haren 
alde lan egiteko».

Erakusketa honen helburua da, modu orijinal eta 
sortzailean, komunitatea sentsibilizatzea Denon 
Etxearen, gure planetaren eta egoera errealaren 
inguruan. Era berean, gure munduan dauden ezber-
dintasun sakonak modu sinbolikoan ikusarazi nahi 
dira, baita gure bizimoduak eta egungo Sistema 
Ekonomikoak dituen ingurumen-ondorio txarrak 
ere. Horrela, ekintza eta konpromisora mugiarazi 
nahi dugu jendea, errealitate honen aurrean axola-
gabe ez geratzeko.

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 (gu-
txi gorabeherako silueta). Lurraren barruan etxea-
ren planoa irudikatuko da, zinta itsasgarri lodiagoak 
edo paper-tira zabalak lurrean itsatsiz. Gutxi gora-
behera horrela geratuko da:
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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.

Etxearen plano angeluzuzenaren 
barruan kartel handi bat jarriko da lehenengo, 
ikusteko erraz, honakoa dioena: «ETXE BARRUAN 
MUNDUKO BIZTANLEEN %20 BAINO EZ DA BIZI, 
ABERATSENAK» Ondoren, beste kartel txikiago 
batzuk jarriko dira, etxearen barruan ongizateaz 
gozatuz bizi diren pertsonei buruzko datuekin. 
Kartel horiek hari batetik zintzilik egon litezke, 
etxearen plano angeluzuzenaren gainetik, edo 
egiazko altzaririk jarri bada, horien gainean jar dai-
tezke kartelak. Datu hauek jarriko dira karteletan:

 J Munduko biztanleen %20k dauka planetako abe-
rastasunaren %94,5. %20 horretatik, populazioaren 
%1ek (milioi asko dituztenek) dauka planeta osoko 
aberastasunaren %50. Gainerakoentzat, munduko 
biztanleen %80rentzat alegia, planetako aberasta-
sunaren %5,5 baino ez da geratzen.

 J Munduko 62 pertsona aberatsenek munduko 
biztanleen erdiek (3700 milioi pertsona) duten abe-
rastasun bera dute.

 J Mundu osoan, 7,6 bilioi dolarreko finantza-ondare 
indibiduala dago paradisu fiskaletan ezkutatuta. 
Aberastasun horrek sortzen dituen onuren zergak 
ordainduko balira, Gobernuek 190.000 milioi do-
lar gehiago 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 pa-
radisu fiskal batean gutxienez. Paradisu fiskaletan 
egindako enpresa-inbertsioa ia laukoiztu egin da 
2000 eta 2014 urteen bitartean.

 J Herrialde aberats edo garatuetan ekoizten den ja-
nari guztiaren herena alferrik galtzen da. Botatzen 
den janari hori nahikoa eta sobera izango litzateke 
munduan gose diren pertsona guztiak elikatzeko.

 J Gobernuek 2000. urtean euren gain hartutako Mi-
lurteko 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, bal-
din eta borondate politikoa badago eta baliabideak 
inbertitzen badira.  Garapen Jasangarrirako Helbu-
ruak serio hartuko ahal dituzte 2030. urterako.

Informazioa Intermon-Oxfam erakundearen «Una 
economía al servicio del 1%» izeneko Txostenetik 
ateratakoa da.

Etxearen plano angeluzuzenetik 
kanpo, Terraza, Trastelekua eta Partzela dau-
den lekuan, honako informazioa jasotzen duten 
kartelak jarriko dira lurrean:

 J 836 milioi pertsona muturreko pobrezia egoeran 
bizi dira oraindik.

 J Garapen bidean dauden eskualdeetako 5 pertsona-
tik 1 eguneko 1,25 dolar baino gutxiagorekin bizi da.

 J 2014. urtean, 42.000 pertsonak ihes egin behar 
izan zuten euren etxeetatik egunero, gatazken on-
dorioz babes bila. Zifra horrek gora egin du ordutik.

 J 400.000 migratzaile baino gehiago hil dira 2000. 
urtetik Europara heltzeko ahaleginean.

 J 795 milioi pertsona inguruk ez dute nahikoa 
elikagai bizi osasungarri eta aktiboa izateko. Hau 
da, planetako 9 pertsonatik 1.

 J Asia da gose egoeran bizi diren pertsona gehien 
dagoen kontinentea: biztanle guztien bi heren. 
Saharaz hegoaldeko Afrikan ia %23ko desnutri-
zio-tasa dago.

 J Munduan, 4 haurretik 1ek heldutasun atzeratua 
dauka. 

 J Mundu garatuan, lehen hezkuntzan egoteko adi-
na duten 66 milioi haur gose joaten dira eskolara; 
horietatik 23 milioi Afrikan.

 J Sei milioi haur baino gehiago hiltzen dira urtean 
bost urte bete aurretik. Horietatik, 3,1 milioi 
umeren heriotzaren arrazoia desnutrizioa da.

 J ACNUR erakundearen arabera, 2015. urtean 62 
milioi pertsona errefuxiatu eta desplazatuk ihes 
egin zuten euren herrialdetik gatazka armatuen 
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edo jazarpenaren ondorioz. 2016. urtean zifra 
horrek gora egin du. 

 J Garapen bidean dauden eskualdeetan, erditze-
unean hiltzen diren amen heriotza-tasa eskualde 
garatuetan baino 14 aldiz handiagoa da oraindik.

 J Garapen bidean dauden herrialdeetan, lehen 
hezkuntzako matrikulazioa %91koa da, baina 57 
milioi haurrek eskolatik kanpo jarraitzen dute.

 J Munduan, 103 milioi gaztek ez du gutxieneko 
alfabetizazio maila; horien %60 baino gehiago 
emakumeak dira.

 J Munduan, gutxienez 1.800 milioi pertsonak era-
biltzen dituzte materia fekalez kutsatutako ura 
ematen duten iturriak.

 J Ur-eskasiak munduko biztanleen %40ri baino 
gehiagori eragiten dio, eta zifra horrek gora egin-
go duela aurreikusten da. 1.700 milioi pertsona 
bizi dira gaur egun arro hidrografikoetan, non ur-
kontsumoa birkarga baino handiagoa den.

 J Gaur egun, 2.400 milioi pertsonak ez dute oina-
rrizko saneamendu zerbitzuak (komunak) era-
biltzeko aukerarik.

 J Giza jardueraren ondoriozko hondakin-uren %80 
baino gehiago itsaso edo ibaietan isurtzen da, 
kutsatzaileak kendu gabe.

 J Egunero, 1.000 haur inguru hiltzen dira ur edo 
saneamenduarekin lotutako beherako-gaixotasu-
nen ondorioz (saihestu daitezkeenak).

 J 2200 milioi pertsona 2 dolarreko pobrezia-atala-
searen azpitik bizi dira. 

 J Munduko karbono dioxido (CO2) isuriak ia %50 
hazi dira 1990. urtetik.

 J Urtero 13 milioi hektarea baso desagertzen dira 
eta gune idorretako degradazioak bere horretan 
jarraitzen du, 3.600 milioi hektarea basamortu 
bilakatzea eraginda.

 J Zuzenean nekazaritzaren menpe bizi dira 2600 
milioi pertsona, baina nekazaritzan erabiltzen 
diren lurren %52k lurzoruaren degradazioaren 
ondorioak jasan ditu, kutsadurak eta klima-al-
daketak eraginda.

 J 12 milioi hektarea laborantza galtzen dira urtero 
(23 hektarea minutuko) lehortearen eta deserti-
fikazioaren ondorioz; horietan 20 milioi tona ze-
real hazi ahal izango lirateke.

 J 8.300 animalia arraza ezagutzen dira; horieta-
tik, %22 desagertzeko arriskuan dago, eta %8 
dagoeneko desagertuta daude. 

 J 80.000tik gora baso-espezieetatik, %1 baino 
gutxiago izan da aztergai medikuntzan erabilera 
probetxugarria izan ditzaketen zehazteko.

 J 1995. urtetik, 606.000 pertsona hil dira eta 
4.100.000 pertsona zauritu edo kaltetu dira 
klima-aldaketarekin lotutako hondamendien on-
dorioz.

 J Lehorteak, uholdeak, ekaitzak eta klima-aldake-
tarekin lotutako bestelako hondamendiak mai-
zago eta larriago gertatu izan dira azken hiru 
hamarkadetan, eta elikagaien segurtasunerako 
mehatxu bilakatu dira, FAOk ohartarazi duenez.

 J OMEren arabera, 2012an 7 milioi pertsona hil 
ziren airearen kutsadurarekin lotutako gaixota-
sunen ondorioz eta, aipatutako erakundeak au-
rreikusi legez, 2030-2050 urte-tartean klima-al-
daketak 250.000 heriotza gehiago eragingo ditu 
urtean, ingurumen-ondorioei lotutako gaitzen on-
dorioz. Herrialde txiroenetako haur eta emaku-
meak izango dira kaltetuenak.

Informazioa Nazio Batuen txosten ofizialetatik 
ateratakoa da: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 

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 ber-
taratutakoak, eta bertan jasotako informazio 
guztia erakutsiko die.

Gure munduaren Denon Etxe honetan jaso-
tako datuak guztiek ikusi ondoren, bideo hauek 
proiektatzea proposatzen dugu:

 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 
ekonomikoak eragiten dituen ezberdintasunei 
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 Helburuei buruz eta, 
«Denon Etxe» hau posible egite aldera, go-
bernuek 2030 urtean horiek betetzeko hartu-
tako konpromisoari buruz (3´36 minutu): 

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

 J Espainiaren ERREALITATEA IKUSTEKO 6 bi-
deo labur:  

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

Erakusketaren gidariak azalduko die Denon Etxea-
ren egoera azaltzen duten bideo batzuk ikusiko di-
tuztela, eta proiektatuko diren gunean esertzeko 
gonbitea luzatuko die.

Bideoak ikusitakoan, aretoko hormetan paper 
jarraitu zuria egongo da, areto osoa inguratzen. 
Paperaren hasieran izenburua egongo da: AMES-
TEN DUGUN DENON ETXEA, eta horren az-
pian honako testua agertuko da modu ikusgarrian: 
Planetako gizaki guztiak barne hartzeko gai 
izango den Denon Etxearekin amesten dugu, 
bizi duina bermatuko dienarekin, eta gure Lu-
rraren 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 Etxeko?

 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?

 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 otza-
ratxo bat egongo da koloreetako argizari-mar-
goekin.

Bukatzeko, aretoaren irteeran mahai bat egongo 
da; bertan zenbait giltza egongo dira amesten du-
gun 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. Kanpainaren proposamenekin 
moztutako giltzatakoa ere emango zaie. Soka ba-
tez, bertan lotuko zaizkie aukeratu dituzten hiru 
giltzak.  Datozen orrialdeetan, zenbait giltza es-
kaintzen ditugu, fotokopiak egin eta bakoitza bere 
aldetik mozteko. Giltzatakoak ere moztu eta ba-
natuko dira.
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Gosea
errotik

ezabatzeko
giltza

Natura
zaintzeko

giltza 

Pobrezia
errotik

ezabatzeko
giltza 

Arbuioa,
aurreiritziak  eta diskriminazioa
errotik 
ezabatzeko giltza

Neurririk
Gabe geure burua eskaintzeko
giltza

Lotsa
eta haren
hormak 
hausteko
giltza

Parte-hartzea
eta komunitatea
sustatzeko giltza

Ezaxola
eta indibidualismoa
ezabatzeko giltza 

Armonia,
bizikidetza,
topaketa, eta
begikotasuna
posible
egiteko giltza 

Emaku
e eta

gizonen
berdintasunerako

giltza

Boluntarioa

Konpromisoaren
giltza

Erlijioen 
arteko 
elkarrizketa 
eta 
topaketaren 
giltza

Eskubide
gabezia
salatzeko
giltza

Zubiak 
eraikitzeko
eta banatzen
gaituena
hausteko 
giltza
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8. Kanpainaren Keinua

Keinu honen helburua da Caritasen Kanpainaren 
mezua, «Komunitate izateko deituak» espazio pu-
bliko batean ikusaraztea.

Lekua: plaza, patioa, oinezkoen gunea…

Behar den materiala:

 J Kontinenteen gutxi gorabeherako siluetak 
marraztu eta mozteko paper marroia.

 J «D» hizkia idatzita duten orri berde borobi-
lak.

 J Mikrofonoa eta bozgorailua.

 J Zinta beltza.

 J 4 artazi.

Prestatzeko lana:

Keinua egiteko hautatutako lekuan zirkulu bat ma-
rraztuko da lurrean, 7 metro inguruko diametroa 
duena. Zirkuluaren barruan, paper jarraituan moztu-
tako kontinenteak jarriko dira. Lau pertsona zutik 
jarriko dira zirkuluaren lau ertzetan, eta lotzen di-
tuen zinta beltza esku artean eutsiko dute, pertsona 
askok bizi duina eta Eskubideak izan ditzaten saihes-
ten duten injustizia, oztopo, horma, hesi, alanbrada 
guztiak (agerikoak edo ikusezinak) irudikatzeko.

Keinuaren gidoia:

Bertaratutako guztiei orri berde borobil bat 
emango zaie, barruan «D» hizkia idatzita duena. 
Lur iraunkorra irudikatuko du horrek, pertsona 
orok bere Eskubideak izango dituen lekua. Lurra 
irudikatzen duen zirkuluaren inguruan jar daitezen 
eskatuko zaie: Orduan, keinuaren animatzaileak 
zera esango du:

Lurra irudikatuta daukagu gure aurrean, Denon Et-
xea. Gizarte eta ingurumen arloan erabat narriatuta 
dagoen Etxea, lanean has gaitezen behar duena.

Caritasen Kanpainaren manifestua irakurriko dugu, 
gu guztiok komunitate izatera deitzen gaituena. 
Manifestua irakurri ondoren, keinu sinbolikoa egingo 
dugu Denon Etxe honen inguruan, benetan guztiona 
izan dadin.

Manifestua irakurtzea:

Gure Lur planeta 7400 milioi pertsonaren Etxea da. 
Baina balio-krisi handi batek haren zimenduak kalte-
tu ditu: indibidualismoa, gutizia, kontsumismoa, axola-
gabekeria, lehiakortasuna … Proposamena luzatzen 
diegu guztiei Denon Etxearen zimenduak «sanea-
tuko» duten giza balioak praktikatzeko. 

Balio-krisi horren ondorioz, Sistema Ekonomiko HILT-
ZAILE bat sortu da, bertako biztanleak hil eta pobretu 
egiten dituena. Ekonomia Solidarioa eraikitzea propo-
satzen dugu; pertsonak oinarri izango dituen ekono-
mia bat, denontzako lan aukerak sortu eta inguru-
mena errespetatuko dituena. Gizarte enpresei babesa 
emanez lortuko dugu, banka etiko bat sustatuz eta 
bidezko merkataritza babestuz.

Irisgarritasun behar handiak ere baditugu; pertsona 
guztiek ezin baitute Denon Etxeko geletan sartu, ezin 
dituzte oinarrizko zerbitzu eta ondasunak eskuratu 
(elikagaiak, edateko ura, osasuna, hezkuntza, etxebi-
zitza duina, segurtasuna, babeslekua, etab.). Etorki-
zun hobe baten bila edo gerratik ihesi doazenek zail-
tasun 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. 

Denon Etxean babesa ematen duen teilatua dira Giza 
Eskubideak. Duintasunez bizitzeko aukera ematen 
dute; baina askotan, Giza Eskubideak itxurazko fatxa-
da hutsa dira, «apaingarri» soila, eta milaka pertsona 
babes gabe geratzen dira. Giza Eskubideak defendatu 
eta Garapen Iraunkorraren Helburuak ezagutu nahi 
ditugu. Horrela, gure agintariei eskatu ahal izango 
diegu beren konpromiso etikoaren barruan sartzeko.

Azkenik, gure ekoizpen eta kontsumo-ereduak eta 
bizimoduak eragiten duten ingurumen-narriadura la-
rriaren aurrean, Ama Natura zaintzeko proposamena 
luzatzen dugu. Caritasen, gobernua eraldatzeko eta 
kristau komunitatea sentsibilizatzeko lan egiten dugu, 
bizi-estilo arduratsu eta iraunkorrak hartzeko. 

Frantzisko Aita Santuak esaten duenez, «Gizateriak 
aldaketa behar du.  Jatorri beraren kontzientzia be-
har dugu, baita elkarren arteko partaidetzarena eta 
denok partekatutako etorkizunarena ere. Oinarrizko 
ideia horren kontzientzia hartzen badugu, jarrera, 
ideia eta bizimodu berriak garatuko ditugu.» (LS 202). 
Hori dela eta, Caritasetik deialdia egiten dugu guztiok 
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KOMUNITATE IZAN GAITEZEN. Gizateriak bizi-
rautea nahi badugu, SENIDETASUNEZ bizi beharra 
daukagu … Guztiok baikara Jainko Aita-Ama beraren 
seme-alabak.

Keinuaren azalpena:

Keinuaren animatzaileak zera esango du:

Hemen irudikatuta daukagun Denon Etxea zinta 
beltz batez inguratuta dago; milioika pertsonak bizit-
za duina izatea, Eskubideak izatea saihesten duten 
injustizia, oztopo, horma, harresi, alanbrada (ageriko 
zein ikusezin) guztiak sinbolizatzen ditu. Era berean, 
ingurumenaren kutsadura eta degradazioa ere sinbo-
lizatzen ditu, gure planetako Bizitza itoarazten ari 
direnak.

Horren aurrean, lau pertsona zintara hurbilduko dira, 
berau zatitan moztu eta Denon Etxetik kanpora bo-
tatzeko. Ondoren, gainerakoek gure orri berdea Lurra 
planetaren barruan utziko dugu. Orri horrek Giza Es-
kubideen alde lan egiteko dugun borondate eta kon-
promisoa sinbolizatuko ditu, Naturaren zaintzaren 
alde egiteko prest gauden lana.

Guztiok geure orri berdea utzitakoan, eskutik helduko 
diogu elkarri, gure Lur planeta berdearen inguruan 
biribilak sortuta; ondoren, minutuko isilunea egingo 
dugu Eskubiderik gabeko biktima guztien omenez, bi-
zitza duinaz gozatzeko aukerarik ez duten pertsona 
guztien omenez. 

Minutuko isilunearen ondoren, senidetasunezko be-
sarkada emango diogu elkarri.

Senidetasunezko besarkadaren ondoren 
egiteko aukera gisa:

Keinuan izango den gidariak jendea animatuko du 
lurrean irudikatuta dagoen Lur planetan sartzera, 
espazioa bete eta beste inor sartzen ez den arte. 
Orduan, eskuak altxatuko dituzte eta goitik argazki 
bat egingo zaie, hurbileko etxeren baten balkoitik, 
ondoren mezu honekin batera sare sozialetan par-
tekatzeko: «Gizateria gisa biziraun nahi badu-
gu, KOMUNITATE IZATEKO DEITUAK gara, 
anaitasunean bizitzeko. Edo, «Bat egin Cari-
tasen Kanpainarekin, guztiak duintasunez bizi 
ahal izango diren DENON ETXEA eraikitze-
ko».
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Lekua girotzeko
Zoruan, otoitzaren erdigune gisa, egurrezko gu-
rutze bat egongo da eta, haren gainean, lazo (edo 
zinta) beltz handi bat jarriko dugu, bazterkeria eta 
beharrizan egoeran bizi direnak, baztertuak iru-
dikatzeko. Gurutzearen ondoan otzara bat utziko 
da, barruan 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).

Desarrollo de la Oración
(1. irakurlea:)

Ongi etorri otoitz-espazio honetara. Gure munduan 
dagoen sufrimendua, pobrezia eta injustizia ditugu au-
rrean, gurutze eta lazo beltzaren bitartez irudikatuta.

Otoitzerako une honetan, bat egin nahi dugu bazter-
keria eta beharrizan egoeran bizi diren senideekin, lan-
gabezian daudenekin, txirotutakoekin, eskubidez gabe-
tutakoekin, etxegabeekin, 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 beltza-
ren ondoan, 10 artazi daude. Ordenaren arabera 
altxatuz joango zarete, otoitzaren isiltasunean, eta 

GAZTE TALDEENTZAKO 
OTOITZ GIDOIA
DENON ETXEA 

ERAIKITZEKO OTOITZA

LANEKO DOKUMENTUA 9
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lazo honen zati bat moztuko duzue. Azkenerako, 
lazoaren zatirik ez geratzea da ideia, guztion ar-
tean zatikatu eta banatuko baituzue.

Pertsona bakoitzak hartuko duen lazo beltz ho-
rrek zera sinbolizatuko du: sufritzen duen mun-
dua, beharra duena. Hortaz, lazoa duen pertso-
nak aukera dauka zerbait egiteko,  mundua (neurri 
txikian bada ere) lagundu, arindu, eraldatzeko; 
bakoitzari dagokion zatia da lazo beltza, eta nor-
berak ezer egiten ez badu, ez du inork egingo.

Zinta zati hori eskuartean edukita, errepika eza-
zue erregu hau behin eta berriro: «Jesus jauna, 
erakutsidazu zure borondatea». 

(Nork bere zinta zatia moztu eta 
eskuartean duela, 8 minutu 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 
iezazkidazu» 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 bizitzeko, ezinezkoa posible egiten has-
teko deituak, DENON ETXEA eraikitzeko deituak.

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

(1. irakurlea:)

Elkarrekin bizi garenean, elkar zaintzen... orduan ger-
tatzen da miraria; txiroek txiro izateari uzten diote... 
Hori da Jainkoak nahi duena, hori jarri zuen Jesusek 
praktikan, eta horixe bera da Jesusek eskatzen digu-
na. Eska diezaiogun orain Jesusi bere zerbitzurako 
tresna egoki egin gaitzan, DENON ETXEA ahalbi-

detzeko; pertsona oro Jainkoaren semeen duintasu-
nez bizi ahal izan dadin. «Zerbitzura egoteko otoit-
za» irakurriko dugu, bi korotan.

(1. irakurlea:)

12 bat minutu utziko ditugu «Bidal iezazkidazu» 
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 bizitako zer-
bait partekatu nahi badu, hauxe izango da unea.

 J Amaitzeko, elkarrekin Jesusek irakatsi zigunez 
otoitz egingo dugu, eskutik helduta, eta ondo-
ren, bakea emango diogu elkarri, besarkada 
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 dituzte babesgabeak. 
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 berean izango dira. Soldaduek 
eta zibilek lur bera landuko dute, armak alde batera utzita. Lehenago mehatxu 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 gauza bera bilatuko dute, harrituta eta itxaropent-
su. Eta mundua izango da haien guztien etxea.

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

Erreinuaren haziak zarete
Erreinuaren haziak zarete,
historiaren lurrean landatuak. 
Onak zarete,
eta samurrak;
biziz beteak.
Eskuan zauzkatet,
kulunkatzen eta maitatzen,
horregatik bidaltzen zaituztet mundura:
Sakabanatu!

Ez izan beldurrik:
ez ekaitzari, ez lehorteari,
ez oinkadei, ez arantzei.
Ikas ezazue txiroengandik,
utziezu arima ukitzen,
eta busti zaitezte nire ihintzaz,
nire presentziaz.
Ernaldu,
egin eztanda.
ez isolatu.
Loratu,
eta eman fruitua… egin ekarpena 

mundu hau baratze bilakatzeko.
Utzi nire Espirituaren haizeak kulunka zaitzaten. 

Bideetan, bila zein galduta,
erori zein zaurituta dabilen
bidaiari orok,
zuek ikustean,
senti dezala zuengan
giza beroa eta senidetasuna, 
eta senti dadila maitatua,
aske, jasoa, sendatua… SALBU.
Nire erreinuaren haziak zarete!

«Amaren sabelean 
sortu baino lehen,
neuk aukeratu zintuztedan.
Amaren barrenetik irten baino lehen,
neuk kontsakratu zintuztedan.
Munduaren argi gisa sortu zintuztedan.
Ez izan beldur,
Neu zuekin nago eta» (CfrJr 1,5.8)

PARA ENTREGAR EN LA ORACIÓN
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PARA ENTREGAR EN LA ORACIÓN

Bidal iezazkidazu
Beldur barik bidal iezazkidazu, prest nago eta. 
Ez utzi aitzakietarako denborarik, 
ezta negoziatzeko abagunerik ere. 
Bidal iezazkidazu, prest nago eta. 
Bete itzazu nire bideak: jendez, lurrez, historiaz, 
bizi zaurituez eta zure egarri diren izakiz. 
Ez ezazu ezetzik onartu. 
Bidal iezazkidazu; neureak eta besteenak, 
hurbilekoak zein urrunekoak, 
ezagutzen zaituzten horiek eta amesten zaituztenak. 
Eta jar ezazu nire eskuetan zure ukimen sendatzailea. 
nire ezpainetan zure hitz erakargarria; 
nire ekintzetan zure gizatasuna; 
nire fedean zure ebanjelioaren ziurtasuna. 
Bidal iezazkidazu, egunero mundua mirari 
Bilakatzen duten beste guztiekin ere.

(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 bideratze-
ko hitz egokiak, maitasunaz hitz egiteko eta zeure 
mezua zabaltzeko aproposak; zure erreinua alda-
rrikatzeko egokiak.

Jar itzazu nire buruan pentsamendu zuzenak, bi-
dezkoak, 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 diren sentimendurik no-
bleenak 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, guztiek saltzen baitzituzten etxeak. Eta dirua Apostoluen esku jartzen zuten, bakoitzaren 
beharrizanen arabera banatu zezaten. (Hch 4,32-35)
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