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Manos Unidas:  
zer da eta zer egiten du?

Zeintzuk dira bere asmoak?
v Kristau-elkartea sentsibilizatzea, bizitza, esperientzia eta 

ondasunak behartsuekin parteka ditzan, eta beharra dutenei 
janariaren, Jainkoaren eta kulturaren aldetik duten gosea asetzen 
laguntzea. Horrela, denok elkarrekin, bete egingo dugu 
Jainkoaren nahia: guztiok bizimodu duina izatea. 

 
v Katekistei eta hezitzaileei baliabideak eskaintzea, gosea  

eragiten duen desberdinkeriaren aurka jarduteko, gizakiok 
bekatu-egiturak betierekotzen daukagun erantzukizunaz 
jabetzeko, eta egitura horiek aldatzeko. 

 
v Gizadia pobreziaren tiraniatik askatzeko ahalegina egitea, eta 

«pobreziatik, gosetik eta desberdinkeriatik aske dauden 
gizakiz» osatutako gizartea eraikitzen laguntzea, lan duina 
izateko eskubidea aldeztuz, horrela egikaritzen baita gizaki 
guztiok berdintzen gaituen duintasun-printzipioa.  

«Behartsuei diruarekin laguntzeak larrialdiak konpontzeko irtenbide behin-behinekoa izan behar du beti.  
Lanaren bidez bizimodu duina izateko aukera emateak izan behar luke helburu nagusia». (Fratelli tutti 162)

Kristau-prestakuntzarako material gehiago, hemen:  
manosunidas.org/sensibilización-parroquias

«Pobrezia okerragorik ez dago, lana eta duintasuna ezabatzen dituena baino, (…) lana ez baita eguneroko ogia 
irabazteko modua bakarrik; norbera gizaki gisa hazteko bidea ere bada (…) dohainak partekatzeko, mundua 
perfekzionatzeko zereginean erantzulekide sentitzeko». (Fratelli tutti 162)

Manos Unidas Espainiako Eliza Katolikoaren baitako elkarte bat 
da, bai eta Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakunde bat ere, 
boluntarioz osatua, katolikoa eta sekularra, herrialderik  
behartsuenei laguntza, sustapena eta garapena eskaintzera  
bideratua.  
1960az geroztik, pobreziaren, gosearen eta desberdinkeriaren 
aurka borrokatzen da, erdigunean gizakia jarriko duen garapen 
integral, inklusibo eta jasangarria lortzeko. Horrez gain,  
bidegabekeriak eragiten dituzten egiturazko zioak  
desagerraraztea du eginkizun.  
Horretarako, garapenerako hezkuntza sustatzen du: hitzaldiak 
ematen ditu, ikastaroak antolatzen, kanpainak prestatzen...  
Era berean, garapenerako proiektuak bultzatzen ditu, tokiko  
bazkideei eta komunitateei laguntzeko.



«Zoritxarrekoa zu, justizia mespretxatuz baitituzu eraiki zeure jauregia  
eta bizilekuak, lansaria ordaindu gabe langileak lanera behartuz!» (Jr 22,13)    

Manos Unidasek, garapen jasangarrirako helburuen bidez (GJH), «gizateria pobreziatik, 
gosetik eta desberdinkeriatik askatzeko» xedearekin eman dio hasiera bosturtekoari 
(2023-2027).  
Pobreziaren eta gosearen aurka borrokatzeak lan 
duina berreskuratzea eskatzen du, 2030 Agendak 
jasotzen duen bezala; bereziki, garapen 
jasangarrirako helburuen artean zortzigarrenak 
ezartzen du hori, «Hazkunde ekonomikoa eta 
soziala» izenekoak. Izan ere, pobrezia eta gosea desagerrarazteko estrategiarik onena segur 
aski ez da laguntza-programak antolatzea, baizik eta gizaki zaurgarriei duintasunez bizi ahal 
izateko diru-iturriak izateko aukera ematea.  

«Langile orori lansari bat eman behar zaio, bera eta bere sendia elikatu ahal izateko egokia» 
(Pio XI.a, Quadragesimo anno, 71. zk.).  

Herrialde batzuetan, enpresa handiek azpikontrataziora jotzen dute, haien etekinak 
maximizatzeko. Marka horietako askok jokabide-kodeak dauzkate, baina, ekoizpen-kostuak 
murriztearren, urratu egin dituzte langileen 
eskubideak, eta kalte egiten diete langileen  
osasunari eta segurtasunari.   
Produktu toxikoak arnastean eta teknika arriskutsuak 
erabiltzean, gaixotasun larriak sortzen dira maiz.  
Lan-baldintza txarrek eta lanaldi luzeek min kronikoak 
eragiten dituzte, arnasbideetako arazoak, zorabioak…  
Beste alde batetik, eraikinetako segurtasuna utzita 
egoten denez erabat, suteak gertatzen dira sarritan, akats elektrikoen ondorioz,  
galdaren leherketak, fabrika hartzen duen eraikina eraistea, eta abar.   
Elizak betidanik aldarrikatu du bizimodu duina izateko modurik onena lan duina izatea eta 
lansari egokia jasotzea dela.   

«… jakin bezate aberatsek eta ugazabek beren ondarea handitzearren behartsuak  
eta babesgabeak estutzea ez dutela ontzat ematen ez Jainkoaren, ez gizakiaren legeek.  

Eta inori soldatan iruzur egitea bidegabekeria galanta da, zeruko sumindura 
mendekatzaileak erakartzen dituena» (Leon XIII.a, Rerum novarum, 15. zk.).  

Gaur egun ere, juxtu-juxtu biziraun ahal izateko moduko lanak egin behar dituzte  
gizon-emakume askok. Esklaboak dira: bortxazko lanak dauzkate, gaizki ordaindutakoak, 
duintasuna erabat zapalduta dutela.   
Kontura gaitezen zer-nolako eragina daukan desberdinkeriak Hegoaldeko herrialdeetako 
jendearen bizimoduan; batez ere diru-sarreretan dagoen desberdinkeriak, diru-iturriak 
izatea funtsezkoa baita gizakiak pobreziaren eta gosearen atzaparretatik askatzeko.

3

«POBREZIATIK, GOSETIK ETA DESBERDINKERIATIK  
ASKE DAUDEN GIZAKIAK»  

Gosea eta pobrezia gainditzeko «lan duina»

Desberdinkeria areagotzen ari da. Gero  
eta alde handiagoa dago gutxiengo  
dirudunaren eta bizimodu duina izaterik  
ez duen gehiengoaren artean.

Ehungintzaren sektorean, lanak ez die  
langileari eta bere familiari bizimodu duina  
izateko aukera ematen. Laneko esplotazioa 
gertatzen da, lan-baldintzak ezin kaskarragoak 
dira, ingurumenari kalte handia eragiten zaio,  
eta soldatak zeharo bidegabeak dira.



l Irakurri honako testu hau:  
«Bazen gizon aberats bat, purpuraz eta liho finez janzten 
zena eta egunero festa ederrak egiten zituena. Bazen    
Lazaro izeneko eskale bat ere, haren ate ondoan zauriz 
josia egoten zena. Pozik asko jango zukeen aberatsaren 
mahaitik lurrera botatzen zutena. Txakurrek ere etorri eta 
zauriak miazkatzen zizkioten. Hil zen eskalea, eta       
Abrahamen ondora eraman zuten aingeruek. Hil zen 
aberatsa ere, eta lur eman zioten» (Lukas 16, 19- 22).   

l Ebanjelioak erakusten digun errealitatea gaur egun ere 
badago: batzuek denetarik daukate, soberan, eta beste 
batzuek ez daukate bizitzeko nahikoa.  

s Begiratu 5. orrialdeko argazkiari eta adierazi zer       
  sentimendu eragiten dizkizun. 

s Zertan dute antza argazkiak eta Epulon eta Lazaroren  
  parabolak? 

s Zer diferentzia dago Epulonen eta Lazaroren artean? 
s Zure ustez, zer egin zezaketen elkarri laguntzeko? 
s Ongi iruditzen al zaizu neska-mutil batzuek  

  eskolara joaterik ez izatea lanean aritu behar  
  dutelako? Zergatik?  

s Garrantzitsua al da Manos Unidasek laguntza ematea, 
  neska-mutil askok haurtzaroaz gozatu ahal izan  
  dezaten lanera joan beharrik izan gabe? Zergatik?

HAURREN KateKesiA
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Amarilis Guatemalan bizi da, goseak eta pobreziak gogor astindutako 
auzo batean. Manos Unidasek abian jarritako proiektu bati esker, bere 
anaiek lana egin dezakete eta dirua ekartzen dute etxera; horrela, berak 
ez du lanera joan beharrik eta ikastetxera joan daiteke.

Erwin Filipinetako herrixka batekoa da. Bere familia oso 
behartsua da. Arrantzale eta nekazariak dira, baina haien 
lurrak ez dira emankorrak, eta klima-aldaketak oso eragin 
kaltegarria du haien laborantzetan. Ez da eskolara joaten, 
ikastetxea urruti dagoelako eta familiari lanean lagundu 
behar diolako. Baina orain, Manos Unidasen laguntzari 
esker, ikastetxe bat eraikiko dute bere herrian, eta 
ikasketak egiten jarraitzeko aukera izango du.

Shamim Ugandan bizi da. Bere familia oso behartsua 
da. Nekazariak dira. Ordu asko ematen dituzte lanean, 
baina etekin gutxi ateratzen dute. Bera bezalako neska-
mutilek gurasoei soroan laguntzen diete. Cáritasen eta 
Manos Unidasen hezkuntza-proiektu bati esker, helduek 
baldintza duinetan egin dezakete lan, eta umetxoak 
ikastetxera joan daitezke, ikasteko eta etorkizun hobea 
izateko

AITOR DEZAGUN (Interpretatzeko)
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INTERPRETA DEZAGUN (Aukeratzeko)

Hiru bizi-historia

s Zein behar dauzkate hiru protagonistek? 
s Zuk horrelako beharrak al dauzkazu? 

s Lagundu egin behar al diegu? Zergatik?
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Helduek lan egiteko aukera dutenean, haurrek ikasi egin 
dezakete, jolasean aritu, katekesira joan… 
 
l Pentsatu:  

w Zer esan nahi du haurtzaro zoriontsua izateak?  
w Zer behar du haurtzaroak zoriontsua izateko? 
w Zer egin daiteke munduko haur guztiek izan  
   dezaten haurtzaro zoriontsua? 

 
l Konpromiso bat zehaztu etxean, ikastetxean, parrokian,  
    Manos Unidasen edo dena delakoan laguntzeko. 
 

l Festa bat antolatu, janaria eta alaitasuna partekatzeko.  
w Bakoitzak bere eskuak marraz ditzala. Izena idatzi,  
   eta esan zer partekatu  nahi duen Shamin, Erwin,  
   Amarilis eta beste haurrei laguntzeko. Gero, eskuak  
   margotu. 
w Esku guztiekin, festalekua apaindu.  

 
l Elkarrekin otoitz egin: 
 

Jesus maitea, Lazaro behartsuaren 
parabolarekin, partekatzen erakusten diguzu.  
 
Eskerrak ematen dizkizugu gure familia 
daukagulako.  
 
Eskatzen dizugu heldu guztiek izan dezatela 
lan duin bat, modu egokian bizitzeko eta 
beren seme-alabak zaintzeko.  
 
Gizaki guztiak elkar zaintzeaz ardura 
gaitezela, guztiek izan dezaten zoriontsu 
izateko aukera.
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AUKERA DEZAGUN (Jarduteko)
EGIN DEZAGUN OTOITZ  
(Eskerrak emateko)
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 NERABEEN KateKesiA

l Ikusi «Zer dago ehungintzaren inperioaren atzean?» bideoa:  
     https://youtu.be/VlMTQFk1lMY  
 

w Iritziak partekatu. 
 
w Urratzen diren eskubideak zerrendatu.  
 
w Lanean horrelako tratua jasotzea gustatuko litzaizuke? Zergatik? 

 
l Aztertu koadro hau: «2019ko soldata duinak. Munduko ehungintzako soldaten analisia». 

w Aztertu informazioa eta aipatu alderdi deigarrienak. 
 
w Ondorioak atera.

7
AITOR DEZAGUN (Interpretatzeko)

https://youtu.be/VlMTQFk1lMY
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1.- Ireki zure armairua, begiratu alderdi hauek, eta osatu koadroa: 

w Arropa non egina den. 
 
w Arropa zein lan-baldintzetan egina den. 
 
w Arropa egin duten langileen adina.

2.- Arropa, nerabe askorentzat, janzteko gauzakia baino gehiago da; adierazmolde bat ere 
bada, eta taldean onartua izateko baliabide bat.  
 
l Hausnartu   

w Ba al dakizu nola eragiten duten arropa erosteko dauzkazun ohiturek langileen duintasunean?  
w Arropa erosten duzunean: 

4 Pentsatzen al duzu arropa hori egin dutenengan? 
4 Galdetzen al diozu zeure buruari lan-baldintzez? 
4 Armairuan daukazunak errespetatzen al ditu lan-eskubideak?

ARROPAU  
DAKOAK NEGUKOAK

LAN-BALDINTZAKNON EGINA
GUZTIRA 

DAUZKADANAK

Galtzak, gonak eta/edo soinekoak

Oinetakoak

Kamisetak eta alkandorak

Berokiak

Kirol-arropa

Festa-arropa

Barruko arropa

Galtzerdiak

Osagarriak: kapelak, gerrikoak, potsak, motxilak…

INTERPRETA DEZAGUN (Aukeratzeko)



l Antolatu bost talde, eta talde bakoitzari aurreko bost testuetako bat eman.   
w Talde bakoitzean:  

4 Pentsatu eta idatzi testuaren mezua, lan duinarekin lotuta.  
      Gero, taldean irakurri eta komentatu. 
4 Adierazi pertsonalki zer adierazten dizun mezuak.  

w Denek batera: 
4 Partekatu bai testua, bai talde bakoitzaren hausnarketak. 
4 Elkarrekin, lan duinaren aldeko manifestu bat idatzi.

Herrialde behartsuetan ehungintzan aritzen diren langileen egoera ezagutu dugu, pixka bat. 
Horren aurrean, bi aukera dauzkagu:  
l Lasai gelditzea.   
l Konpromiso txiki batzuk hartzea,  
     ohitura batzuk aldatuz.  
Zuk zein aukeratuko duzu?  

4 Beheko koadroan adierazi erabaki 
horiek langileen bizimodua hobetzen 
laguntzen duten edo ez.  

4 Esan zergatik aukeratu dituzun batzuk 
eta ez besteak. Besteren bat ere erants 
dezakezu.
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«Lan egiten duen orok bidezko lansari egokia jasotzeko 
eskubidea du, bai bera eta bai bere familia giza duintasunari 
dagokion bezala bizitzeko bestekoa» (Giza Eskubideen 
Aldarrikapen Unibertsala, 23. artikulua). Enpresek soldata 
duina errespetatzeko betebeharra daukate.

«Ez dut inoren zilar-urrerik edota jantzirik 
irrikatu. Esku hauekin irabazi dut niretzat 
eta nirekin nituenentzat behar nuen 
guztia. Adibide honekin erakutsi dizuet 
gogotik egin behar dela lan, ahulei 
laguntzeko».  
(Eginak, 20, 33-35).

«Zorigaitz handia da gizakia 
lanerako esplotatzea. Azkenera 
arte borrokatu behar dugu gizakia 
horrela esplotatzearen aurka, 
ilegaltasunaren pozoiaren aurka, 
ustelkeriaren minbiziaren aurka» 
(Frantzisko aita santua, 2015).

«(…) Lanaren balioaren lehen oinarria gizakia bera da. Horrek 
ondorio etiko garrantzitsu bat dauka: egia da gizakiaren patua lan 
egitea dela, baina, batez ere, kontuan hartu behar da lana gizakiaren 
araberakoa dela, ez gizakia lanaren araberakoa»  
(Laborem exercens, 6. zk.).

«Hilean 38 eurorekin bizi ziren gaur Bangladeshen hil diren gizon-emakumeak. Gaur egungo munduan, 
esklabotza dago Jainkoak eman digun dohainik onenarekin: sortzeko, lan egiteko eta duintasuna merezi izateko 
gaitasunarekin. (…) Garrantzi gutxiago ematen zaie pertsonei, etekinak eskaintzen dituzten objektuei baino. 
(…) Zertara heldu gara? Jada ez gara jabetzen ez gizakiaren duintasunaz, ez lanaren duintasunaz»  
(Frantzisko aita santua, 2013).

3.- Soldata duina jasotzea giza eskubide bat da. 

AUKERA DEZAGUN (Jarduteko)



1.- Pentsatu eta partekatu denen  
       onerako eta elkartasunaren aldeko  
       konpromisoaren bat.

2.- Iradokizunak: 
4 Arropa erostera joatean, begiratu etiketak,  
      jakiteko non eta nola egin duten. 
4 «Arropa garbia» kanpainan parte hartu. 
4 Lagunen artean, lan duinaren aldeko kanpaina egin.

l Otoitzerako ospakizun-topaketa batean:  
w Konpromisoak Jaunari aurkeztu.  
w «Lan duinaren aldeko manifestua» irakurri eta eskaini.  
w Bukatzeko, elkarrekin otoitz egin:  
 

Haurrak dira, ez esklaboak!   
Jauna, zure hitzak justiziaren gose-egarri egiten gaitu,  
eta gupidarantz eta birmoldaketarantz zuzentzen.  
 
Bidera gaitzazu zure seme-alaba guztientzat hobea izango  
den mundu bat eraikitzera eramango gaituen federantz.  
 
Jauna, lagun iezaguzu haurren aurkako krimen guztiak gaitzesten. Bultza gaitzazu 
haurrak arriskuan egon litezkeen guztietan jardutera. Egin dezagula haurren alde.  
 
Jauna, lanean orduak eta orduak ematen dituzten eta jateko ezer gutxi daukaten 
umetxoen sufrimendua ikusten duzu zuk. Badakizu nekatuta daudela eta erraz  
har dezaketela min. Babes itzazu arriskuetatik eta bultza gaitzazu haiei laguntzera.  
 
Jauna, agintariek onar ditzatela esplotazio mota guztien aurkako legeak,  
adingabeen lan-esplotazioaren aurkakoak barne. Amen. 
 

(Pertsonen Salerosketaren aurkako Otoitzaren eta Hausnarketaren Mundu Eguneko Bijilia 2017:  
https://preghieracontrotratta.org/)
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EKINTZAK BAI/EZ
Arropa gutxiago erostea, baina hobea.

Etiketak ondo begiratzea, erosten dugun arroparen jatorria zein den jakiteko.

Saltoki handietan beharrean, dendan txikietan erostea.

Bigarren eskuko arropa erostea.

Ahalik eta arroparik merkeena erostea.

Arropa bidezko merkataritzako dendetan erostea.

Erosi baino lehen, benetan behar dugun hausnartzea.

Besterik

EGIN DEZAGUN OTOITZ (Eskerrak emateko)

https://preghieracontrotratta.org/


Ikusi, ikusi, ikusi: Itsua ez den begiak negarra bai. 
 
EHUNGINTZARI DAGOKIONEZ,  
BA AL ZENEKIEN…? 
 
l Ehungintzan aritzen diren langile gehienen  
     bizimodua ez da batere duina. 
 
l Laneko esplotazioa, lan-baldintza negargarriak,  
     ingurumen-kaltea eta, batik bat, soldata ezin  
     kaskarragoak aurkituko ditugu esparru horretan.  
 
l Modaren munduak 86,6 milioi langile inguru  
     dauzka mundu osoan. Haietako gehienek ez  
     daukate lan-kontraturik, ez ordutegi finkorik,  
     ez langileak babesten dituzten legeen onurarik. 
 
l Modaren industrian beste inon baino gehiago urratzen dira giza eskubideak eta s 
     ekulako kaltea eragiten zaio ingurumenari. 
 
l Ehungintzan lanean ari direnen % 80 emakumeak dira.  
 
l Emakumeei, normalean, gizonei baino gutxiago ordaintzen zaie.  
 
l Genero-desberdinkeria oso errotuta dago industriako botere-desorekan.
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GAZTEEN KateKesiA7

1.- Sentitu eta sentitu: bihotzaren bidez soilik ikusten da ondo.

l Zer da zure ustez «lan duina»?   
l Zer baldintza bete behar ditu lan batek  
     duina izateko?  
l Zer esan nahi du «pobreziak  
     emakume-aurpegia du» esaldiak?  
l Zergatik deitzen zaie lanean aritzen  
     diren adingabeei «hatz arin»?  
l Pentsatu al duzu inoiz nor arituko zen  
     jantzita dauzkazun galtzak egiten?

Lana prekarioa denean, eskubide guztiak prekarizatzen dira. M
an

os
 U
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AITOR DEZAGUN (Interpretatzeko)

INTERPRETA DEZAGUN (Aukeratzeko)



IRAKURRI TESTU HAUEK:
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4 Testuek lan duinari buruz adierazten digutenaz jabetu.  
4 Alderatu AITOR DEZAGUN ataleko datuekin.  
4 Pentsatu datuek lan duina islatzen duten.  
4 Begiratu 10. eta 11. orrialdeetako argazkiei, eta goiburu bat ipini.  
     Adierazi zer sentimendu pizten dituzten.

w Errealitatea eta zure hausnarketa oinarritzat hartuz, lan-baldintzek gizakiaren duintasuna  
   errespetatzen dutela esango al zenuke? Zergatik?   
w Zure ondorioak taldean komentatu.
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2.- Fededunaren begirada.

«Zeure lanaren fruituaz biziko zara eta zoriontsu izango zara; 
dena ongi zaizu joango» (128 Salmoa, 2).

«Ulertu nuen gizakiarentzat ona den gauza 
bakarra poztea eta bizitzan ongizatea 
bilatzea dela. Azken batean, jatea eta edatea, 
eta bere ahaleginari esker ongizateaz 
gozatzea, Jainkoaren eskaintza da» 
(Eklesiastes 3, 12-13).

«Eta lana gogotik egiten duen laboraria da fruituak jasotzeko 
eskubidea duen lehena» (2 Tm 2, 6)

«Lan ordainduak, kristau-izaera eta -filosofia aintzat hartuta, ez dira gizakiarentzat lotsaizun, ondragarriak 
baizik, bizibidea izateko aukera ematen dutenez gero. Lotsagarria eta ankerra da, ordea, gizakiez abusatzea, 
irabazizko gauzak balira bezala, eta beren nerbio eta giharrek eman dezaketenaren neurriak soilik 
balioestea». (Rerum novarum, 15)

«Lana da gizakiaren bokazioa» (Frantzisko aita santuaren homilia, 2020ko maiatzaren 1a):  
Duela hilabete gutxi batzuk, egunkarietan irakurri genuen Asiako herrialde batean gizon batek makiladaka 
hil egin zuela bere langileetako bat, egunean dolar erdi baino gutxiago hiltzen zuen gizon bat, zerbait gaizki 
egin zuelako. Gaur egungo esklabotza duintasunik eza da, gizon-emakumeei eta gu guztioi duintasuna 
kentzea. (…) Pentsatu egun osoa lanean ematen duten langileengan, soldata kaskar baten truke ari direnengan, 
lanean arituta ez egunean zortzi orduz, baizik eta hamabi edo hamalau orduz: hori ari da gertatzen gaur egun 
munduan. Mundu osoan. (…) Langile baten aurka egiten den injustizia oro giza duintasunaren aurka egiten 
den ekintza da. Eta injustizia egin duenaren duintasunari ere egiten dio kalte: jaitsi egiten da mailaz, eta 
diktadore-esklabo tentsioa sortzen. Haatik, Jainkoaren bokazioa oso ederra da: sortzea, birsortzea, lan egitea. 
Baina, horretarako, beharrezkoa da baldintzak egokiak izatea eta pertsonaren duintasuna errespetatzea.
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Jar dezagun justizia modan.  
Lana prekarioa denean, eskubide guztiak prekarizatzen dira. 
 
Gure kontsumo-ohiturek «lan duinarekin» duten zerikusiaz jabetu eta proposatutako 
konpromisoetako bat edo besteren bat hartu. 
 
l Izan gaitezen arduratsuak arropa erostean, erabaki batzuk hartuz:   

w Behar duguna bakarrik erosi. 
w Marka batzuen atzean zer dagoen ikertu.  
w Produktuen etiketak irakurri  
   (jatorria, osaera, giza eskubideekiko konpromisoa…). 

 
l Langileen lan-baldintzak ikertu. 
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l Konpromisoak Jainkoari aurkeztu.  
 
l Elkarrekin otoitz egin.  
 

Horra hor munduaren mahaia, Jauna, 
gure lanaren zain, proiektu erkideekin, 
eskuak elkarturik, elkartasunez… 
Ai, uraren eta ogiaren iturri hori,  
lan duinaren bidexka hori, 
maitasunez eta justiziazel 
karrekin zabalduko duguna 
eguneroko zailtasunen erdian! 
Ez nadila begira gelditu, Jauna! 
Eginkizun horretan lagundu  
egin nahi dut nik ere!  

AUKERA DEZAGUN (Jarduteko)

EGIN DEZAGUN OTOITZ (Eskerrak emateko)



l Zenbait datu 
 
s Herrialde behartsuetan, makila1 deituriko  
     lantegietan egiten dituzte ehunak.  
 
s Modaren industrian 86,6 milioi pertsona  
     inguru aritzen dira lanean mundu osoan;  
     gehienak lan-kontraturik gabe, ordutegi  
     finkorik gabe eta babes-legerik gabe  
     (Lanaren Nazioarteko Erakundea). 
 
s Ehungintzan lanean aritzen direnean  
     % 80 emakumeak dira. Hamalau urterekin  
     hasten dira lanean, egunean 12-14 ordu  
     ematen dituzte lanean, eta asko jota astean  
     egun bat izaten dute libre, edo urtean  
     astebeteko oporraldia. 
 

 

 

s Oso soldata baxuak jasotzen dituzte;  
     normalean, hilean 100 eurotik beherakoak.  
     Horrekin, ozta-ozta bizi daitezke. 
 
s «Tangerreko (Maroko) ehungintza-lantegi  
      klandestino batean 25 langile hil dira,  
      gehienak emakumeak».  
      (Solidaridad.net, 11/2/21   
      https://bit.ly/3M9Iwgv)). 
 
s «Pandemiak okertu egin du Bangladeshen    
      modaren sektorean eskubiderik gabe  
      aritzen diren milaka emakumeren  
      lan-egoera» (La Vanguardia, 22/03/07  
      https://bit.ly/3L4KCgq).
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HELDUEN KateKesiA 7

1 Ekoizpenerako sistema ekonomiko horretan, piezak eskuz muntatzen dira eskulan merkea daukaten herrialdeetako lantegi  
   industrialetan, eta produktu horiek herrialde garatuetara eramaten dira gero.

AITOR DEZAGUN (Interpretatzeko)

https://bit.ly/3M9Iwgv)


2.- Pentsatu:  
l Errealitateko zer alderdi ari dira gaitzesten  
     testu horiek? 
 
l Nola eragiten diote ezagutzen duzun  
     lan-arloari? 

  
l Nola ikusarazten dute gaur egun munduan  
     dagoen sufrimenduzko egoera? 
 
l Jainkoaren zein dei hautematen duzu  
     pertsonalki?

l Pentsatu  
 

w Nolakoa iruditzen zaizu sektore  
   horren atzean dagoen  
   errealitatea?  
 
w Zer dago lan-baldintza horien  
   atzean eta zer eragiten dute? 
 
w Begiratu honako koadro honi.  
   Zer ondorio ateratzen duzu? 

14

Iturria: CECJ (2015: 24)

1.-Irakurri testu hauek:

3.- Bateratu hausnarketa.

«Ez duzue jornalari dohakabe eta behartsua 
zurrupatuko, nahiz zuen herrialdean, zuen hiri 
berean, bizi den etorkina izan. Egunean eguneko 
lansaria emango diozue, eguzkia sartu baino 
lehen; izan ere, behartsua da eta premiazkoa  
du soldata». (Deuteronomioa 24, 14-15)

«Gai nagusia lana da. (…) Denei eman behar zaie 
Jainkoak gutako bakoitzean ipini duen hazia 
ernatzeko aukera, bere gaitasunak, bere 
ekintzailetza, bere indarrak piztekoa. Hori da 
behartsuari laguntzeko modurik onena, bizimodu 
duina izateko biderik onena». (Fratelli tutti, 162)

«Langilea ekoizpenerako tresna, lan-indar, balio material soil izatera mugatu nahi duen materialismo  
eta ekonomizismo mota orok desitxuratu egingo luke lanaren funtsa bera, eta kendu egingo lioke bere 
xederik zintzo eta humanoena. Lanaren duintasunaren neurria pertsona da».  
(Elizaren Bilduma Doktrinal Soziala, 271. zk.)

Jaunak martxan jartzera gonbidatzen gaitu, profetak izatera, Jainkoaren mezutik urruntzen dena 
salatzera.  
 
l Ikusi honako bideo hau: https://bit.ly/3w35pwD 
 
l Zehaztu gauzatzeko modukoa den konpromiso bat, gizakiaren duintasuna zapaltzen  
     duen arlo horretan erantzukizunez jokatzeko. 

INTERPRETA DEZAGUN (Aukeratzeko)

AUKERA DEZAGUN (Jarduteko)

https://bit.ly/3w35pwD
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l Entzun, otoitzerako asmoz, honako abesti hau:  
     No nos convencerán. https://youtu.be/xTAmotRys-o  
 
l Pentsatu zertan ez duzun nahi zu inork konbentzitzerik. 
 
l Oihartzunak otoitz modura partekatu (Jauna, nire ustez…  
     Jauna, eskatuko nizuke…) 
 
l Elkarrekin, Neurri bikoitza irakurri. 
 

Jauna, barkatu nire ahuleziak, nire erorialdi eta isilaldiak. 
Emadazu beste aukera bat.  
Ahaztu nire ukazioak, nire epelkeria, nire kontraesan etengabeak. 
Irekidazu berriro atea, har nazazu zure etxean eta zure besoen artean.  
Zuk badakizu nolakoa naizen. 
Barkatu, seme, bere ahulezia, erorialdi eta isilaldiekin zauritu zaituenari… 
Maila egokian egon ez zenari, behar bezala maitatu ez zintuenari…  
Horra hor gizakiaren dilema etengabea. 
Neurri bikoitza. Norberarentzat eskatu bai, baina besteei ukatutako errukia.  
Besoak zabalik jaso bai, baina besteei oso noizbehinka emandako maitasuna.  
Norberaren beharraren aurreko argitasuna, besteen beharren aurreko itsutasuna.  
Ikas ezazue nigandik, errukiaren Jainkoa naiz eta.  

 
l Bukatzeko: berriro entzun Migueli-ren No nos convencerán abestia, eta musikaren erritmoan  
     dantzatu eta kantatu: https://youtu.be/xTAmotRys-o 
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GIDALIBURU HONETAKO GAIETAN SAKONTZEKO  
 
 

l «Conecta Ropa Pobreza», Enlázate por la Justicia.     
      https://www.enlazateporlajusticia.org/ropa 

 
l Modako marken atzean dagoen lana ikusteko: https://www.agorarsc.org   

 
l Trabajo digno para una sociedad decente abestia: https://youtu.be/gdco8gkxHKo  

 
l  Iqbal Masih-ren legatua: https://youtu.be/SuUp3NocPlg 

 
l «Ethical Time. Moda sostenible real para ti»::   
      https://youtu.be/9DIXnduOtio        eta       https://ethicaltime.com  

 
l Laborem Exercens gutun entziklikoa. Joan Paulo II.a aita santua, 1981. 

 
l Fratelli tutti entziklika. Frantzisko aita santua, 2020. 

 
l «10 horas de oración», Manos Unidas Salamanca: 
      https://www.manosunidas.org/materiales-formacion-cristiana-2023  

EGIN DEZAGUN OTOITZ (Eskerrak emateko)

https://youtu.be/xTAmotRys-o
https://youtu.be/xTAmotRys-o
https://www.enlazateporlajusticia.org/ropa
https://www.agorarsc.org/
https://youtu.be/gdco8gkxHKo
https://youtu.be/SuUp3NocPlg
https://youtu.be/9DIXnduOtio
https://ethicaltime.com/
https://www.manosunidas.org/materiales-formacion-cristiana-2023


900 811 888 - manosunidas.org


