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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 izan dezagula. 

 
v Katekistei eta hezitzaileei haur, gazte, nerabe eta helduak kristau-ikasbidean prestatzeko  

baliabideak eskaintzea, gosea elikatzen duen desberdinkeriaren aurka jarduteko, bekatu-egiturak 
betierekotzen daukagun erantzukizunaz jabetzeko, eta egitura horiek aldatzeko, benetan bete 
dezagun gizaki guztiok berdinak garela aldarrikatzen duen "duintasun-printzipioa", eta  
ondasunak guztion artean banatzearen alde lan egin dezagun.

"Gordeta daukazun ogia goseak dagoenarena da; armairuan zintzilik daukazun eta erabiltzen 
ez duzun berokia hotzak dagoenarena da; apalategian dauzkazun eta erabiltzen ez dituzun 
oinetakoak oinutsik dagoenarenak dira; pilatzen ari zaren dirua behartsuena da".  
Zesareako Basilio, "Hondatu egingo ditut nire aletegiak" homilia, IV. mendea.

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

"Jainkoak gizakientzat eta herrientzat sortu ditu lurrak. Horregatik, lurren fruituak berdintasunez 
banatu behar dira guztien artean, justiziaz eta eskuzabaltasunez".  
Gaudium et Spes 69.

Manos Unidas Espainiako Eliza Katolikoaren baitako elkarte bat da, herrialderik behartsuenak  
laguntzeko, sustatzeko eta garatzeko sortua. Horrela, Jesukristoren hitzak gauzatzen ditu: "Gose  
nintzen eta jaten eman zenidaten; egarri nintzen eta edaten eman zenidaten". 1959an, Gosearen  
Aurkako lehen Kanpaina jarri zuen abian. Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakunde bat ere bada, 
boluntarioz osatua, katolikoa.  
 
Bere egitekoa pobreziaren,  
gosearen eta gaixotasunen aurka  
borrokatzea da,eta halakoak  
eragiten dituzten egiturazko zioak   
desagerrarazteko lan egitea.  
 
Horretarako, garapenaren  
aldeko hezkuntza lantzen  
duten jarduerak antolatzen  
ditu; besteak beste,  
hitzaldiak, jardunaldiak,  
kanpainak eta  
garapena sustatzeko  
lankidetza-proiektuak,  
tokiko bazkideekin eta  
laguntzen dituen  
komunitateekin  
elkarlanean jardunez.  



"Oraindik oso urruti daukagu giza eskubiderik oinarrizkoenen globalizazioa. Horregatik, munduko  
politikaren helburu nagusietako bat gosea desagerraraztea izan behar da".  
(Frantzisko aita santua, Fratelli Tutti 189).   
Manos Unidas erakundean 63 urte baino gehiago daramatzagu gosearen, miseriaren eta horien  
sorburuen aurka borrokatzen. Hasieratik garbi ikusi genuen horien jatorrian besteak beste  
desberdinkeria dagoela; ez bakarrik ekonomikoa, baizik eta oinarrizko eskubideak gauzatu ahal  
izateko orduan dauden eragozpenak ere bai. Eta, horren ondorioz, askorentzat ezinezkoa da  
bizimodu duina izatea. Hain zuzen ere, desberdinkeria horrek elikatzen du munduan dagoen gosea.  
Kanpaina berri honetan, errealitatea ezagutarazi nahi  
genuke, konturatzeko munduan desberdinkeria oso  
zabalduta dagoela, eta horrek, azkenerako, gizaki  
guztion etorkizuna hipoteka dezakeela.  
Desberdinkeria birus baten moduko gaitza bihurtu da: 
zaurgarrienen  bizi-maila apalenari eragiteko eta heriotza 
sortzeko gai da. Gaur egun, bizitzeko, osasuna izateko eta 
elikatzeko eskubideei eragiten die. Birus baten modura ari 
da zabaltzen, gero eta herrialde eta pertsona gehiago kaltetuz. Eta desberdinkeriaren biktimak  
baztertuenak izaten dira maiz: migratzaileak, herrialde indigenak, emakumeak, batez ere Hegoaldeko 
herrialdeetan...  
Desberdinkeria sortzen duten faktoreen artean, egungo eredu ekonomikoa dago. Egungo eredua  
baliabideekin espekulatzen ibiltzen da, eta ondorio tamalgarriak eragiten ditu: gosea, langabezia,  
esklabotza-lana, haurren lana...  
Hauxe dio Aita Santuak Fratelli Tutti 189an: "Elikagaien prezioa espekulazio finantzarioaren mende  
geratzen denean eta espekulazio horrek axolagabekeriaz tratatzen dituenean elikagaiak, milioika 
pertsonak sufritu egiten dute eta asko goseak hiltzen dira. Beste alde batetik, janari asko bota egiten 
da. Ikaragarria da hori. Gosetea kriminala da. Gizaki guztiok daukagu elikatzeko eskubidea".   
Zer egin dezakegu "inor ez dadin atzean geratu"  
( Joan XXIII.a) behartsuen bizi-baldintzei hainbesteko  
kaltea egiten dien desberdinkeriaren aurrean?   

v Munduan dagoen errealitateaz jabetu.   
v Gaur egun munduan dagoen desberdinkeriak konponbidea daukala konturatu  
v Gizaki guztiok aukera berdinak, eskubide berberak eta bizimodu duina izan behar  
    ditugula defendatu.  
v Desberdinkeriaren aurrean gizarteak oro har duen axolagabekeriaren aurrean zintzotasunez  
    eta ausardiaz jokatu.   
v Denon onaren alde, justizia sozialaren alde eta ondasunak guztion artean partekatzearen alde egin.  
v Etorkizuna zentzudunak izanik eraiki, baztertuen daudenak kontuan hartuta.  
v Guztiona dena alferrik xahutu beharrean, neurritasunez erabili eta partekatu.   

"Behartsuek ezin dute gehiago itxaron. Haien egoera negargarria da". (Frantzisko aita santua)

3

Bada garaia mundu hobea eraiki dezagun, inor atzean utzi gabe. Gosea iraganeko oroitzapen triste 
bat besterik ez dadila izan. Desberdinkeriaren ordez, itxaropenak har dezala indarra, Frantzisko aita 
santuak Fratelli Tutti entziklikaren 55.ean esaten digun bezala: "Itxaropena ausarta da eta badaki 
erosotasun pertsonala baino urrutirago begiratzen, horizontean ikusten diren segurtasun eta  
konpentsazio txikiak gainditzen, eta bizitza edertzen eta duintzen duten helburuak bultzatzen.  
Izan dezagun gure bidean itxaropena lagun".

Gosea elikatzen duen desberdinkeria

Desberdinkeria birus baten  
moduko gaitza bihurtu da:  
aurgarrienen bizi-maila  
apalenari eragiteko eta  
heriotza sortzeko gai da.

Gaur egungo desberdinkeriak  
konponbidea dauka.



 
 
Benetako hiru historia 
 

  

 

l Zer desberdinkeria ikusten dituzue hiru kasu hauetan?  
l Zer behar dute historia hauetako protagonistek? 
l Zergatik daude desberdinkeriak? 
 
 
 
 
 

l Irakurri Lukas 19, 1 – 9 
"Jesus, Jerikon sartu, eta herrian barrena zihoan. Bazen han Zakeo izeneko gizon bat. 
Zergalari-burua zen, oso aberatsa. Jesus zein zen ikusi nahirik zebilen, baina ezin zuen 
hainbeste jenderen artean, txikia baitzen. Lasterka aurrerago joan, eta pikondo batera 
igo zen Jesus ikusteko, handik igaro behar baitzuen. Jesusek, hara iristean, gora  
begiratu eta esan zion: «Zakeo, jaitsi beherala, gaur zure etxean gelditu behar dut eta». 
Jaitsi zen, bada, berehala, eta pozik hartu zuen etxean. Hori ikusirik, denak marmarka 
hasi ziren: «Bekatari baten etxera joan da ostatu hartzera». Zakeok, berriz, zutiturik, 
Jaunari esan zion: «Jauna, neure ondasunen erdiak behartsuei emango dizkiet,  
eta inori ezer ostu badiot, halako lau itzuliko dizkiot». Jesusek esan zion: «Gaur iritsi  
da salbamena etxe honetara". 

Haurren katekesia
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Flor María Perun bizi da (Hegoamerika). Bera bizi den  
eskualdeko herritarrak oso behartsuak dira, eta ez daukate  
ez osasun-zerbitzurik, ez ikastetxerik. Egoera are larriagoa  
da arazo fisikoren bat duten haurrentzat. Manos Unidas  
lokomozio-gaixotasunak dauzkaten haurrei tratamendua 
eman ahal izateko proiektu batean laguntzen aritu da.

Melkam Lomma-koa da (Etiopia). Gurasoekin eta bost  
anai-arrebekin bizi da, lehortearen ondorioz batere e 
mankorra ez den eremu batean. Horregatik, pobreziak gogor 
astindu die hango nekazari eta abeltzainei. Herritarren erdiak 
baino gehiago goseak izaten dira. Manos Unidas hango  
arduradunei eta emakumeei nekazaritzako eta abeltzaintzako 
teknikak irakasteko proiektu batean laguntzen ari da.

Suy Battambang herrialdean bizi da (Kanbodia). Han oso 
garrantzi gutxi ematen diote hezkuntzari. Familia behartsuek 
ez daukate baliabiderik ikasketen gastuak ordaintzeko, eta 
gazteen lautik hiruk ez dakite ez irakurtzen eta ez idazten. 
Manos Unidasek alfabetatzeko materialak eskuratzen  
lagundu die familiarik behartsuenei.
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  AITOR DEZAGUN (Interpretatzeko) 

INTERPRETA DEZAGUN (Aukeratzeko)
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l Zakeoren garaian, behartsu asko zeuden, eta jende asko  
    goseak egoten zen. 
    Gaur egun ere jende asko dago munduan hezkuntzarik,  
    osasun-zerbitzurik eta elikagairik ezin eskuratu. Ez zaizkie  
    beren eskubideak errespetatzen. Horri desberdinkeria  
    deitzen zaio. Zakeoren garaian bezala, Jesusek gure etxera  
    etorri nahi du, ezagut dezagun eta alda gaitezen.  

w Zer egin zuen Zakeok Jesus topatzean?   
w Desberdinkeriaren aurka borrokatzen hasi al zen?  
   Nola? (Zakeok bi gauza egin zituen. Aurkitu zein).  
w Zer egin daiteke munduan desberdinkeriarik ez egoteko?  
w Manos Unidasek egiten duenak laguntzen al du  
   munduan dagoen desberdinkeria desagerrarazten?  
   Zergatik?  

 
 
 
 

l Zakeori bezala, guri ere poz handia ematen digu Jesus topatzeak, eta aldatu egiten  
    digu bihotza. Beharbada pentsatzen duzue txikiak zaretela eta Suy, Melkam eta Flor  
    María urruti daudenez ezin diezuela lagundu. Baina egiten eta esaten duzuen guztiak  
    mundua alda dezake.   

w Zer egin dezakezue desberdinkeriarik egon ez dadin?  
4 Ikastolan. 
4 Familian. 
4 Lagunen artean. 
4 Herrialde pobreetan desberdinkeria pairatzen duten pertsonekin.  

w Idatzi edo marraztu zer egin nahi duzuen desberdinkeria ezabatzeko, eta adierazi 
   nola lagun diezaiokezuen Manos Unidasi, munduko neska-mutil guztiek izan ditzaten  
   hezkuntza, osasun-zerbitzuak, elikagaiak eta guk dauzkagun eskubide berberak.  
w Egin mural bat zuen ekarpenekin.  
   Talde bat baino gehiago egonez gero, denak bateratu. 

 
 
 
 

l Irakur dezagun testu hau elkarrekin:  
 

Jainko maitea: gizaki guztien Aita zara 
zu, eta garen bezala maite gaituzu.  
Lagundu pertsona guztiak zuk ikusten 
dituzun bezala ikusten, begirada  
garbiarekin. Ez ditzagula bereizketak 
egin. Jakin dezagula pertsona bakoitzak 
dituen alde onak ikusten. Jesusen bidez 
erakusten diguzun maitasuna beti  
egon dadila gure bihotzean, eta jakin 
dezagula desberdinkeria pairatzen  
dutenei laguntzen. Ikas dezagula  
daukaguna partekatzen eta guztiok  
familia bat osatuko bagenu bezala  
bizitzen.
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 AUKERA DEZAGUN (Jarduteko)

 EGIN DEZAGUN OTOITZ (Eskerrak emateko)
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Nerabeen katekesia7
 
 

 
l Aukera berdinak al dauzkagu? 
    Ematen du ez dela gauza bera Kongon jaiotzea eta Espainian jaiotzea. Alde handiak daude,  
    eta horien ondorioz pertsona guztiok ez dauzkagu bizitza duina izateko aukera berdinak. 
    Zer desberdintasun ikusten dituzue adibidez lau arlo hauetan? 

 

 

 
 

 Ni Kongoko Errepublika Demokratikoan jaio nintzen  
Ez da erraza Kongon neska izatea. Hemen, neskek mutilek baino 
eskubide gutxiago dauzkagu. Neskek familia eta etxea zaindu 
behar izaten ditugu. Eta egunero ur bila joan behar izaten 
dugu. Etxetik gertu ur-putzurik ez badaukagu, oso urrutira joan 
behar izaten dugu ur bila, ibaira edo iturrira. Ez da erraza izaten 
20 litroko bidoiak eramatea. Gainera, ur gutxi egoten da ibai 
eta iturrietan, eta kalitate txarrekoa; horregatik, batzuetan gaixotu 
egiten gara.    
Urik gabe, zaila da garbi egotea eta baratzea egoera onean 
izatea. Baratzeari esker, janari pixka bat lortzen dugu, behintzat 
egunean otordu bat egin ahal izateko. Asko gustatuko litzaidake 
eskuak urarekin eta xaboiarekin garbitu ahal izatea, COVID-19a 
ez hartzeko, baina ezinezkoa da. Gure herrira (Kanzenze) moja 
batzuk etorri dira, eta asko lagundu digute. Lehen, 10 neskatik 9 

ez ginen eskolara joaten, etxea eta anai-arreba txikiak zaintzen geratu behar izaten genuelako, baina 
orain gurasoek baimena ematen didate eskolara joateko. 
Irakurtzen eta idazten ikasten ari naiz eta oso pozik nago. Etxean ez daukadanez ikasteko lekurik,  
eskolan geratzen naiz. Mahai batzuk erosi dizkigute, liburutegia jarri digute, eta ordenagailu bat ere 
badaukagu. Hemen, liburuak oso garestiak dira. Guztion artean, ikastetxea txukun izaten saiatzen 
gara, eta janaria guk prestatzen dugu. Espero dut ez nautela eskolatik aterako, etxea edo familia 
zaintzera joateko, zeren nik lanbideren bat ikasi nahi bainuke, etorkizunean lan egin ahal izateko.  

Ni Espainian jaio nintzen 
Egia esan, batetik bestera ibili behar izaten dut egunero. 
Goizeko 7etan Indiako te berdea eta tostada integral 
batzuk gosaltzen ditut, eta ikastolara eramaten nauen 
autobusera joaten naiz. Eskolak 8:15etik 14:45era izaten 
ditugu. Aurten nahiko pozik nago, zeren arbel digitalak 
erabiltzen baititugu eta irakasleak nahiko onak baitira. 
Konfinamendu-garaian, online izan ditugu eskolak eta 
ondo moldatu gara. Nik uste dut gero eta neska  
arduratsuagoa naizela. Etxeko lanak egin ondoren,  
nire telesail gogokoenaren atal bat ikusten dut. Gauza 
asko interesatzen zaizkit eta aurten biolina, ingelesa eta  
antzerkia egiten ari naiz, eta larunbatetan tenisean  
jokatzen dut. Bizi naizen hirian denetarik daukat eta pozik nago. Dena den, urteren batean beste  
herrialderen batera ikastera joatea gustatuko litzaidake, nire ingelesa hobetzeko eta beste kulturaren 
bat ezagutzeko. Asko gustatuko litzaidake ikerketa klinikoko laborategi batean lan egitea. 

AITOR DEZAGUN (Interpretatzeko)
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Elizak beti izan du pertsona guztiei aukera berdinak ematearen inguruko kezka. Irakur ditzagun testu 
labur batzuk, gogoeta egiten lagunduko digute eta. 

l Bost talde osatu, eta talde bakoitzari testu hauetako bat eman. 
l Talde bakoitzean, hau egin: 

w Testua irakurri ondoren, pentsatu eta idatzi berdintasunari buruz jasotzen dituen mezuak. 
w Adierazi mezuak zer adierazten dizuen pertsonalki.  

l Ezagutarazi beste guztiei bai testua, bai talde bakoitzean hitz egindakoa. 
l Hausnartutakoaz hitz egin.  

INTERPRETA DEZAGUN (Aukeratzeko)
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«Anai edo arrebaren bat biluzik badago, egunero janaria falta 
bazaio,  eta zuetako norbaitek esaten badio: "Bizi bakean,  
berotu, eta jan  ondo", baina ez badio behar duena ematen, 
zertarako balio diote hitz horiek?» (Sant 2, 15-16).

«Norbaitek lur honetako ondasunak 
baditu eta, bere senidea premian 
ikusirik, ez badio errukiz laguntzen, 
nola izan dezake bere baitan  
Jainkoaren maitasunik?» (1 Jn 3, 17).

«Jainkoak gizaki eta herrialde guztientzat  
sortu ditu lurrak; beraz, lur horien fruituak  
berdintasunez, justiziaz eta karitatez banatu  
behar dira guztien artean.»  
(Gaudium et Spes, Vatikanoko II. Kontzilioa).

«Miseriaren aurka borrokatzea premiazkoa eta 
beharrezkoa bada ere, ez da nahikoa. Bestelako 
mundu bat eraiki behar dugu, gizaki guztiek 
(arraza, erlijio eta nazionalitate guztietakoek)  
bizimodu benetan duina izan dezaten.»   
(Paulo VI.a, Populorum Progressio).

«Askotan ikusten da giza eskubideak ez direla guztientzat berdinak. Eskubide horiek 
errespetatzea, ordea, funtsezkoa da gizarteak eta ekonomiak aurrera egiteko.  
Gizakiei duintasuna errespetatzen zaienean eta eskubideak babesten zaizkienean,  
gizakien sormena eta buru-argitasuna areagotu egiten dira, eta ekintza ugari egin  
ditzakete denen onari begira.»  
(Frantzisko aita santua, Fratelli Tutti 22).



 
 

l Erronka bat: Desberdinkeria 
1. Pentsatu herritarrak sentsibilizatzeko  
    eta dirua biltzeko ekimen bat, Manos  
    Unidasi bere proiektuetako batean  
    laguntzeko. Lasterketa solidario bat,  
    adibidez. 
 
 
2. Proposatu zuen lagunei korrika, oinez edo  
    bizikletaz ibiltzea, nahi duzuena, pixka bat  
    ikusteko nola moldatzen diren Afrikako,  
    Amerikako edo Asiako herrialdeetan,  
    eta dohaintza txiki bat egin.  
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AUKERA DEZAGUN (Jarduteko)

l Poster bat:  
Ze esaldi gustatzen zaizkizu gehien?  

s Batasuna ez da uniformetasuna, 
      aniztasunean bat egitea baizik.  
s Lurra eta bere fruituak ez dira gutxi  
      batzuentzat. Denontzat dira eta denon  
      artean berdintasunez banatu behar  
      ditugu.   
s Guztiok Elizaren kide gara, eta bakoitzak  
      bere bizimodua du, bere pentsaera,  
      bere jokabidea...  
s Guztiok familia handi bat osatzen dugu.  
      Denok ez gara berdinak, baina  
      Jainkoarentzat bikaina da gutako  
      bakoitza.   
s Guztiok bat gara, nahiz eta desberdinak  
      garen arrazen, sexuen, erlijioen,  
      hizkuntzen aldetik eta abar.  
s Gauza bat bakarrik eskatzen zaigu:   
      gutako bakoitzak bere esku dagoena  
      egin dezala mundua aldatzeko.  

 
1. Bakoitzak aukera dezala gehien gustatu 
    zaion esaldia.  
2. Bakoitzak esan dezala ze esaldi aukeratu  
    duen eta zergatik, eta guztien artean hiru  
    aukeratu.  
3. Aukeratu dituen hiru esaldiak Top 3 muralean  
    idatzi. Irudiak, letrak, marrazkiak...  
    Nahi duzuena erants dezakezue.  
4. Jarri izenburu bat muralari.   
5. Ipini jende askok ikus dezakeen leku batean.
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MANOS UNIDASEK SORTUA

NIRE TOP 3

1.

2.

3.



 
 
l Eskerrak emango dizkiogu Jainkoari, ematen digun guztiagatik: bizitzagatik... (bakoitzak zerbait  
    esan dezala). Ondoren, Jarabe de Palo taldeko Pau Donés-ek 2014an konposaturiko Somos  
    kantua abestuko eta dantzatuko dugu. Hemen dago: https://youtu.be/b3ERlQ5BQG8 

 
l Bukatzeko, otoitz hau irakurriko dugu, guztiok batera:  
 

Eskerrik asko, AITA, eman diguzun fedeagatik, inguruan dauzkagun egoerak  
konpontzeko ematen diguzun indarragatik, eta mundu honetako bidegabekeriak  
zuzentzeko ematen diguzun kemenagatik. 
 
Lehenbailehen jarri nahi dugu eginkizun horretan lanean. Horregatik,  
hauxe eskatzen dizugu:  
 
Indarra, zure ESKUAK izateko eta elkartasunez jarduteko. 
 
Jakinduria, zure AHOA izateko eta desberdinkeria guztiak salatzeko. 
 
Sakontasuna, zure BEGIAK izateko eta ahulenengan ere bazaudela ikusteko. 
 
Prestasuna, zure BELARRIAK izateko eta behartsuen deiadarra entzuteko. 
 
Ausardia, zure OINAK izateko eta gure alferkeriatik ateratzeko. 
 
Eta, batez ere, emaguzu errukia, zure BIHOTZA izateko eta gizaki guztiak maitatzeko.
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EGIN DEZAGUN OTOITZ (Eskerrak emateko)
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l BA AL ZENEKIEN desberdinkeria, erronka nagusia ez ezik, mehatxu nagusia ere  
     badela munduan?  
l BA AL ZENEKIEN munduko 26 pertsona aberatsenek munduko biztanleriaren erdiek  
     adina diru dutela?  
l BA AL ZENEKIEN pertsonek dituzten diru-sarrerak, soldatak, aberastasunak eta  
     aukerakhaien generoaren, familiaren, jatorri etnikoaren eta arrazaren araberakoak  
     izaten direla, desgaitasunik baduten edo ez, eta horrelako beste faktore batzuen  
     araberakoak? 
l BA AL ZENEKIEN munduan gaur egun 1.300 milioi pertsona pobrezian bizi direla eta  
     koronabirusaren ondorioz 500 milioi pertsona gehiago egongo direla pobrezian?       
     Gosearen, pobreziaren eta desberdinkeriaren aurkako txertorik ez dago. 

 
 
 

l Komentatu, eztabaidatu, galdetu: "Non dago zure anaia edo arreba?"   
w Zure ustez, gutako bakoitzak zerbait egin al dezakegu mundua hobetzeko? 
w Zu zerbait egiteko prest al zaude? (Gaiarekiko interesa agertzeko,  
   denbora eskaintzeko, zure ezagutzak besteen zerbitzura jartzeko...) 
w Munduan zer falta dira: ura, elikagaiak eta lehengaiak, ala bidezko merkataritza  
   eta borondate ona? 

 
l Nolakoa da zure begirada? 

w kusi bideo hau: "Jainkoaren aurpegiak, Manos Unidasen aurpegiak". https://bit.ly/2RgwniQ 
w Zenbakien atzean, benetako gizon-emakumeak daude. 

 
4 Lanetik bota dituzten behartsuak,  
baldintza kaskarretan ari diren  
gizon-emakumeak.   
4 Gure ekonomiako hainbat sektoretan 
esklaboak balira bezala lanean ari diren 
emakumeak.   
4 Migratzaile zaurgarriak, beren  
premiarik oinarrizkoenei ere erantzun  
ezin dietenak, eta atzean utzi duten  
familiari laguntzeko modurik ere  
ez dutenak. 
 

w Gizon-emakume horien aurpegiak  
   ikusi ondoren, galdetu zeure buruari  
   zure begirada aldatu behar duzun  
   eta nola begiratu beharko  
   zeniekeen hemendik aurrera. 

Gazteen katekesia7
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AITOR DEZAGUN (Interpretatzeko)

Gosea eta pobrezia gizakiak gaur egun aurrean duen pandemiarik mingarrienaren 
eta lotsagarrienaren ondorio dira: DESBERDINKERIAren ondorio, hain zuzen ere.
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l "Mina ikusten da inguruan" 
w Bizitzeko eta trebetasunak landu ahal izateko baldintza duinak ez daudenean,  
   pertsonaren duintasuna zaurituta gelditzen da. 
w "Gosea tragedia bat da, lotsagabekeria bat; krimena eta bekatua da".   
   ( José Luis Segovia). 

4 Zer sentiarazten dizute esaldi horiek?  
4 "Ez ikusiarena egiten duzunean, konplize bihurtzen zara".                                                    

 
l Fededunaren begiradak 

w 2 Kor 7: "Izan zaitezte aberats eskuzabaltasunean ere".  
w 1 Jn 3, 18: "Seme-alabok, ez dezagun hitzez eta ahoz maita, egitez eta egiaz baizik". 
w "Inor ez dadila atzean geratu" (Joan XXIII.a) 
w Esna dezagun gure kontzientzia anestesiatua eta zabal dezagun elkartasuna.  
   Gizaki bakoitzak bereak balira bezala senti ditzala lagun hurkoaren arazoak.  
   (Frantzisko aita santua). 

4 Zer adierazten du behartsuaren deiadarrak? 
4 Nola da posible Jainkoarenganaino iristen den oihu hori gure belarrietara  
     ez iristea, eta guk entzun ere ez egitea?  
4 Egizue desberdinkeriari buruzko rap-abesti bat, eta jar iezaiozue izenburu bat. 

 
l "Desberdinkeriaren aurkako epaiketa". Esteka honetan: http://bit.ly/juiciodesigualdad 

 
l "Berdintasunaren alfabetoa: egin galderak zeure buruari".  

           Esteka honetan: http://bit.ly/abecedarioigualdad 
 
 
 

 
l Errealitatea hain mingarria dela jakinik, beste aldera begira egongo al gara? 
     Aldaketa bultzatu behar dugu. Eta, horretarako, hau egin beharko genuke: 

w Justiziaren alde lan egin, elkartasunez jokatzera eramango gaituen jokabidea  
   hartuz eta  besteen zerbitzura egonez.  
w Guk dauzkagun eskubideak besteengana zabaldu (hezkuntza, osasuna, aisia,  
   elikadura, ura...).  

 
w Neurriz kontsumitu, kontuan izanik: 

4 Produktuen jatorria. 
4 Beharrezkoa den edo kapritxoa den. 
4 Erostea eta kontsumitzea gauza  
     bera al dira? 
4 Produktuen aztarna ekologikoa. 
 

l Gehiegikeria saihestu. 
w Zeuk erabaki. Pentsatu zer nahi duzun  
   eta bide horretatik jo... AURRERA!  
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AUKERA DEZAGUN (Jarduteko) 

EZIN DUGU EZ IKUSIARENA EGIN!  
Etsipen-garaiotan, itxaropena zabaldu behar 
dugu. Izan gaitezeen elkarren anai-arreba,  
familia berbereko senide.
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l Goazen Jainkoari gure rap-kantua abestera. 
 

l Irakur dezagun otoitza denok batera: 
 

O, JAINKO JAUNA! Gizaki guztion Aita eta sortzailea!  
Saminez ikusten dugu gure anai-arreba asko  
pairatzen ari diren bidegabekeria eta desberdinkeria.  
Zuk behartsuak eta baztertuak izan dituzu beti gogokoen.  
Axolagabekeria ez dadila gure bihotzez jabetu.  
Emaguzu indarra haiengana hurbiltzeko, haien  
duintasunaren alde borrokatzeko,  
eta itxaropena ereiteko.  
Zabaldu haiengan zure errukia eta  
arindu haien mina. 

EGIN DEZAGUN OTOITZ (Eskerrak emateko) 

 SAKONTZEKO ETA GEHIAGO JAKITEKO  
 

l 2021eko kanpainaren bideoa:  
   “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”.  https://bit.ly/2QkaYVm 

 
l Klipmetrajeak:  https://bit.ly/3yb43ik 

 
l Bideoa: “Sembrando chocolate”.  https://bit.ly/3eCJHqj 

 
l Bideoa: “Doce horas por la tierra”.  https://bit.ly/3hscjod
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Helduen katekesia

 
 

l Entzun adi, bideoan, Raquel Reynoso-ren lekukotza.  
 
    "Pandemiak Perun ereiten dituen desberdinkeriak":  https://bit.ly/3uSJwgx 

w Zer desberdintasun ikusten dituzue hemengo gizartean izan dugun 
     (eta daukagun) prekaritarearen eta Hegoaldeko gizarteetako  
    egoeraren artean?  

 
l Irakurri testua eta ikusi grafikoa: 
"Desberdintasunak jaio baino lehenagotik sortzen dira, loteria moduko  
bat baita gutako bakoitza non jaiotzen den. Jaiotzen garen familiaren  
eta herrialdearen arabera, aukera gehiago edo gutxiago izango ditugu  
bizitzan. Familia behartsuetan jaiotzen diren haurrek aukera gutxiago 
izango dituzte hezkuntza jasotzeko, eta eragozpen eta desabantaila  
gehiago izango dituzte lana aurkitzeko orduan. Diru-sarrera handiagoak 
dauzkaten familietan jaiotakoek aukera gehiago dauzkate soldata  
handiagoko enpleguak aurkitzeko1”.  

 

 

w Egin dezagun gogoeta askotan sortzen zaigun zalantza honen aurrean; alegia, 
   zeini lagundu: Espainian dauden pertsona behartsuei ala beste herrialde  
   batzuetan bizi direnei? Kontuan izan behar dugu batzuen eta besteen  
   testuinguruak erabat ezberdinak direla.  

 
l Tarte batez isilik egongo gara, nork bere gogoeta egiteko. 

w Zer iritzi daukagu errealitate horren aurrean?  
 
l Ondoren, gure iritzia emango dugu. 

w Eztabaidan aritu gabe, eman dezagun gogoetaren inguruan gure iritzia eta  
   azal ditzagun gure sentipenak.

13
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 AITOR DEZAGUN (Interpretatzeko)

 1 PNUD, Giza Garapenari buruzko Txostena 2019,6.



 
 
 
 

l Irakurri testu hauek: 
 

Gn 1, 28-29. «Jainkoak, bedeinkatu, eta esan zien: "Izan zaitezte emankorrak eta ugal  
zaitezte; landu ezazue lurra, eta mendera itzazue itsasoko arrainak, zeruko hegaztiak 
eta lurraren gaineko animalia guztiak". Eta Jainkoak esan zuen: "Fruitua ematen duten 
belar guztiak ematen dizkizuet, eta fruitua ematen duten zuhaitz guztiak ere bai,  
jatekoa izan dezazuen"».  

 
Gaudium et Spes 69. «Garaiotako poztasun, itxaropen, tristura eta nahigabeak, batez  

ere behartsuenak eta sufritzen dutenenak, Kristoren dizipuluen poztasun, itxaropen, 
tristura eta nahigabeak ere badira, gizakiei eragiten dieten gauza guztiek dutelako 
lekua haien bihotzean». 

 
Fratelli Tutti 18. «Ematen du gizaki batzuk sakrifikatu egin behar direla, beste gizaki batzuk 

inolako mugarik gabe bizi daitezen. Hor ikusten da gizakiak jada ez direla errespetatu 
eta babestu beharreko lehentasun; are gutxiago behartsuak badira edo desgaitasunen 
bat badute, "oraindik erabilgarriak ez badira" (jaiogabeak, adibidez) edota "jada balio 
ez badute" (zaharrak, adibidez). Xahutzea ontzat ematen dugu gaur egun; elikagaiak, 
adibidez, alferrik botatzen ditugu, eta hori lotsagarria da».  

 
l Aukeratu bereziki deigarria iruditu zaizun esaldi edo hitz bat. 

w Errealitateari buruzko datuak eta Jaunaren hitza eta Elizaren irakasbideak lotuz,  
   gogoeta egin. Zer "dei" jasotzen dituzu irakaspen horiekin errealitatea argitzean? 

 
l Hausnartu duzuna otitz modura adierazi. 

w Lehenengo pertsonan zuzenduko gatzaizkio Aitari:  
    Jauna, nire ustez...; Jauna, eskatuko nizuke...  
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l Jaunari erantzuteko unea da. 

 
Frantzisko aita santuak esan bezala,  
ontzi berean goaz guztiok. Ezin dugu nork 
bere ildoan jarraitu; elkarrekin egin behar 
dugu arraun. Elkartasun-aro berri bati 
eman behar diogu hasiera, gizaki guztiok 
duintasun-maila bera daukagula, nork  
bere erantzukizuna bere gain hartuz,  
eta denek aurrera egin ahal izateko  
ekarpena eginez.    

 
w Jasotako "deiak" oinarritzat hartuz, konpromiso xume bat hartu, ahula denarekiko  
   errukiz jokatzeko, desberdinkeriak ezabatzen laguntzeko, eta injustiziak zuzentzen  
   laguntzeko, Ebanjelioak eta Elizak adierazten dutenarekin bat.     

 
 
 
 

l Topaketa bat antolatu, partekatzeko eta otoitz egiteko. 
 

l Hasieran edo amaieran, Fratelli Tutti entziklikako "Kreatzaileari zuzendutako otoitza"  
     irakurri. 

 
"Gizaki guztion Aita zaren Jainko Jauna,  
gizaki guztiak duin sortu zenituena,  
piztu gure bihotzetan senidetasun-espiritua.  
Ekarguzu elkartasuna, elkarrizketa, justizia eta bakea biltzen dituen 
ametsa. Lagun iezaguzu gizarte osasungarriagoa  
eta mundu duinagoa sortzen,  
goserik, pobreziarik, indarkeriarik eta gerrarik gabea.  
Gure bihotza zabalik egon dadila 
Lurreko herri eta nazio guztientzat, 
gai izan gaitezen gutako bakoitzarengan erein zenituen  
ontasuna eta edertasuna ikusteko,  
elkartasunez jokatzeko, proiektuak elkarbanatzeko,  
eta itxaropenetan bat egiteko. Amen".  

AUKERA DEZAGUN (Jarduteko)
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