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ESKU ELKARTUAK 
NORTZUK GARA?  

ZER EGITEN DUGU?

ZER NAHI DUGU?

Esku Elkartuak, Espainako Eliza Katolikoaren Elkartea da. 

Kooperazioan aritzen da Jesukristoren hitzei bizitza 

emateko: “gose izan nintzen eta janaria eman zenidaten, 

egarri izan nintzen eta edaria eman zenidaten” (Mateo 25)

Esku Elkartuetan komunitate behartsuenetako  

gure anai pobreen ahotsa entzun dezala nahi  

dugu eta beraiekin lan egin bizitza betea eta  

duina eduki dezaten.

Garapenerako hezkuntza jardueren bitartez egiten 

dugu: hitzaldiak, ikastaroak, kanpainak,  

argitalpenak, tailerrak, erakusketak, pelikulak,  

ipuinak …. Eta garapenerako kooperazio proiektuen 

bidez, tokiko elkarkide  eta laguntzen dituzten 

komunitateekin batera lan egiten.

Kristau komunitateak sentsibilizatu eta bizitza, eskarmentua eta ondasunak konpartitzera 

gonbidatzea; honela, elkarrekin, Jainkoaren ametsa errealitatea egingo dugu, guztiok  

bizitza duina eduki dezagun. 
 

Katekista eta eratzaileei, ume, nerabe, gazte eta helduei zuzendutako baliabideak eskaintzea, 

garapen osoaren aldeko konpromisoari eta jarreren aldaketari laguntzen heziketa emanez.  

Hau dena Jesusen jarraipenaren bitartez, pekatuaren egiturak mantentzean daukagun 

erantzukizuna jabetuz” mundu hobea eraikitzeko aldaketaren aldeko konpromisoari gonbidatuz. 

Orain hirurogei urte, Acción Católica elkartearen emakume ausarti, kementsu eta 

Ebanjelioarekiko konprometituek “gosearen aurkako gerra deklaratu zuten,  

Ogiaren gosea, Kulturaren gosea eta Jainkoaren gosea konpontzeko”. Eta lanean hasi 

ziren zorte gutxia duten milioika anai-arrebek oinarrizko eskubideak lortu ahal izateko. 

Harrezkero, Esku Elkartuak eten gabe gosearen kontra borroka egiten jarraitu du. 

 

Lehenengo emakume haiek ondokoa sinestera animatzen gintuzten “Traba bakar  

bat gosearen borrokan gaindiezina izango litzatekela, garaipena ezinezkotzat hartzea”. 

 

Elizaren irakaspenek ekintza eta konpromisorantz bideratzen gaituzte. Honela,  

Gaudium et Spes-en ondokoa irakurtzen dugu: “Jainkoak lurra eta bertan dagoen  

guztia gizaki eta herri guztientzat egin ditu” (GS 69) 

 

“Garapenerako eskubidea” gose eta pobreziaren borrokaren zentroan egon behar da. 

 

San Ambrosio, IV. Mendean, hauxe esaten zuen: “Herria gose dago eta zuk aletegia  

ixten dituzu. Heriotzetik hainbeste bizitzak askatzeko gaitasuna duena,  

eta nahi ez duena zoritxarrekoa izan dadin” 

Kristau heziketa material gehiago: manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias



Giza eskubideen aldeko ezagutza eta lana Esku Elkartuen eginkizunean 

hasieratik aurrean egon dira. Sortze bultzakadan erakundeak gure 

munduko milioika  pertsonak jasaten duten pobrezia eta bazterketaren 

jatorria giza eskubideen ukapenean dagoela onartzen du. 
 

Non dago zure anaia? (Genesis 4, 9) 
 

Munduko bederatzi pertsonatik batek gose jasaten du eta hirutatik batek malnutrizioa. 
 

Zenbakiek errealitatearen argazkia margotzen dute, baina, Esku Elkartuek aurpegiak eta izenak 

ipintzen dizkiete datuei eta, giza duintasunaren aldeko lanaren bere historian, beti bideratu da, 

eta egiten jarraitzen du, gosearen aurkako borrokan eta behartsuenen eskubideen alde. 
 

Esku Elkartuen gizon eta emakumeok, sinestedun eta sinesten ez dutenekin batera, pertsona 

bakoitzaren giza eskubideen defentsa, arreta eta sustapenaren alde lan egiten dugu, Jainkoaren 

seme-alaba izatetik. Justizia eta elkartasunaren eskakizunek herri guztiekin batzen gaituzte. 

Behartsuak gure aukera dira. 
 

Aurten gure 60. urteurrena ospatzen dugu, eta pertsona guztien giza eskubideen defentsan 

berriro fokua jarriz egin nahi dugu, batez ere, ahulenen eskubideak babesteko Jainkoaren seme 

eta alaben duintasunean bizi ahal izan daitezen. 
 

Urteurren honek, “pertsonen duintasunaren aldeko borrokan” kokatuta, gure bokazio profetikoa 

eta misiolaria markatzen du: Erreinuaren justiziaren alde lan egiten dugu, eta honek bihotza eta 

bihotzean jaiotzen diren pekatuaren egiturak aldatzea adierazten du. 
 

Defendatzen dugu:  

l Lurraren ondasunak Jainkoak eman dizkigula guztiok konpartitzeko 

l Pobrezia eta gosea giza duintasunaren kontrakoak direla 
 

Badakigu giza eskubideen defentsaren aldeko gure aukerak ondokoa eskatzen digula:  

l Garapenerako hezkuntzaren eta kooperazio proiektuen bitartez pertsona  

        izateagatik merezi duten justizia iragarri eta sustatzea 

l Bizitza jasanezinaren baldintzak eragiten dituzten sorburuei joatea. 

l Bidegabekeria sortzen dituzten egiturak salatzea. 
 

Anaitasunezko munduan sinesten dugu, zeinetan justizia eta bakea nagusi diren. Badakigu pertsona 

bakoitzaren eta gizon eta emakume guztion lankidetza behar dela eraikitzeko. Francisco Aita 

Santuak Behartsuen Nazioarteko Jardunaldian esandakoa apaltasunez onartzen dugu. 
 

“Behartsuak hartu eta laguntzeko zabaltzen diren eskuak bedeinkatuak izan daitezen; itxaropena 

ekartzen duten eskuak direlako. Kultura, erlijioa eta herritasunaren hesiak irabazten dituzten 

eskuak bedeinkatuak izan daitezen, gizakiaren zaurietan kontsolazio olioa isurtzen dutelako. 

Ezeren trukean eskatu gabe, “eragozpenik” eta” baldintzarik” gabe zabaltzen diren eskuak 

bedeinkatuak izan daitezen; Jainkoaren bedeinkapena anai-arreben gainean jaitsi arazten duten 

eskuak direlako”.
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Esku bedeinkatu hauek izan nahi ditugu eta,  
nahi duten guztiei euren eskuak gure eskuekin batera,  

pertsonen duintasunaren alde borrokatzeko deitzen diegu. 

urteko lana  
pertsonen  
duintasunaren alde



EZAGUTZEN DU (Bereizteko ezagutzea)  
 
Hiru lagun berri aurkezten dizkizuegu. Beraien bizitzaren zati bat kontatzen digute. 
Esku Elkartuetan euren ahaleginean lagundu nahi ditugu. 

 
 
HAUSNARTU ETA ULERTZEN DUGU (Egiteko bereiztea)  
 
1. Mt 14, 13-21 irakurri (“Zuek jateko eman iezaiezue” eta hitz egin ezazue 
 

Ikasleek egoera ikusi zutenean, ezin zutela eta ezer ez zutela egin behar pentsatu 
zuten eta Jesusi jendeari bota ziezaiola eskatu zioten. 

l Zer esan zien Jesusek? 
l Zuen ustez zer esaten digu orain aipatu dugun pertsonen egoera ikusi  
   ondoren? 

 
2. Orain urte batzuk, 1948 urtean, herri askotako pertsona talde batzuk bildu ziren eta 

PERTSONA GUZTIAK, salbuespenik gabe, bizitza ona izateko eta duintasunez 
bizitzeko behar diren zenbait gauzatarako eskubidea daukagula azaltzen zuen 
adierazpena landu zuten. Gauza hauek GIZA ESKUBIDEAK deitzen dira. Agintari 
guztiek konpromisoa hartu zuten euren herrietan eskubide hauek bete zitezela, 
baina, ikusi duzun moduan, zoritxarrez, beti ez da egia. 

l Badakizu zeintzuk diren GIZA ESKUBIDEAK? (Jarduera koadernoan  
   haietako zenbait ezagutzeko jokoa dago) 

 
Leku guztietan euren eskubideak betetzeko borrokan dauden jende asko dago. Esku 
Elkartuetan 60 urte daramagu lanean, indar handiaz eta ilusioz, amets hau errealitatea 
izan dadin. 60 urte daramagu gure anai arreben duintasunaren alde borroka eginez. 
Haien alde agertuz, elikadura, heziketa, osasunaren eskubideaz gozatu ahal izan 
dezaten. 
 
Guk bakarrik ezin dugula entzuten dugu. Honela pentsatzen badugu, gerta daiteke ezer 
egin baino lehen amore eman dezagun. 

l Inoiz gertatu zaizu honelakoren bat? 
 

Umeentzako katekesia
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Nurwisa Zamboangan bizi da. 
Filipinetako hiri honetan, munduko 
beste aldera, oraindik leku 
batzuetan irauten den guda luzea 
egon da. Zabida erakundearen 
lanari esker, eta Esku Elkartuen 
lankidetzarekin, bakea lortzen ari 
da; musulmanak, kristauak eta 
beste erlijioen pertsonak biltzen 
dira eta elkarrizketan ari dira.

Matondo (“eskerrak” adierazten duena), 
Kanangan, Congoko Errepublika 
Demokratikoan bizi da. Bere herrian, 
ama eta umeentzako osasun arreta  
ez zen oso ona. Horregatik, asko 
hiltzen ziren. Osasun zentrorako 
material eta hornidurak eskuratu 
ondoren eta umeak zaintzeko amei 
heziketa eman eta gero, familien 
osasuna asko hobetu da.

Mariak 13 urte ditu eta Guatemalako 
Cobiango zabortegian bizi da, bere 
familiarekin. Comunidad Esperanza 
izenekoa jaio zenetik, orain 14 urte. 
Han bizi diren umeak ezin izan zuten 
eskolara joan. Beraien etorkizuna 
zaborrean lan egiten jarraitzea zen. 
Orain, Esku Elkartuen laguntzarekin, 
garatzeko heziketa, elikadura eta 
laguntza jaso ditzakete.
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Txarto pasatzen ari diren pertsonak gure familiakoak dira1 
l Zer egin behar dugu amore ez emateko eta beren eskubideak bete daitezen.  

 
3. Jokoa-dinamika: Ez dago eskubiderik!” 
 

Beharrezko materiala: folioak, errotuladore lodiak, egunkari edo aldizkarietako 
papera. 

 
Bikote bakoitzak folio bat dauka, honetan giza eskubideak betetzen ez diren edo 
urratzen diren egoera idazten du. (Izan daitezke orokorrak, adibidez eskolarik 
gabeko herria. Edo zehatzak, adibidez neska batek ezin du eskolara joan familiarako 
uraren bila joan behar duelako) 

 
Bien artean, goiko partetik hartzen dute folioa. Gainerakoak aurrean kokatzen dira 
eta egoera honetan zein eskubide urratzen den pentsatu behar dute. Bat aurkitzen 
dutenean, bolak egiten dituzte eta pentsatzen dutenaren azalpen laburra eman 
ondoren, botatzen dituzte, EZ DAGO ESKUBIDERIK! oihukatuz, beren kideen folioa 
bota arte. Honela “ez dago eskubiderik” egoera guztiak botatzen ari dira.    

 
Hausnartzeko aztarnak: jokoarekin ikasi duzuenez hitz egin ezazue.  
Giza eskubideen aurkako egoera mota honen aurrean, ezin dugula isilik egon 
kontuan hartu behar duzue. Ausarti izan eta salatu behar da.  
Bola batek, agian, ez du ezer lortzen, baina batzuk bai. Gure anai arreben 
eskubideen borrokan egin dezagun edozer baliotsua izango da. Gure ekintza 
guztiak bateratzeak garaipena lortuko du.  
Gure indarrekin bakarrik ezin dugu, baina, Jainkoa gure alde dago. Mundu 
zuzena eta zoriontsua eraikitzen lagundu behar diogu. 

 
 
KONPROMISOA HARTZEN DUGU (Eraldatzeko egitea)  
 
Guzti honi buruz hitz egitea oso ona da, gure munduan gertatzen dena 
ezagutzen goazelako eta honela kontzientzia hartzen dugu. Baina 
nahikoa da hitz egitea?. EZ! Eskubideak ekintzekin lortzen dira!. 

1. Elkarrekin pentsatu zer nolako ekintzak (errazak, denbora 

    zehatz batean laguntzarik gabe egin ditzakenak), egin ahal 

    izango genituzke pertsonen duintasunen alde borrokatzeko. 

2. Dena entzun ondoren, isiltasunez pentsatu: 
l Zer uste dut Jainkoak eskatzen ari didala egin  
    dezadan? 
l Ze konpromisoa hartuko dut? 

3. Guztien artean jarri. Konpromiso hauek berrikusteko data  

    aukeratu eta kontatu nola sentitu garen, zer da gehien kostatu zaigun,  

    zer gertatu zen geroago… 

 
OSPATZEN DUGU (Otoitza)  
 

Jesus Jauna. Zuk beti egin zenuen zuregana hurbiltzen zena hobeto sentitzea, 
bere duintasuna onartu zenuen eta zure anaia bezala tratatzen zenuen. 
Maitasunez eta begirunez hitz egiten zenien, zuretzat berdinak ziren!.   
Eta orain egiten jarraitzen duzu. Asko gara zure lagunak, zure anaiak,  
eta nahiz eta desberdinak izan, badakigu zenbat maite gaituzun eta 
begirunez tratatzen gaituzula.  
Honela bizi nahi dugu, pertsona guztiak maitatuta eta duintasunez beteta 
sentitzen lagunduz. Ausarti izaten lagundu eta gainerakoak beti ondo tratatzen. 
Inoiz amore eman ez dezagun eta elkarrekin mundu hobea lortzeko borroka egin 
dezagun. Zuk amets egin duzun mundua hain zuzen.  
Amen 
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Nerabeentzako katekesia7
EZAGUTZEN DUGU (Bereizteko ezagutzea) 
 

Esku Elkartuak orain sei hamarkadan jaio zen, bihotz handiko zenbait emakume elkartu 

zirenean, gizadiaren erdiak gose jasan zezan amore eman ez zutelako. Gaur guk ere ez 

dugu onartu nahi bere duintasunaren arabera bizi ezin izan diren pertsonak daudela, 

nutrizio eskasa, eskolaren eza, edo euren etxeak derrigorrez utzi behar dutelako. Esku 

Elkartuak jaio denetik, gure lan guztiak pertsona guztiek merezi duten justizia eta 

bizitza duina bultzatzera bideratu dira. Eta lan hau indartsuago egiten da neska eta 

emakumeen eskubideak defendatu behar direnean. 

 

Nazio Batuetako Batzar Nagusiak, 1948 urtean, 30 Giza Eskubide aldarrikatu zituen, baina, 

datu hauen bistan dago, egiteko asko geratzen dela. 

 

HAUSNARTU ETA ULERTZEN DUGU (Egiteko bereiztea) 
 

v Dinamika “beti, noizean behin, inoiz ez”. Kolorezko goma elastikoak prestatu. 

Hurrengo galderen erantzun bakoitzari, dagokion koloreko goma elastikoa jarri eskuan: 

“beti” – berdea; “noizean behin” – horia; “inoiz ez” – gorria.  
 

1. Etxeko lanetan laguntzen duzu? 

2. Eskolara joateri utzi diozu, gaixotasuna ez dadin arrazoiarengatik? 

3. Ahal duzun guztia ikasten duzu? 

4. Atsedenaldian janaria botatzen ikusten baduzu, egiten duenari aldarri egiten diozu? 

5. Zure zentroan bullying egiten ikusten baduzu, irakasleei esaten diezu? 

6. Beste pertsona baten bideo ezkutua bidaltzen ba dizute, ezabatzen duzu? 

7. Emakume haurdun edota pertsona helduak edo gaixoak ikusten dituzunean  

    zure eserlekua uzten duzu? 

8. Gainerakoen aldean lan egiten duen elkarte batean parte hartzen duzu? 

9. Besteen iritziak errespetatzen dituzu, nahiz eta zureak bezalakoak ez izan? 
 

(Emaitzak: gero eta goma berde gehiago, Giza Eskubideekiko kezka gehiago) 

v Bazenekien munduan 1.100 milioi neska daudela?. Baina, 
 

l Eskolara joateko adina duten 15 milioi neska, Lehenengo Eskolan ez dutela  
    inoiz irakurri edo idazteko aukerarik edukiko, 10 milioi mutilen aldean. 

 
l 39.000 neska, egunean, behartuta daudela ezkontzera,  
    bere borondatea ezagutu gabe 

 
l 50.000 neska, urtero, haurdunaldi goiztiarrengatik hiltzen direla. 

 

v Bazenekien pobreziak, goseak, baztertzeak eta  

   desberdintasunak, emakumearen aurpegia dutela? 
 

l Amen heriotzako munduko tasa, 2015 urtean,  
    100.000 jaiotzatik 216 hil zirela. 

 
l Gizakien salerosketen biktimen %51 emakumek direla 

 
l Lurrak dauzkaten emakumeen kopurua %13a baino txikiagoa dela. 

 
(Iturburua: Nazio Batuetako estatistika)

gose eta  
pobreziaren  
aurkako borrokan
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v Galde-sortaren emaitzak ikusita,  

l Uste duzu Giza Eskubideak aintzakotzat hartzen dituzula? 

l Zer egiten duzu defendatzeko? Zeozer gehiagorik egin dezakezu? 
 

v Genesis 1, 26-31 pasaiak  Jainko Aita eta Sortzailearen irudia eskaintzen digu. 

l Uste duzu gizon eta emakumeen duintasun berdinaren ideia agertzen dela? 
 

“Bazterketa, tratu txarra eta bortxakeria jasaten dituzten emakumeak, bi aldiz 

behartsuak dira, sarritan, euren eskubideak defendatzeko aukera gutxiago 

dutelako. Hala ere, beraien artean behin eta berriro eguneroko heroismo keinu 

miresgarriak topatzen ditugu, euren familien ahultasunaren defentsan eta 

zainketan.” (Evangelli Gaudium, 212) 
 

l Testu honen argitan, urratutako eskubideak atera itzazu.  

           Esperantzaren ikurren bat adierazten da? 

 

KONPROMISO HARTZEN DUGU  
(Eraldatzeko jokatzea) 
 

Taldearen dinamika:  

“Banatutako nazioak” Giza Eskubideak ez 

errespetatzearen ondorioak. 

 

v 3 edo 4 pertsonako taldeak egin.  

Talde bakoitzak asmatutako herria  

izango da. Izena jarri. 

 

v “30 eskubideen koadroa hartu kontuan. 

Zuen herrian emakumeek ez dute 

eskubideren bat edukiko (aukeratu kolore 

batekoak), adin gutxikoek ez dute beste 

batzuk edukiko (beste kolorea aukeratu). 

Neskek eskubide talde biak galtzen dituzte. 

l Nola biziko dira zuen herriko  

   emakumeak? 

l Eta mutilak? 

l Zein egoeratan geratzen dira neskak? 

 

v Taldeka egindako gogapenak amaituta, 

Banandutako Nazioen Batzarra sortuko 

dute. Herri bakoitzeko kide batek parte 

hartuko du, eta euren herrietan, giza 

eskubideei dagokienez, jendea nolako 

baldintzapean bizi den azalduko du. 

Guztion artean baloratu beharko dute 

egoera hori mundu zuzenari dagokion ala 

ez eta, denon bizitza hobetzeko egin 

daitezkeen proposamenak. 

l Eta zuk zer egin dezakezu? 

 

Talde-nazio bakoitzak zeozer egitera 

konprometitzen da. Esku Elkartuak eta 

Malala aintzakotzat har dezakezue. 
Iturburua: http://www.felicidadeneltrabajo.es/ 
ideas-para-empleados/derechos-humanos-resumen/

30 eskubide

Gizon-emakume 
guztiak aske eta 
berdin jaiotzen 

dira

Guztioi 
dagozkigu 

eskubideak

Bizitzeko 
eskubidea

Errugabetzat 
jotzeko 

eskubidea

Ezkontzeko 
eskubidea

Edozein 
herrialdetan 

babesa bilatzeko 
eskubidea

Gizarte-
segurantzarako 

eskubidea
Aisiarako 
eskubidea

Joan eta etorri 
ibiltzeko 

eskubidea

Demokraziarako 
eskubidea

Lan egiteko 
eskubidea

Herritartasuna 
izateko 

eskubidea

Auzitegietan 
errekurtso 
eraginkorra 

jartzeko 
eskubidea

Guztiok berdinak 
gara legearen 

aurrean

Inor ez da  
izango besteren 

esklabo

Inor ezin izango 
da arrazoirik 

gabe atxilotu edo 
erbesteratu

Jabe izateko 
eskubidea

Bizimodu egokia 
edukitzeko 
eskubidea

Kulturarako 
eskubidea

Adierazitako 
eskubide hauek 

ez kentzea

Adierazpen-
askatasunerako 

eskubidea

Judizio zuzena 
edukitzeko 
eskubidea

Ezin daiteke  
inor torturatu

Intimitatea 
babesteko 
eskubidea

Elkartzeko 
eskubidea

Hezkuntza-
eskubidea

Gizarte 
ordenarako 
eskubidea

Askatasunen 
begirunerako 

eskubidea

Lege-nortasuna 
izateko 

eskubidea

Pentsamendu, 
kontzientzia  
eta erlijioa 

aukeratzeko 
eskubidea



Beste batzuk ere giza eskubideen alde borrokatzera konprometitzen dira 
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“Esku Elkartuetan lan egiten dugu neskek negar egin behar ez dezaten gizarteek 

baztertzen eta aldentzen dituztelako; salerosketatik ihes egiten izkutatu behar 

ez dezaten eta ezkondu edo amak neskak baino lehenago izaten behar ez 

dezaten ahaleginak egiten ditugu. Esku Elkartuetan neskek ikasi edo jolastu 

beharrean lan egin behar dutela salatzen dugu eta bai eta amaitu gabeko 

gatazketan bortizkeria jasan dezaten ere eta gudaren ondorioz etxeetatik alde 

egin behar dutela”. Eta honelako proiektuak laguntzen ditugu: Emakumeen 

salerosketaren aurkako aurreneurri eta birgaikuntzarako programa, Indian”.

Neskaren eguna 2017

Malala Yousafzai ezagutzen duzu?

http://www.manosunidas.org/noticia/mas-un-millon-euros-y- 
16-proyectos-contra-la-trata-y-el-trafico-personas-ocho-paises

2003 eta 2009 urteen artean, Talibanek Malalaren 

lurraldea menperatzen zuten, eta neskek heziketa jaso 

zezatela debekatu zuten, emakumeek etxeko gunean 

geratu behar zituztelako. Malalak interneten idazten 

zuen, heziketa jasotzeko denon eskubideak 

defendatzeko.” Nire ametsa ume guztiak eskolara joan 

ahal izan dezatela da”. Eskolara eramaten zuen 

autobusean egonik, 2012ko urriaren 9an, taliban 

soldadu batek autobusa gelditu eta bortizkeriaz igo 

zen, Malala hiltzeko asmoarekin. Malalak bizitza 

mirariz salbatu zuen. Geroago Bakearen Nobel Saria 

jaso zuen. Bere aholkua oinarritzat hartzen dugu: 

“beldur bazara ezin duzu aurrera joan”.



OSPATZEN DUGU (Azkeneko otoitza-hausnarketa) 

 

v Banandutako orrialdeetan Giza Eskubide ezagunenak edo adierazgarrienak idaztea. 

Tolestu eta nahastu. Partaide bakoitzak, zoriz, bat hartzen du eta eskerrak emateko 

ekintza laburra prestatzen du eskubide hori daukagulako eta eskaera egiten du 

gozatzen ez dutenen alde. 

 

Adibidez: bizitzeko eskubidea. Eman didazun bizitzagatik eskerrak ematen dizkizut, 

egunero jasotzen ditudan ondasunengatik eta Zuk beraientzat sortutako bizitzaz gozatu 

ezin dutenen alde, hala nola abortatutako umeen, edo gosez eta gaixotasunez hiltzen 

diren umeen alde eskaera egiten dizut. 

 

v Azken ospakizuna sartu guztion batera egindako ondoko otoitzarekin. Jarraian pertsona 

bakoitzak eskerrak emateko eta eskaerako azken otoitza irakurriko du.  

 

Jainkoa, guztion Aita, eskerrak ematen dizkizugu 

Gizon, emakume eta ume guztiak 

Eskubide eta duintasunez, aske eta berdin jaiotzen garelako  

Zure aurrean anai arreba bezala bizitzeko lagun diezaguzun, 

Jesus Jauna guregana heldu zinen beste bat bezala eta ez zintugun onartu 

Gaur berdin gertatzen da 

Herri askotan, hainbat anai arrebari 

Euren giza eskubideak ukatzen zaizkielako 

Zuk beraietan gurutzatuta jarraitzen duzu. Parkatu eta salba gaitzazu 

 (Bamendiako kristauak, Camerún) 
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EZAGUTZEN DUGU (Bereizteko ezagutzea) 

 

Badakizu:  

 

Kalera irten gaitezen!. (Inkesta) 
 

Guztion artean, hurbilenean, hala nola familian, parrokian, 

auzian, lagunengan, ikaskideengan, dauzkagun 

desberdintasun elementuak identifikatu, adibidez, ikasketak, 

lanak, osasuna, ….. 
 

Garrantzitsuenak aukeratu, inkesta diseinatu eta bi edo hiru 

laguneko taldeka kalera irten, jendeari errealitate honen 

gainera bere inguruan zer pasatzen den galdetzeko. 
 

Inkesta bete ondoren, erantzunak elkarrekin jarri ondorioak ateratzeko.     

HAUSNARTU ETA ULERTZEN DUGU (Egiteko bereiztea)  
 

1. Talde txikitan hiru gai hauei buruz irakurri eta hausnartu 

 

a) Emakumea Jesusen garaian 

Bizitza publika osoa gizonentzat eginda zegoen. Emakumea, Jesusen garaian, 

bigarren mailako biztanlea zen. 

Erlijio arloan ere, baztertuta zegoen. Emakumeek ezin zuten irakurri edo hitz  

egin sinagogetan, baina, beraientzat zegoen leku berezian, jezarri eta entzun  

ahal zuten. 

Gogorrena ezkontza zuzenbidea zen, Hamabi eta erdi urteko adin arte alabak  

ezin zioten uko egin aitak proposatutako ezkontzari. Aitak esklabu ere saldu  

ahal zuen alaba. 

Gazteentzako katekesia7
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Gehiago jakiteko:  
4 Nocem Colladoren dokumentalak 

“Cartografía de la soledad”  https://vimeo.com/132610025 (documental completo) 
“La mujer y el agua”  https://www.youtube.com/watch?v=V-Fr_PrlRlc (tráiler) 

4 El mundo en femenino ((Youtube: MU)

25 eta 34 urteren arteko 122 emakume izugarrizko pobrezian 
bizi direla, adin bereko 100 gizonen aldean.

103 milioi gaztek ez dutela gutxienezko alfabetatze mailarik,  
eta %ko 60 baino gehiago emakumeak direla.

Gizakien salerosketaren biktimen %71 emakume  
eta neskak direla.

2015 urtean 303.000 emakume hil zirela haurdunaldiarekin zerikusia 
duten arrazoiengatik.

Iturria: ONU eta beste erakundeen estatistikak

s
s

s

s

gose eta  
pobreziaren  
aurkako borrokan



Jerusalengo emakume judua etxetik irteten zenean, aurpegia estalita eraman 

behar zuen, begitartea estaldu gabe irteten bazen, senarrak eskubidea, bai eta 

betebeharra ere, botatzeko zeukan ohitura onak hainbeste mintzen zutelako. 

Alargunak pertsona txiroenak ziren. Emakumeak izateagatik eta bakarrik eta 

babesgabe egoteagatik, baztertuta eta mesprezatuta ziren. 

 

b) Pobreziak (bere alderdi guztietan) emakumearen aurpegia dauka  

Gaur egun, batez ere Afrika, Latinoamerika eta Asiako herri txiroetan, emakumeak 

txiroen arteko txiroenak dira; seme alaben pisua eta lanarena eramaten dute; 

ikasteko aukera gutxiago daukate; ez dute erabakitzeko gaitasunik; mendekotasun 

fisikoa eta sexuala pairatzen dute; erabateko bazterketara alboratzen zaie. 

Jesus emakumearen askatzailearen handia da, bere garaian eta gurean.  

Berak, bere Hitz eta bizitzarekin gogoratzen digu emakumeek gizonek baino 

duintasuna berbera dutela eta eskubide berberak dituztela. 

 

c) Aita Santuen ahotsa 

 

2. Bazenekien eta kaleko inkestaren datuak berriro hartu. Identifikatutako 

desberdintasun egoeretarako, Ebanjelioetan Jesusek bereizkeriaren aurrean hartzen 

zuen jarrera jaso dezan  aipamena bilatu. 

 

3. Pentsatu eta elkarrizketatu 

l Gainerako pertsonak berdin hartzen dituzu?. Besteak bezala hartuta sentitzen  

    zara? Bi egoera hauetako adibideren bat pentsa ezazu. Konpartitu. 

l Pertsona baten edo taldearen jarreraren bat aldatu beharko da?.  

    Zerk galarazten dizu aldaketa? 

l Zer nolako ekintzak, keinuak, pentsamenduak ….aldaketa egiten lagun dezaketen? 

l Egoera hurbila ezagutzen duzu zeinetan neskak eta mutilak desberdin tratatzen diren? 

l Zer egin dezakezue egoera honen truke zuzenagoa den beste bat jartzeko? 

l Presta zaudete konpromisoren bat onartzeko pertsonen arteko berdintasuna  

    benetan lor dadin?
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Biztueraren lehenengo lekukoak 
Kristoren misioaren hasieratik, emakumeak berarenganantz eta bere eginbeharrarentzat sentimen 
berezia adieraten du (…). Esan behar da, honek Pazko misterioarekiko baieztapen berezia ere 
topatzen duela, ez bakarrik gurutziltzaketa momentuan, baizik eta piztueraren egunean ere. 
Emakumeak hilobira heldu ziren lehenengoak izan ziren, Hutsik ikusi zuten lehenengoak. “Ez dago 
hemen, berpiztu da iragarri zuen bezala” hitzak entzun zituzten lehenengoak izan ziren (Mt 28, 6).  

(Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem”, 16) 

Gizon eta emakumearen lotura gizarte osoaren 
gidaritza eskuetan hartzera deituta dago. Hau 
gonbidapena da munduan, kulturan, politikan, eta 
erlijioan ere erantzukizuna hartzeko. Ez da bakarrik 
aukeren berdintasuna edo elkarrekiko ezaguera.  
Batez ere adostasuna bizitzaren zentzuari eta herrien 
bideari buruzkoa. Gizona eta emakumeak maitasunari 
buruz hitz egiteko deituta izateaz gainera, 
maitasunarekin elkarri hitz egiteko ere, eta zer egin 
behar duten giza harremanak Jainkoaren maitasunaren 
argitan egin daitezen. Elkar hitz egitea eta lotzea,  
zeren eta ez gizona bakarrik ez eta emakumea soilik 
ere, gai dira erantzukizun hau hartzeko.

Bizitzarako Pontifizia Akademiaren kideei egindako hitzaldia, 2017
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KONPROMISOA HARTZEN DUGU (Eraldatzeko egitea) 

 

1.  Honaino egindako lanetik aurrera, aldatzeko ekintza/konpromisoa pentsatu 

berdintasunean hobetzeko; zerbait hurbil, denbora zehatza batean egin eta 

berrikusi ahal izan dadin. 

 

2.  Berdintasunaren aldeko Adierazpen bat landu, eta zelan hurrengo Eukaristian 

irakurtzen den?, edo Esku Elkartuen web orrian zintzilikatzen den? 

 

v Adierazpenerako eskema: 

 

Guk, …parrokiako taldea …..ondokoak (taldeko kideen izenak) 

osatuta, gaurko emakumeak (gure inguruneko edo munduko 

desberdintasun egoerak) pairatzen dituztela identifikatu dugu.  

Jesusek hau (Jesusen irakasketak deskribatu aipatutako 

egoeren aurrean) irakatsi zigun, eta Aita Santuek 

gonbidatzen gaituzte (Juan Pablo II eta Francisco Aita 

Santuen idazkiak)   

Horregatik ondoko konpromisoak hartzen ditugu 

(konpromiso pertsonalizatuak, zehatzak, egin eta ebaluatu 

daitekeenak, denbora zehatz batean. 

Aldatu nahi dugulako (zer aldatu nahi dugu konpromiso 

hauekin) Espiritu Santuaren laguntza eta bitartekaritzarekin.   

 

 

v Konpromisoaren ezaugarri bezala, hurrengo Eukaristian.  

 

v Adierazpena irakur ezazue eta Esku Elkartuen web parroquias.epd3@manosunidas.org, 

orrian gainerako parrokiekin konpartitu.   

 

OSPATZEN DUGU (Azkeneko otoitza-hausnarketa) 
 

Aldaketa eta ekintzaren gure konpromisoak ospatzen ditugu 

Alda gaitezke?. Jakina: ez gaude bakarrik! 
 
MARIA, UMOFC-KO PATROIA,  
BAKEAREN ERREGINARENTZAKO OTOITZA 

 
Bihotz oneko Jaungoikoa, Jesus, zure semea,  
mundu honetara etorri zen zure borondatea  
egiteko eta bere bakea uzteko 
 
Gure Ama Maria, Bakearen Erreginaren bitartez,  
eman iezazkiguzu jakituria eta apaltasuna bake  
hori munduan ezagutu arazteko. 
  
Gure pentsamenduak, hitzak eta ekintzak argitu,  
gure bihotzetan zauden lekuko izan gaitezen. 
 
Espiritu Santuak bere grazia eta bedeinkapenez  
bete gaitzala, gizaki osorako bakea lortzera  
bideratuta bidean jarraitu ahal izan dezagun. 
 
Amen 



Funtsezko gabezia hauek talde desberdinei dagozkie, baina emakumeek eta neskek, 

munduko leku guztietan bereizketa eta bortxakeria jasaten jarraitzen dute, mundu 

pobre, baztertu eta ahularen parte zabalena direlarik. Pertsonen berdintasuna ez da 

bakarrik derrigorrezko eskubidea, baizik eta giza garapen osoa eta jasangarria lortzeko 

beharrezko oinarria. 

 

Gosea indar gehiagorekin pairatzen duten arren, emakumeek beraiek aurre egiten jakin 

dute eta gosearen eta desberdintasunaren aurka borroka egin dute, 1955 urtean 

UMOFC (Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas) izeneko erakundeak 

idatzi eta Esku Elkarteak hartu duen Adierazpenean erakutsi den bezala.  

 

Gosearen aurkako Adierazpena hiru ahotsetan irakurri  

(posiblea bada emakumeak eta gizonak):  

(http://www.manosunidas.org/manifiesto-declaramos-guerra-al-hambre) 
 

“Guk, mundu osoko emakumeek, naturak bizitza ematera, babestera eta 

elikatzera deituak, ezin dugu gehiago onartu gosearen mugak gure gizartean 

heriotzaren lerroekin graba daitezela. 
 

Emakume katolikoak, Jesukristok giza-familiaren aldeko benetako maitasun 

unibertsalaren lekuko izatera deituak, ezin dugu etsi gizakien erdiak gosea 

jasan dezala. 
 

Ez dugu nahi konponbide nagi eta kriminala zoritxarreko arazo horri eman 

diezaiola: guda, jaiotzaren mugaketa, gezurreko konponbideak dira, 

eraginkortasunik gabeko konponbideak, heriotzaren konponbideak. 
 

Badakigu eta jakin dezala nahi dugu, bizitzaren konponbideak daudela eta 

munduko kontzientziak erantzuten badu, belaunaldi batzuen buruan, gosearen 

mugak desagertuko direla. (…) 

Helduentzako katekesia

EZAGUTZEN DUGU (Bereizteko ezagutzea) 
 
Situación actual de la pobreza en el mundo: 
 

 

1,49ko bideoa jarri “El mundo en femenino” (https://youtu.be/St8XW4FH3yw)
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* Unescoko Estatistika Erakundea 2016.

s
s

s
s

s

Munduko bederatzi pertsonatik batek gose 
jasaten du eta hirutatik batek malnutrizioa. 
 
VIH birusak urtean 2 milioi pertsona kutsatzen ditu. 
 
Mundu osoan egunean, kutsadura atmosferikoaren 
ondorioz. 18.000 pertsona hiltzen dira.  
 
263 milioi ume eta gazte, Europako  
biztanleriaren laurdena, ez doaz eskolara. 
 
Batez beste, minutuko 24 pertsonak beren 
etxeetatik derrigorrez alde egin behar dute.

gose eta  
pobreziaren  
aurkako borrokan



Benetan sekulako zeregina dela, baina gure garaiko aukera teknikoak bere 

mailan daude. (…) 
 

Baina, zeregina, eraginkorra izateko, zabala eta arina izan behar da, eta ezin da 

izan munduko irizpidearen laguntza ez badauka; hau, neurri handi batean, gure 

eskuetan daukagu. (…) 
 

Komunikabide handi guztiei onura hutseko 

ekonomiaz pentsatu beharrean gizonen ariman 

beharrizanen ekonomiarentzako bidea zabal 

dezatela eskatuko dizkiegu. 
 

Arazoa era positiboan eta giza eta kristau 

kontzientziaren usteen arabera konpontzen 

saiatzen diren erakunde pribatu eta publikoen 

ahaleginak lagunduko ditugu. 
 

Sortzailearen arabera helburu baketsuekin 

erabiltzen diren zientziaren aurrerapenak 

ezagutzera emango ditugu, baldin eta giza 

bizitzaren maila arin goratzen den. Migrazio 

zerbitzuekiko gure laguntza indartuko dugu. (…) 
 

Herri onuradunenei gogora diezaiegun urritasun gehiagorekin bizitzeko  

duten betebeharra. (..) 
 

Gosearen aurkako borrokan oztopo bakarra gaindiezina izango litzateke; 

garaipena ezinezkoa sinestea. 
 

Baina, denok batera eta zeregin berberean dauden besteekin lotuta,  

pentsatzen dugun baino askoz gehiago ahal dugu. Ez da gehiagorik  

behar enpresari ekiteko. 
 

Goseari gerra deklaratuko diogu. 
  

HAUSNARTU ETA ULERTZEN DUGU (Egiteko bereiztea)  
 

Adierazpenaren egileak emakume bezala identifikatzen dira, konplexurik gabe, 

harrotasunik gabe, bizitza ematea, babestera eta elikatzera deituak. 
 

Testuak irakurri eta planteatutako galdekizunei erantzun. 

 

Non dago zure anaia?. Ez dakit: agian nire anaiaren zaintzailea naiz? Zer egin duzu? 

Zure anaiaren odolak lurretik deitzen dit? (Génesis 4,9-12) 

 

Jainkoak lurra eta bertan dagoen guztia gizon eta herri guztiak erabiltzeko zuzendu du. 

(Gaudium et Spes, 69) 

 

Gizon-emakume guztiak aske eta berdin jaiotzen dira duintasun eta eskubide 

berberetan….     (Giza Eskubideen Adierazpena, 1. Art.) 
 

Giza Eskubideen azken iturria ez dago gizakien borondate hutsean, Estatuaren 

errealitatean edo botere publikoetan, baizik eta gizakian bertan eta bere sortzailea 

den Jainkoarengan.      (DSIren laburpenean, 153) 
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1.- Nola lotzen duzu Adierazpena Jainkoaren hitzarekin?. Zainketa emakumeen kontua 

da?. Pertsona guztiak, gizonak eta emakumeak, anai-arrebak zaintzera deituak gaude?. 

Zer da duintasuna?. Komenta ezazu taldearekin. 

 

2.- Elikadurarako eskubidea defentsa dezakegu kristau moral eta etikaren ikuspuntutik?. 

Nori edo nortzuei deitu behar diegu?. Guk gosearen bazterketan konprometituta 

gaude?. Nola? 

Norberak, post batean gosearekin amaitzeko egin daitekeen zereginen bat idatziko du. 

Gero horma-irudian erantsi. 

 

KONPROMISO HARTZEN DUGU (Eraldatzeko jokatzea) 
 

Gizakiek lurraren gainean gose gehiago egon ez dadila erabakitzen dutenean, gosea 

desagertuko da. Esklabotza deuseztatzea bezalako kontzientzia hartzea da. Mundu 

berria izango da”  

(Pilar Bellosillo, UMOFCen presidentea 1961-1974) 

 

Inork gizon bati jantziak lapurtzen dizkionean, lapurra dela esaten dugu. Izen berbera 

eman beharko genioke biluziari jantzi ahal izanez gero egiten ez duenari?. Zure 

janaritegian dagoen ogia goseberari dagokio; zure jantzitegian erabili gabe zintzilik 

dagoen berokia behar duenari dagokio; zure armairuan hondatzen ari diren zapatak 

ortozik dabilenari dagozkio: pilatzen duzun dirua behartsuenei dagokie.” 

(Milango San Ambrosio, 340-397)  

 

3.- Zertan zaude txikiagotzeko prest gabezia 

gehiago duten beste batzuk hazi ahal daitezen?. 

Posit batean idatzi 

 

OSPATZEN DUGU  
(Azkeneko otoitza-hausnarketa) 
 

Egongelan paper jarraituaren bi horma-irudian 

kokatu, bata “Hausnarketa sinestunerako” eta 

bestea “konpromisorako”. 
 

Posit-ek beren lekuetan erantsi. Aske konpartitu 

eta amaitu bilera otoitza egiten. 

 
Gure topaketa amaitzean Zuregana igotzen dugu gure pentsamendua, Jauna.  
Lagun iezaguzu zure presentzia gure bizitzan nabaritzen, gure aldean dauden 
pertsonengan ikusten, pairatzen duten guztietan zu ezagutzen .  
Gogoratu berri ditugu errealitate batzuk, besteak beste, gosea, eskolarik gabeko 
umeak, lekuz aldatutako pertsonak, hainbeste lekutan baztertutako emakumeak,  
baina, beste emakume batzuk ere burura ekarri ditugu, izan ere, orain hirurogei  
urte arazoen aurrean geldi egon beharrean, mugitu zirenak eta kontzientziatzeko  
eta garapenerako ekimenak martxan jarri zituztenak. Beraiekin bat egin nahi dugu  
eta ahulenentzat esperantzako seinaleak diren beste batzuekin ere, munduan zure 
aurpegi errukitsua ikusgai egiten dutenak hain zuzen.  
Gure konpromisoa indar dezazun eskatzen dizugu eta gure bizitzak maitasunez  
eta zentzuaz bete ditzazun, loturarik gabe gure bizitzak Zurekin bat eginez,  
mahats-adarrak mahatsekin egiten duen moduan, bai eta anai-arreba guztiekin ere, 
jasaten dutenak ahaztu gabe.  
Amen 



EMAKUMEA

XXI. MENDEAN
EZ INDEPENDENTEA, EZ SEGURUA, AHOTSIK GABEA.

GAUR EGUN, EMAKUMEEN HERENA 
EZ DA ZUK USTE DUZUN BEZALAKOA.

Lagundu
900 811 888
manosunidas.org

SINESTEN DUGU PERTSONAREN BERDINTASUN ETA DUINTASUNEAN


