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Hipoteken krisitik ihesi, espekulatzaile handiek 
baliabide ekonomikoak desbideratzen 
dituzte merkatu berrietarantz: petrolioa, 
soja, garia, arroza, artoa... Ekoizpena handitu 
egiten da, baina ez pobreak elikatzeko, baizik eta 
bioerregaiak ekoiztuz negozioak egiteko, herri aberastuen 
autoak etorkizunean elikatzeko.   
Aztertzaileek elikagaien prezioaren igoera bioerregaiei, 

klima aldaketari (produktibitatea jaitsi egiten da), eta Txina eta Indiatik elikagaien 
eskaera handiari (haragia batez ere) leporatzen diete; oso gutxik aipatzen dute 
elikagaien prezioarekin egiten ari den espekulazioa.  
200 kg arto behar dira 50 litro bioerregai lortzeko, hau da auto baten depositua 
betetzeko. Baina arto kopuru berak haur bat elika dezake urte betez.  Bioerregaiak 
ekoiztu beharko lirateke landare eta nekazaritza hondakinekin, elikatzeko balio ez 
dutenekin, eta ez gizakien kontsumorako lantzen diren landareekin. Nire ustez, 26 milioi 
hektarea erabiltzea bioerregaiak egiteko hondamendia da. Gizateriaren aurkako krimen 
bat da.  

Munduan gosea handitzen ari da eta Europak “fabrikatutakoa” da 
bereziki, bere nekazaritzari ematen dizkion diru-laguntza 
erraldoiei esker. Harrigarria da Senegaleko azoketan 
Espainian ekoiztutako azenarioak aurkitzea baita hiru 
aldiz merkeago ere bertakoak baino! Afrikak ez du 
inolako aukerarik aurrera egiteko nekazaritza dunping 
honek irauten duen bitartean. Horrek guztiak eragiten du 

baztertuek Europako hegoaldeko mugetara iritsi nahi izana. 
Gaur egun laboreen %70 animaliak gizentzeko erabiltzen da. Gosea gizateriaren %85ari 
eragiten dion genozidioa da, bitartean, gainerako %15ak kontsumo maila moral-gabeaz 
gozatzen dugu. Gaur egun behi europar batek egunero 7 dolarreko diru-laguntza 
jasotzen du batez beste. Horren ondoan, 1.000 milioi pertsonek biziraun behar dute dolar 
batekin eguneko. Izugarria da munduan goseak dauden haurren %80 bizitzea elikagaien 
gaindikinak dauden herrialdetan, gehienak pentsu eran, herrialde aberatsenek soilik 
kontsumituko dituzten animaliak elikatzeko.  
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Petrolioaren etorkizuna 
Sahara azpiko 

Afrikan dago. 
Egun, 

petrolioaren 
munduko erreserben %

10 hantxe daude, eta 
NBEren sutez, 2010. urtea 
baino lehen kontinente 
beltza izan daiteke 
munduko petrolioaren lehen ekoizlea. 
Txina, energiaz egarri, eta ikatza 
kenduta baliabide handirik gabekoa, 
kontinente osoan ari da garroak 
hedatzen. Inbertsioetan eta ofentsiba 
diplomatikoetan hamarkada luze bat 
eman ondoren, Afrikak erraldoi 
asiarraren energia beharren %30 
hornitzen du.   

Inoiz ez da horren garbi egon 
egia gordina gure munduko 
elikadura sistema honetan, 
nork irabazten duen eta nork 
galdu. Azter dezagun 
elikagaien ekoizpenaren 
elementurik oinarrizkoena: lurra. Esan 
genezake elikadura sistema industrialak 
ongarri kimikoen droga-mendetasuna 
jasaten duela. Gero eta gehiago behar 
du bizirik irauteko, lurrak higitzen ditu eta 
elikagaiak kultibatzeko ahalmena 
hondatzen ari da. Gaur egun, elikagaien 
izakin doituen testuinguruan, ongarrien 
munduko merkatua kontrolatzen duten 
enpresa taldetxoak nahi duena kobratu 
dezake, eta horixe da egiten ari dena 
hain zuzen ere.  

Iaz, Migrazio Globalen Nazioarteko Batzordeak bi adibide oso 
adierazgarri jarri zituen: Manchester hiri ingelesean Malawiko 
sendagile gehiagok lan egiten dute Malawi osoan baino. Eta 

Zambian, bere independentziaren 
egunetik 600 sendagilek amaitu 
zituzten ikasketak, eta horietatik 

erdiak emigratu egin dute. 

Herrialde aberatsek buru argien ihesa hobesten duen migrazio-politikak dituzte. 
Immigrazioaren beste aurpegia da, pateratan etortzen ez diren horiena, eta “ordena eta 
kontrola” ezarri behar dela esaten duten politikoentzat inolako “mehatxu” edo “arrisku”rik 
suposatzen ez dutenena.  
Funtsean, gizakia merkantzia bailitzan hartzen dela ondorioztatzen da. Etorkina pobrea 
denean eta prestakuntza eskasa duenean esplotatu egiten da europarrek egin nahi ez 
dituzten lanetan. Eta lan kalifikazioa duenean erakartzen saiatzen dira bere jatorrizko 
herrialdean eragiten den kaltea kontuan hartu gabe.  
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Europar Batasuneko gailurrak onartu zuen 2020. urtean 
energiaren guztizko kontsumoaren %10 
bioerregaietatik lortzea. Era horretan, 
planetaren kutsatzaile handienek 
Hegoaldeko herrialdeen aurka beste eraso 
bati eman diote hasiera ingurumenaren izenean.   
Nazioarteko Diru Funtsak baieztatu du arto eta sojako 

munduko uzten %20-50 bitartean desbideratzen ari dela bioerregaiak 
sortzeko. Izan ere, munduko biztanleriaren zati handi bat elikatzeko 
erabiltzen diren lur eta produktu berberak baliatzen ari dira bioerregaiak 
ekoizteko.  

Garai bat amaitzen ari da, Iraultza frantsesetik eta Argien mendetik sortu ziren estatu 
nazionalena. Hasten dena kapitalismo basatiagoaren oihanarena da. Sortzen ari 

garen munduan oligarka gutxi batzuek boterea erabiltzen 
dute inolako kontrol sozialik gabe. 

Haiek duten boterea inoiz ez du izan 
inongo aita santuk edo enperadorek 
historia osoan zehar. Bi milioi pertsona bizi 
dira egunean dolar bat baino gutxiagorekin eta 100.000 
lagun goseak edo bere ondorioz hiltzen dira egunero. 
Gosea gizakiaren sorkuntza da eta ez zorigaitzaren 
ondorioa. Egun, 500 enpresa multinazional handienek 
Munduko Produktu Gordinaren (MPG) %52a kontrolatzen 
dute. 

Orain dela sei urte Europar Batasunak (EB) eta Afrika, Karibe eta Pazifikoko (ACP) 76 
herrialdek merkataritza negoziazioak hasi zituzten. Prozesuaren data-mugara iristean, 
2007ko abenduaren 31n, ACPko herrialdeen erdiak baino gutxiagok lortu zuten 

Europarekin akordioren bat.      
Elkarrizketa hauen hasierako helburua ona zen: 
Elkarlanerako Akordio Ekonomikoak (EPA, ingelesezko 
siglak) lortzea, munduko ekonomian arian-arian 
ACPko herrialdeen integrazioa lortzeko, garapen 
jasangarria bideratzeko eta pobrezia gutxitzen 
laguntzeko.    
Hala ere, egungo akordioek ACPko herrialdeei garatzeko behar 

dituzten tresnak hain zuzen ere kentzen dizkiete, “garapenaren eskaileratik” at utziz, hain 
zuzen ere, mundu osoko –horien artean europar askok–, “eskailera” hori erabili 
dutenean beren ekonomia propioak sortzeko. Akordio horiek derrigortu egiten dituzte 
ACPko nekazariak eta enpresariak lehiatzera ekoizle europarrek lehiatzen diren arau 
berberen pean, modu serioan heldu gabe ACPkoek lehiakortasunaren aurrean gainditu 
behar dituzten mugei. ACPko gobernuei eskuak lotzen dizkiete merkataritza neurri anitzak 
erabiltzeko aukera debekatuz, baita beharrezkoak diren inbertsioak egitea eragotziz. Izan 
ere, horien bitartez merkatuen irekierak bidea emango luke lanpostuak eta bizimodu 
duinak sortzeko. Eta eskubide berriak ematen dizkiete inbestitzaile europarrei tokiko 
enpresen eta interes publikoaren kontura.  
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Maitatzen ikasteko otoitza 

Jauna, gose naizenean, emadazu janaria behar duen norbait; 
Egarri naizenean, emadazu ura behar duen norbait; 
Hotz naizenean, emadazu beroa behar duen norbait; 
Sufritzen dudanean, emadazu kontsolamendua behar duen norbait; 
Nire gurutzea astuna iruditzen zaidanean, utzidazu besteren gurutzea 
konpartitzen; 
Pobretasunean banago, jarri nire ondoan behartsu bat; 
Astirik ez dudanean, emadazu nire minutuak behar dituen norbait; 
Umiliatua banaiz, emadazu aukera norbait goraipatzeko;  
Animorik gabe banago, emadazu norbait animo berriak emateko; 
Besteek ni ulertzea nahi dudanean, emadazu nire ulermena behar 
duen norbait; 
Zain nazaten beharrezko zaidanean, emadazu norbait nik zaintzeko; 
Nigan pentsatzen dudanean, zuzendu nire arreta beste pertsona batengana; 
Zure laguntzarekin izan gaitezen duinak, Jauna, gure anai-arrebak zerbitzatzeko; 
Emaiezu, gure eskuen bitartez, ez soilik eguneroko ogia,  
baizik eta gure maitasun errukiorra, zurearen irudia dena. 

Madre Teresa de Calcuta 

Hala ere 

Pertsonak irrazionalak dira, ilogikoak eta bere baitara bilduak, 
HALA ERE, MAITA ITZAZU 

Ongia egiten baduzu, motibazio egoistak dituzula leporatuko dizute,  
HALA ERE, EGIN EZAZU ONGIA 

Arrakasta baduzu, lagun faltsu eta egiazko etsaiak irabaziko dituzu, 
HALA ERE, IZAN EZAZU ARRAKASTA 

Egiten duzun ongia bihar ahaztuko da, 
HALA ERE, EGIN EZAZU ONGIA 

Zintzotasunak eta zabaltasunak ahul egiten zaituzte  
HALA ERE, IZAN ZAITEZ ZINTZO ETA ZABALA 

Urte luzeetan eraiki zena gau batean suntsitu daiteke,  
HALA ERE, ERAIKI EZAZU 

Egiazko jendeak laguntza behar du baina eraso zaitzakete egiten baduzu,  
HALA ERE, LAGUN IEZAIEZU 

Emaiozu munduari daukazun onena eta hortzak ostikatuko dizkizute, 
EMAIOZU MUNDUARI DUZUN ONENA… HALA ERE. 
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Misio otoitza 

Jesus Jauna, gu salbatzeagatik bizia eman zenuen hori, 
lagundu zure bake, justizia eta  
maitasun erreinua eraikitzen jarraitzen. 
Kristau guztien bihotzean sorrarazi 
zure Hitza zabaltzeko gogoa 
Gure bihotz gazte honetan landu 
besteen zerbitzuaren alde emateko ideala. 
Dena utzi eta munduan zehar 
Berri Ona  iragartzeko zure agindua 
betetzen ari direnen gogoari lagundu. 
Jesus, Jauna, sor ezazu nigan misiolari bihotza. 

Bizia arriskatzeko  otoitza 
Jauna, bizia arriskatzen duten horietakoa izan nahi nuke, 
bizia ematen duten horietakoa.  
Zertarako balio du biziak, emateko ez bada? 
Jauna, pobre jaio zinen 
eta gaizkile gisa hil zara, 
atera nazazu nire berekoikeriatik eta erosotasunetik. 
Gainerakoak zuhurrak izan daitezke, 
zuk eroa izan behar zela esan zenuen. 
Gainerakoek ordenan sinesten dute. 
Zuk maitasunean sinisteko esan didazu. 
Gainerakoek uste dute gorde egin behar dela. 
Eman egin behar dela esan didazu zuk. 
Gainerakoak instalatu egiten dira. 
Ibili egin behar dela esan didazu zuk, 
eta prest egon behar dugula  
alaitasun eta sufrimenduaren aurrean, 
porrotaren eta arrakastaren aurrean. 
Eta nigan konfiantza ez jartzera, baizik eta Zugan. 
Eta, azkenik, nire bizia arriskatu behar dut 
zure maitasunaren laguntzaz. 

Solidaritatearen Otoitza 

Zoriontsuak izan bitez Jesusi jarraitzen diotenak samariar onaren bidetik. 
Bere urratsen atzetik dabiltzanak, bidearen zailtasunak eta ibiliaren nekeak gaindituz. 
Zoriontsuak ibiltzean bide berriak sortzen dituztenak, beste batzuek jarraitzeko, atseginez, 
eta Jainko gure Aitaren lanarekin segitzeko. 
Zoriontsuak, erne eta gertu euren bidea aldatzen dutenak, sufritzen, negar egiten eta 
gosea pairatzen dutenengan bizirik dirauen Jainkoaren bila ateratzeko. 
 
Zoriontsuak euren bizitza besteen alde ematen dutenak. Gogor lan egiten dutenak 
justiziaren alde. 
Erresuma eraikitzen dutenak, leku urrunetatik. 
Zoriontsuak, anonimoki eta hantusterik gabe, euren bizitza eskaintzen dutenak beste batzuk gehiago 
eta hobeto bizi daitezen. 
Zoriontsuak, euren eguneroko sakrifizioarekin, gizarte berri baterako urratsak ematen dituztenak, 
“merkatu-jaunak” agintzen duen gizarte honetan. 
 
Zoriontsuak pobreen alde lan egiten duten GUZTIOK. Pobreengandik gertu,  
pobreen ondoan, pobre bihotzez. 
Zoriontsuak anai-arreba zehatza maitatzen dutenak. 
Euren egiazko maitasuna, bizitza-ekintzez, konpainia-ekintzez eta benetako entregaz erakusten 
dutenak. 
Zoriontsuak irakasten dutenak, besteek ikasten saiatzen direnak, kolore, 
azala edo diruagatiko desberdintasunik egin gabe. 
 
Zoriontsuak lehenbizi anai-arrebarengan pentsatzen duten GUZTIOK eta 
besteen eta Erresumaren aldeko lanetan euren zoriontasuna, atsegina eta 
bizitzaren zentzua topatzen dutenak. 




