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Elikadura 
 

Garbitasuna 
 

Segurtasuna 
 

Komunikazioa 

Harremana 
 

Denbora-pasa 
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Berdintasunerako eskubidea, arraza, 
erlijioa edo nazionalitatea  

kontuan hartu gabe. 

Babes berezia jasotzeko eskubidea, 
fisikoki, mentalki eta sozialki  

osasuntsu eta libre has daitezen. 

Izen bat eta nazionalitate bat  
izateko eskubidea. 

Elikadura, etxebizitza eta osasun-
arreta egokia izateko eskubidea. 

Urritu fisikoek eta psikikoek 
hezkuntza eta arreta bereziak 

jasotzeko eskubidea. 

Familiak eta gizarteak maitatua eta 
ulertua izateko eskubidea. 

Doako hezkuntza baterako 
eskubidea. Ondo pasatzeko eta 

jolasteko eskubidea. 

Arrisku-egoeretan arreta eta 
laguntza jasotzen lehenak izateko 

eskubidea. 

Abandonatua eta lanean esplotatua 
ez izateko eskubidea. 

Munduko pertsona guztien arteko 
elkartasuna, adiskidetasuna eta 

justizia sustatzen dituen hezkuntza 
jasotzeko eskubidea. 
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Lubna dut izena, eta Sudangoa naiz, Malakal izeneko 
herri batekoa. Nire herrialdea Afrikako handiena da. 
Kontinenteko ipar-ekialdean dago eta bederatzi herrialde 
ditu inguruan. 
Sudango hiriburua Khartum da. 
1956an independentzia lortu genuen, baina ezin izan 
dugu zoriontsu izan, iparraldeko biztanleak eta 
hegoaldekoak gerran egon baikara beti. Hori dela eta, 
herririk herri ibili behar izan dugu, bizitzeko segurua 
izango zen leku baten bila. Herri horietakoren batean, 

eskolara joan ahal izan naiz baina ezer gutxi ikasi dut.  
Azkenean, 2005ean, bakea sinatu zen, eta lasai bizitzen hasi gara. 
Malakalera itzultzen hasi gara. Herrira iristean, pena handiz ikusi dut 
gerraren ondorioz etxe asko suntsituta daudela; eskola ere hondatuta 
dago. Gure gurasoek konpondu nahi dute, laster berriro ikasten has 
gaitezen. 
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Eskerrik asko, Jesus, bizitzeko etxe bat daukadalako. 

Eskerrik asko, gure etxean hotzik ez dagoelako. 

Eskerrik asko, gure etxean seguru nagoelako. 

Eskerrik asko, Jesus, etxean janaria dudalako. 

Eskerrik asko, Jesus, gurasoek ondo zaintzen nautelako. 

Jesus, lagundu etxeko gauzak ondo zaintzen. 

Jesus, lagundu etxeko pertsonak ondo maitatzen. 

Jesus, munduan neska-mutiko asko gosez bizi dira. 

Jesus, munduan neska-mutiko askok janari bila ibili behar dute. 

Jesus, neska-mutiko asko kanpin-dendetan bizi dira. 

Jesus, neska-mutiko askok hotza pasatzen dute. 

Jesus, neska-mutiko askok ez dute urik etxean. 

Jesus, lagundu neska-mutiko horiekin ez gaitezen ahaztu. 

Jesus, lagundu neska-mutiko horien alde otoitz egiten. 

Jesus, lagundu neska-mutiko horiekin solidarioak izaten. 

Jesus, haur guztien laguna zara zu. 

Denok ondo bizitzea nahi duzu. 

Denok gure etxean bizitzea nahi duzu. 

Denok ikasteko aukera izatea nahi duzu. 

Denok elkarri laguntzea nahi duzu. 

Jesus, lagundu norberekeria alde batera uztera. 

Jesus, lagundu neska-mutil behartsuekin daukaguna partekatzen. 

Maria, Jesusen ama, lagundu seme-alaba onak izaten. 

Lagundu etxeko lanak egiten. 

Lagundu ondo portatzen, bereziki gure anai-arreba txikiekin. 

Lagundu elkarren artean lagun onak izaten. 

Maria, zurekin eta Jesusekin, familia ona osa dezagun. 
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