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erosten duguna? 5-Bidezko merkataritza eta kontsumo arduratsua 6-Sor dezagun mundu hobea

1- Vicente Ferrerren sekretua
Inoiz pentsatu duzue ideiarik mundu hobea izateko? Pertsona guztiok lagundu dezakegu horretan. Adibidez,
birziklatuz, gure planeta babesteko ura aurreztuz edo gehien behar dutenei laguntza emanez. Era askotara
lagundu daiteke, eta laguntzeko modu guztiak dira garrantzitsuak.
Aurrekoa dela eta, 2015ean, 193 herrialdek bat egin zuten helburu erkidea erdiesteko eta, horrela, garapen
jasangarrirako 17 helburu atera ziren, gizabanako guztiok eskubide berdinak izateko helburuz. Biltzar horri
2030 Agenda deitu zitzaion, jomuga delako proposatutako helburu guztiak urte horretan betetzea. Agenda
horrek berebiziko garrantzia duten helburuak jasotzen ditu: munduko pobrezia desagerraraztea, pertsona
guztien osasuna eta ongizatea zaintzea, haur guztientzako hezkuntza inklusiboa eta kalitatezkoa izateko
eskubidea, emakumeek eta gizonek eskubide eta aukera berberak dituzten mundu batean bizitzea,
klima-aldaketa geldiaraztea eta gure planetaren iraunkortasuna zaintzea, besteak beste.

Izan ere, bi pertsona edo gehiago elkartu eta helburu komun bat lortzeko elkarlanean aritzen direnean,
elkartasunaz hitz egiten dugu. Elkartasuna, baina, harago doa: behar dutenei laguntza ematea eta
partekatzea da. Are gehiago, pentsa dezagun pertsona guztiok laguntza behar izan dezakegula uneren
batean. Elkartasuna ez da karitatea, ezpada, mundu hobea egin dezakegula sinestea eta mundu hobea
egiten saiatzea da, ez bakarrik norberarentzat, eta planetan bizi garen pertsona guztientzat baizik. Imajina
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ezazue, une batez, Indiako herrixka batean jaio zaretela…
Oso pertsona solidario batez hitz egingo dizuet, Vicente Ferrerrez, hain zuzen ere. Vicentek bizitza eman zuen
Indiako pertsona oso txiroei laguntzen, eta Vicenteren sekretua partekatuko dut zuekin: pertsona bakar batek
gauza txikiak egin ditzake mundua aldatzeko. Baina pertsona askok, elkarrekin arituta, gauza handiak lor
ditzakete, hala nola itxaropenez betetako ospitaleak, etxe duinak edo errefortzu-eskolak, hain zuzen ere, zuok
trukea egiten duzueneko eskolako haurrek ikasten eta haietan jolasten dutenak.
Vicentek, Indiako Vicente Ferrer Fundazioa sortu zuen. Gaur, GGKE bat zer den ikasiko dugu, eta jakingo dugu
berdintasunaren alde borrokatzea zergatik den hain garrantzitsu. Bestalde, erosten ditugun produktuak nondik
datozen ikusiko dugu eta Bidezko Merkataritza zer den ikasiko dugu.

2- Aberastasuna eta txirotasuna
Mundu osoan gertatzen den bezala, Indian ere badira oso pertsona aberatsak, luxuzko jauregi handietan
bizi direnak. Pertsona horiek nahi duten guztia eros dezakete. Beste pertsona batzuk dituzte kontratatuta eta
jatekoa egiten diete eta etxea garbitzen; hainbat auto dituzte eta, batzuetan, helikopterorik ere badute.
Indiako gizonik aberatsenak, Mukesh Ambanik, hori guztia dauka 20 solairutik gorako bere etxetzarrean.
Hala ere, oso pertsona gutxik dituzte pribilegio horiek guztiak munduan. Indiako familia asko miseria gorrian
bizi dira. Eta munduko pertsona behartsu edo pobre gehienak neskak eta emakumeak dira. Horien
arrazoietako batzuk dira, askotan, mutilek baino hezkuntza-aukera urriagoak izan dituztela, egiten duten
lanaren truke mutilek baino gutxiago kobratzen dutela; gainera, haien lanak prekarioagoak izan ohi dira eta,
seme-alabak zaintzeagatik, askotan uko egiten diote euren lanbide-garapenari.
Ba al dakizue zer esan nahi duen txiro edo pobre izateak? Txirotasuna loturik dago duintasunez eta
osasunez bizitzeko beharrezkoak diren gauzen gabeziarekin: etxe bat, janaria, hotzetik babesteko arropa,
eskolara joatea... Izan ere, mundu osoko 10 lagunetatik 1 oso pobrea da eta egunean 1,60 euro baino diru
gutxiago dauka. Imajinatzen duzue egunero zenbateko hori besterik ez duzuela bizitzeko?
Indian, pobrezian dauden pertsonak kalean edo txaboletan bizi dira, komunik gabe, eta hortaz, egikariak
ahal duten lekuan egin behar dituzte. Imajinatzen duzue zuen etxea urik edo komunik gabe? Gainera, txiroek
askotan ez dute janaria erosteko dirurik edo, gehienez ere, egunean behin jan dezakete. Pertsona horiek
goseak daude eta ezin dute aukeratu zer jaten duten; beraz, ia beti gauza bera jaten dute: arroz zuria
dilistekin eta minarekin, hau da, merkatuan diru gutxien kostatzen dena. Edo, bestela, kalean ibiltzen dira
eskean eta aurkitzen dutena jaten dute.
Hirietan, oso auzo modernoak daude, eta eraikin garai-garaiak. Halakoetan daude munduko herrialde
guztientzat lan egiten duten enpresa handien bulegoak. Eta hiri moderno horietan, badira auzo oso
pobretuak, slum izenekoak (txabola-auzoak), non txabolak anabasean pilatzen diren, eta familiak gela
batean edo, gehienez, bitan bizi diren, argirik eta komunik gabe. Familia horien arazo larrienetakoa da
kalitate oneko urik ezin edatea da. Askotan, edaten duten ura kutsatuta dago eta gaixotasun larriak izaten
dituzte.
Landa-eremuetan, lurra lantzen duten nekazarien familiak euri-uraren mendekoak dira, uzta ona izango
bada. Euririk egiten du zuek bizi zareneko eskualdean? Ba al zenekiten Andra Pradesh eskualdeko zenbait
lekutan, batzuetan, urtean hiru egunetan baino ez duela euririk egiten? Zuen ustez, zer gertatzen zaio lurrari
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euririk egiten ez badu? Oso euri gutxi egiten duen tokietan, Andhra Pradesh kasu, lurrak ez du fruiturik
ematen. Orduan, familiek ez dute barazkirik edo frutarik jateko, ezta merkatuan saltzeko ere. Sarritan, familia
horiek hiri handietara joan behar izaten dute bizitzera etorkizun hobe baten esperantzan. Baina pobreziatik
ateratzea oso zaila da. Egunero-egunero otordu bat egiteko, batzuetan, haurrak eskolatik irten eta lanean
hasi behar izaten dute, landa-eremuan edo lantegietan. Hori gertatzen da pobrezia dagoen munduko toki
askotan.

Pobrezia-egoeran bizi diren pertsonei
laguntzeko, herrialdeetako gobernuek
akordioak adostu eta legeak ematen
dituzte egoera horiei erantzun nahian,
baina badirudi ez direla nahikoak.
Gauza
ona
da
herrialdeetako
gobernuek konpromisoak hartzea,
baina mundu honetan bizi garenok ere gauzak egin ditzakegu mundu hobea sortzeko.

© Raquel Artiles

Zuen ustez, nola lor dezakete pertsona horiek etorkizun hobea? Badakigu eskolara joatea oso garrantzitsua
dela etorkizun hobea izateko. Hezkuntzari esker, gizabanakook aukera gehiago ditugu gure eskubideez
jabetzeko eta lan hobeak lortzeko. Baina ikasketak ahalik eta gehien aprobetxatu ahal izateko, lagunekin
ikastera eta jolastera joatea ez ezik,
elikadura ona, atseden nahikoa eta
osasun ona izatea ere garrantzitsua da,
horiek baitira hobeto ikasi ahal izateko
oinarrizko ardatzak. Imajinatzen al
duzue sei eskola-ordu ematea sabelean
ezer barik, edo aurreko gauean ondo
deskantsatu barik? Goserik bazaude,
irakasleak azaltzen duena ulertzea
nekagarriagoa da, ezta?

Mundu hobea eraikitzeko interesa duten herritarren sentimendu horretatik sortu dira GGKEak. GGKE
laburtzapenak Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundea esan nahi du, eta halako antolakundeak ez
daude herrialde bateko gobernuaren menpe. Enpresetatik bereizten dira GGKEen helburua ez delako
aberastea, pertsonen, animalien edo gure planetaren beraren bizi-baldintzak hobetzen laguntzea baizik.
Erakunde solidarioak dira. Adibidez, badira galzorian dauden animaliak salbatzen jarduten duten GGKEak,
beste batzuek, larrialdi-egoeretan jarduten dute, beste batzuek pertsona ahulenak babesten dituzte… Oro
har, GGKE guztiek mundu hobea sortzen laguntzen dute.
Vicente Ferrer Fundazioa Indiako komunitate txiroen bizi-baldintzak hobetzeko lan egiten duen
garapenerako GKE bat da. India alde handiak dituen herrialdea da, eta pertsona aberats-aberatsak dauden
arren, pertsona asko eta asko oso pobreak dira. Hemen, Espainian, Vicente Ferrer Fundazioak (FVF) Indian
egiten duen lana azaltzen du eta dirua biltzen du, hainbat proiektu garatu ahal izateko han. Adibidez,
errefortzu-eskolak eraikitzea herrixketan edo etxoletan bizi diren familientzako etxeak eraikitzea.
Zuen ustez, Vicente Ferrer Fundazioan lan egiten dugunok nola jakin dezakegu herriek eta komunitateek zer
behar duten?
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Begira, erraza da, haiek esaten digute. Badakizue nola? Herrixka guztietan, Komunitatearen Garapen
Batzordea (KGB) dago, 12 pertsonak osatua (6 gizonek eta 6 emakumek). Herriko bizilagunak biltzen dira
unean uneko beharrizanez hitz egiteko, eta herrixkako garapen-batzordeari esaten dizkiote, eta batzordeko
kideek guri azaltzen dizkigute. Adibidez, demagun herriko familia batek etxea galdu duela. Familia horrek
etxea behar duenez, familia horrentzako etxea eskatzen dute. Horrela, Vicente Ferrer Fundazioan badakigu
zer egin behar den eta zenbat diru behar den beharrizan horri erantzuteko.
Zuen gelako erabakietan parte hartu nahi zenukete? Eta zuen familiaren erabakietan? Seguru nahiago
duzuela parte-hartzea eta besteek zuei entzuten dizuetela sentitzea. Vicente Ferrer Fundazioari funtsezkoa
iruditzen zaio erabakiak parte hartuz hartzea. Erabakiak bihotzekoagoak eta bidezkoagoak izango direlako.
Askotan, baliabide gutxien dituzten pertsonak ez direlako kontuan hartzen. Izan ere, batzordeak izango ez
balira gehien behar dutenei ez liekete entzungo.
Batzorde horietan, pertsona behartsuei entzuten zaie, iritzia eman dezatela eskatzen zaie eta nahi duten
guztia esateko aukera ematen zaie, pertsona guztiok baikara garrantzitsuak. Adibidez, herri bateko
garapen-batzorde bateko kide guztien artean herrixkan eskola bat sortzea erabakitzen bada, herrixka
horretako bizilagunak amesten hasten dira. Gelako hormetako leihoak nola margotu behar diren, ikasgelako
hormetan zer marrazki agertuko den, irakaslea nor izango den, zer ikastaro emango den, eskola eraikitzeko
eremurik egokiena zein den… eta eskola hori zoriontsua izango da, guztiek maitatu egingo dute eta guztiek
zaindu.

3- Berdintasunaren garrantzia
Jaiotzean, pertsona guztiok aukera berdinak izan beharko genituzkeen arren, hori ez da hala gertatzen
munduan. Esate baterako, Indian zein gure herrialdean, badira larruazalaren koloreagatik, generoagatik,
erlijio-sinesmenengatik, jatorri etnikoagatik, ideologia politikoagatik eta abarrengatik desberdintzat jotzen
direlako, gainerako pertsonak baino
gaizkiago tratatzen direnak. Oso
garrantzitsua da horretaz konturatzea,
aldatu ahal izateko.

© Albert Uriach

Bazenekiten munduko pertsona guztiok
premia
berdinak
ditugula?
Bai,
oinarrizko premiak dira: jatea, lo egitea,
janztea, besteek maitatzea, ikastea eta
ezer gutxi gehiago. Baina pertsona
batzuek uste dute beste behar asko
dituztela,
adibidez:
norberaren
mugikorra, norberaren jokoak, etxe
handi bat… baina ez dugu pentsatzen
planeta mugatua denik, baliabide
mugatuak dituenik eta, beraz, dagoena
pertsona guztiena dela eta banatu egin behar dela. Ez naiz Indiako neska bat baino gehiago, ez gutxiago. Ez
naiz munduko beste leku bateko emakume zahar bat baino gehiago, ez gutxiago.
Pentsatu al duzue inoiz zer gerta zitekeen beste herrialde bateko familia baten baitan jaio izan bazinate?
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Badakizue eskubide eta betebehar unibertsalak zer diren?
Beste leku batzuetan, jendea normal bizi da eta, bat-batean, gerra piztu edo lurrikara bat dago, eta etxea
eta jatorrizko herrialdea utzi behar dituzte. Pentsatu duzu inoiz gauza hauek guri ere gertatu ahal zaizkigula?
Zer jazoko litzateke orduan? Lehen zeneukana izan zenezake berriro? Laguntza eskatuko zenuke? Kasu
egingo lizukete? Gaur egun, kasu egiten diegu gure elkartasuna behar dutenei? Bazenekien nazioarteko
hitzarmen batzuek pertsona guztiei eskubide berberak aitortzen dizkietela?
Ez delako bidezkoa, ezta? Adibidez, herrialde batzuetan oraindik ere ez zaie emakumeei gidatzen uzten!
Entzun al duzue inoiz “batasunak indarra dakar” esaldia?
Seguru baietz! Baina orain, ezagutuko ez duzuen hitz berria ikasiko dugu: sangham, teluguz “komunitatea”
esan nahi duena eta Vicente Ferrer Fundaziotik bultzatzen ditugun emakume-elkarteek hartzen duten izena.
Sanghamak laguntza-taldeak dira, eta horietan, emakumeek argiro hitz egiten dute beren arazoez eta
irtenbideak bilatzen dituzte elkarrekin. Talde horietan, emakumeak bat eginda daude indarkeriarekin eta
ezkontza goiztiarrekin amaitzeko, eta negozio txiki bat izateko eta dirua irabazteko dirua eskura dezakete.
Adibidez, bufalo-eme bat erosiz gero, esnea merkaturatu dezakete. Horrela aritzen gara borrokan gizonek
eta emakumeek aukera berdinak izan ditzaten.
Desgaitasunen bat duten pertsonek ere vikalangula sangham direlakoetan parte hartzen dute, euren
eskubideak defendatzeko eta gainerako pertsonen aukera berberak izateko. Askotan, desgaitasunen bat
izateagatik, gainerako gizartearen diskriminazioa jasaten dute, eta, beste batzuetan, familiarena ere bai.

4- Nondik dator erosten duguna?
Gustatzen zaizue zuen familiarekin erostera joatea?
Arropa erosten dugunean, normalean etiketak begiratzen ditugu neurriaz jakiteko eta prezioa ikusteko, azkena
ahalik eta merkeena izan dadin nahi dugula beti. Baina inoiz begiratu al diozue etiketari kamiseta, galtza edo
jertse bat nondik datorren jakiteko? Etiketan, "Made in…" (… egina) jartzen du, hau da, erosten duguna egin
edo fabrikatu deneko herrialdearen berri ematen digu. Oraintxe bertan begiratu dezakezue ikaskide batekin.
Jantzi gehienak Bangladeshen, Txinan edo Indian ekoizten dira.
Inoiz galdetu al diozue zuen buruari zergatik egiten den arropa hain herrialde urrunetan? Edo zergatik dagoen
arropa merke-merkea? Edo zergatik berritzen diren etengabe dendetako arropa-bildumak? Moda mota horrek
moda azkarra du izena, baina oso garesti ateratzen zaie munduko beste leku batzuetako pertsonei. Marka
handi batzuek arropa-mota hori egiten dute soldatak oso txikiak diren herrialdeetako lantegietan, eta horietan
lan egiten duten pertsonek oso baldintza gogorrak eta arriskutsuak dituzte, atsedenik gabe, gaizki eraikitako
eraikin oso zaharretan, ia argirik eta lekurik gabe. Ordu askotan lan egiten dute ordainsari txiki-txiki baten
trukean eta, beraz, pobre izaten segitzen dute. Pertsona batzuek egunean 12 ordutik gorako lansaioa egin
behar dute miseria baten truk.
Gainera, lantegi horietako askok oso produktu kaltegarriak erabiltzen dituzte, jendea gaixotu egiten da, gai
toxikoak isurtzen dituzte ibaietara eta bertako ura ere kutsatu egiten da.
Inoiz joan al zarete janaria erostera? Erreparatu al diezue fruta eta barazkien etiketei? Produktu batzuk gure
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herrian bertan ekoizten dira, eta beste batzuk oso urrutitik datoz.
Zuen ustez, garaian garaiko produktuak kontsumitzea onena litzateke? Ona al da urte osoan marrubiak eskura
izatea? Garaia ez denean, garestiago ordaindu behar dira eta, gainera, ez dira hain gozoak. Badakizu nolakoa
den marrubiak biltzen dituzten pertsona gehienen bizitza?

5- Bidezko merkataritza eta kontsumo arduratsua
Kontsumo arduratsua ideia honetan oinarritzen da: kontua ez da erostea erostearren, oinarrizko premia bat
dagoenean baizik, eta oinarri horri kasu egin behar diogu.
Baina ez hori bakarrik: erosten jakitea da kontua, aldi berean. Ez du ezertarako balio klima-aldaketa edo
munduko beroketa lako gertakariez kontzientziatzeak, gure jarreratik ekosistemekiko edo industrian
erabiltzen diren baliabide naturalekiko errespeturik ez duten ekoizpen-kateak babesten baditugu.

© Carme Esteve

Arduraz kontsumitzeak praktika jasangarriak
sustatzen dituzten eta, ahal den neurrian,
industria-prozesuek ingurumenean duten
arrastoa murrizten laguntzen duten ekimenak
babestea ere badakar. Gustatzen zaizue ideia?
Kontsumoko jardunbide egokiak erabiliz,
laguntzen ari gara ingurumenean eragin
txikiagoa sorrarazten. Adibidez, birziklatzen,
murrizten eta berrerabiltzen badugu, planetako
baliabide naturalak babestuko ditugu, eta
horiek, ez dezagun ahaztu, mugatuak dira.

Bidezko Merkataritzaren zigilua duten
produktuak
aukeratzean,
ingurune
bidezkoagoak eraikitzen laguntzen ari gara
planetan bizi garenontzat. Bidezko
Merkataritzaren eredua bizitza duinaren, genero-berdintasunaren, haurren lanik ezaren, soldata egokien, hezkuntzaren
eta edateko ura eskuratzeko aukeraren sinonimoa da, gizarte-ekonomiako beste ekimen batzuen artean.
Bidezko Merkataritza eskuratzen dugunean, arduraz kontsumitzen ari gara, enpatia erabiltzen dugu eta ez
dugu guretzako onuran soilik pentsatzen (“artikulu hau ahalik eta merkeen erosiko dut”). Eta zuentzat
esplotazio-egoerarik nahiko ez bazenute, ezin dugu onartu beste pertsona batzuek pairatu behar dutenean.
Produktua ekoitzi duten pertsonen eskubideetan pentsatzen badugu, haiengandik hurbilago egongo gara.
Aukerak badira modu arduratsu eta bidezkoan kontsumitzeko! Aukera horiek aztertzera animatu nahi
zaituztegu.

6- Sor dezagun mundu hobea
Munduan, gauza guztiak ez dira zuzenak. Horregatik, lehen ikusi dugunez, badira GGKEak, gobernuen
laguntzak, Nazio Batuen 2030 Agenda eta ekintza eta pertsona solidarioak. Eta horiek guztiak oraindik ere
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badira, gauza asko geratzen direlako egiteko. Zorionez, pertsona askok mundua aldatu nahi dute eta lanari
lotzen zaizkio bakea egon dadin, pertsona guztiok aukera berdinak izan ditzagun eta gure planeta zain
dezagun. Zer egin dezakegu hemendik? Uste duzue gobernuek bakarrik egin dezaketela zerbait? Zuek zer
egin dezakezue?
Baliteke munduko gosearekin amaitzea zure esku ez egotea, baliteke mundu guztiak osasunaz eta
ongizateaz goza dezan ahalegintzea ezinezkoa iruditzea... Lehenik eta behin, egoera horretaz behar zarete
eta munduan dauden bidegabekeriez jabetu. Kontzientzia kritikoa izatea lehen urratsa da.

© Albert Uriach

Nolanahi ere, garapen jasangarrirako 17
helburuak berrikusten badituzu, ohartuko
zara zuzenean jardun dezakezula eta
uste baino ekarpen handiagoa egin
dezakezula. Emakumeen eta gizonen
arteko erabateko berdintasuna lortzeko
helburuz, adibidez, eguneroko ekintza
txikiak bultzatuz urrats handiak lor
baititzakegu. Gauza bera gertatzen da
gure planetarekin. Planeta
zaintzea
pertsona guztien ardura da. Badira gure
eguneroko bizitzan egin ditzakegun
ekintzak: birziklatzea, ura ez kutsatzea
edo energia gutxiago kontsumitzea, autoa
gutxiagotan erabili eta garraio-ohitura
jasangarriagoak baliatu… Ekintza horiek
hutsalak dirudite, baina Vicente Ferrerrek
zioen bezala, “Gauza txikiak elkarrekin egiten dituzten pertsona askok oso gauza handiak egin ditzakete”.
Pertsona guztiok kontzientzia hartuko bagenu eta horren arabera jokatuko bagenu, klima-aldaketa ere
geldiaraziko genuke.
Vicente Ferrer Fundazioak eskola solidarioak izeneko ekimena jarri du abian. Ekimen hori beste ikastetxe
batzuekin elkartzean datza, erronka handi bat lortzeko. Helburua gure elkartasuna piztea da, kausa erkide
bat erdiesteko dirua biltzea ahalbidetzen diguten ekimenen bidez. Kontua ez da, huts-hutsean, dirua
biltzea; diru hori zein proiektutara bideratuko den sakon ezagutzea da kontua, landa-eremuko Indiaren
errealitateari buruz hausnartu ahal izatea, eta hemendik nola lagun dezakegun gu baino askoz zailago bizi
diren pertsonen eta komunitateen bizi-baldintzak hobetzen. Adibidez, bazenekien bizikleta bat erosita lortu
dezakegula haur batek bigarren hezkuntzako ikasketei ez uztea? Badakizu zergatik? Indiako
landa-eremuan, bizikleta batek 50 euro inguruko kostua du. Landa-komunitateetan bizi diren haur askok ez
dute aukera errazik bigarren hezkuntzako ikastetxera joateko, askotan, 4 eta 7 km arteko distantziara
daudela euren etxetik. Mugitzeko garraio pribatua edo publikoa ordaindu ezin duten familia askorentzat,
ibiltzea da garraiobide bakarra; baina bidea luzea da eta joan-etorrietan ematen den denbora oso luzea da.
Denbora horretan, familiei laguntzen egon zitezkeen. Gainera, oso jende gutxi dabil bide ilunetatik, eta
arriskutsuak izan daitezke, batez ere neskentzat. Arrazoi horiengatik eta beste batzuengatik, familia askok
erabakitzen dute seme-alabek ikasketei uztea. Bizikleta batek azkarrago eta seguruago mugitzeko aukera
ematen die, ikastetxeraino oinez joatea eta neskatoei eraso egitea saihesten duelako. Bizikletak erosita,
familiek onartzen dute seme-alabek ikasten jarrai dezaten.
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Mundu hobea

Hezkuntza da haurrak aske hazteko eta beren etorkizunaren jabe izateko berme bakarra.

© Silvia Muiña

Azkenik, sekretu bat kontatu nahi genizueke: Indiako esaera zahar batek dioenez, “ematen ez dena galdu
egiten da”. Mundu hau leku hobea izan dadin, gure ingurune hurbilarekiko ekintza-gaitasuna partekatzen
badugu, indar hori biderkatu egingo dugu. Ez ahaztu inoiz, gure bizitzan eta gure ekintzetan gogoan eduki
beti. Hasi zaitezte ideia horrekin eta ez utzi bazterrean. Moralina gehiegirik gabe, abentura bat bailitzan.

«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID)
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez,
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».

