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1- Honelakoa da India 
India ezagutzen duzue? Indian pentsatzea espezia eta intsentsuaren usainaz jabetzea da, kolore biziko 
oihalak ikustea, kaleetako zalaparta eta autorickshaw direlako trizikloen bozinak entzutea edo janarien mina 
dastatzea.

Jarraitu baino lehen, agurra egin behar dugu India osoan agurtzen den bezala. Agurtzeko, eskuak batu, otoitz 
egitera joango bagina bezala, eta hauxe esango dugu: "Namasté" (zugan dir-dir egiten duen argia agurtzen dut).

India oso herrialde handia da, Asian. Espainia 
osoa halako sei aldiz eta erdi handiagoa da! 
Horregatik, herrialde horretan, basamortuak 
daude, baita oihan tropikalak, basoak, lakuak 
eta ibaiak ere. Haran handiak daude, baina 
munduko mendilerrorik garaiena ere, Himalaia, 
ikus dezakegu bertan. Jakina, klima ere 
desberdina da leku bakoitzean. Zuen ustez, 
zer tenperatura egiten du neguan Himalaian? 
Eta, zuen ustez, zenbat graduko tenperatura 
izan daiteke udan basamortuko eremuetan? 
Indian tigreak, gameluak, elefanteak, sugeak, 
tximinoak eta hipopotamoak ere bizi dira. 70 
ordu baino gehiago behar dira autoan goitik 
behera zeharkatzeko (edo, bestela esanda, 
700 ordu oinez!).

Indian gure ohituren antzekoak daude, eta 
beste batzuk oso desberdinak dira: pertsonek oso arropa koloretsuak jantzi ohi dituzte, haien janaria 
gozagarriaskoz hornitzen da, herri eta hirietako kaleak bizitzaz beteta daude, janari-postuz eta merkatu 
ibiltariz mukuru. Asiako herrialde horretan, jende asko bizi da, eta munduko bigarren populatuena da. 
Badakizue zein den lehena? Mila eta hirurehun milioi biztanle baino gehiago ditu, hau da, hango biztanleria 
Espainiakoa baino hogeita bost aldiz handiagoa da. Hain handia izanik eta hainbeste pertsona bizi izanda, 
kultura aniztasun izugarria dago.

Indian 22 hizkuntza koofizial daude, eta eskualdez eskualde aldatzen dira. Hizkuntza horietako batzuk, hindi 
eta telugu kasu, gureak ez diren beste abezedario batzuk dituzte. Hizkuntza garrantzitsuenak hindia (Indiako 
hizkuntza ofiziala) eta ingelesa (negozioetan, politikan eta administrazioan hitz egiten dena) dira. Izan ere, 
India britainiarren kolonia izan zen 200 urtez, 1947ra arte. Espainian ere hainbat hizkuntza ditugu. Badakizue 
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zeintzuk diren? Zenbat hizkuntzatan hitz egiten duzu etxean eta eskolan?

Britainiarren garaitik datozen gauza batzuk finkatu dira herrialdean, hala nola errepidearen ezkerraldetik 
gidatzea edo tea hartzea (Indian chai deitzen da eta espezia ugari botatzen dizkiote. Probatu al duzue inoiz? 
Gozoa izateaz gain, gozo-gozo dago!

Hona hemen 10 errupiako billete bat da, hots, Indiako dirua. Billetearen ifrentzuan ikus dezakezue zenbatekoa 
—10 errupia— Indiako 15 hizkuntza ofizialetan idatzita dagoela. Jakingo zenukete telugu hizkuntza zein den 
billete honetan? Eta, zuen ustez, zer egin daiteke 10 errupiarekin? Kafe bat, txokolate apur bat edo mokadu 
txiki bat eros zenezakete kaleko postu batean.

Indian hainbat erlijiotako pertsonak bizi dira. Herrialdeko aberastasunik handienetako bat sinesmen 
desberdinak dituzten pertsona guztiak modu baketsuan elkarrekin bizi izaten ikustea da. Kristautasuna, 
islamismoa eta judaismoaz gain, budismoa, yainismoa eta sijismoa ere praktikatzen dira. Indiako erlijio 
nagusia hinduismoa da, hau da, jai eta ospakizunen egutegia ezartzen duena. Hinduismoan, jainko eta 
jainkosa ugari daude.

Ezagutzen ari garen herrialdea kultura dibertsitate handiena duen munduko herrialdeetako bat da, bertako 
kultura batu eta aberastu egin delako, X. mendean izandako arabiarren inbasioetatik hona lurraldetik igaro 
diren zibilizazioen ondorioz. Gainera, lurralde zabal-zabala dela eta, tradizioak eta kultura bera guztiz aldatzen 
da iparraldetik hegoaldera. Hala eta guztiz ere, Indiakoen historia erkideari eta beste osagai batzuei esker, 
hala nola erlijioa, Indiak nortasun propioari eutsi dio nazio gisa. Espainian, kultura eta ohiturak berdinak 
ditugu? Askotarikoak dira, ezta? Ba… imajinatu Espainia baino sei aldiz handiagoa den herrialde batean.

India 29 estatutan banatuta dago eta Vicente Ferrer Fundazioak Andhra Pradesh estatuan lan egiten du, 
komunitate txiroenen bizimodua hobetzen laguntzeko xedez. Jardueren helburua hauxe da: hezkuntza 
hobetzea, osasuna hobetzea eta ingurumena hobeto zaintzea; horretarako, bereziki laguntzen diegu 
emakumeei eta desgaitasuna duten pertsonei, horiek baitira etorkizunik zailena dutenak, herrialdean dauden 
desberdintasunen eraginez.

Berez, pertsona asko pobreziak jota eta desberdintasun nabarmenak jasan behar badituzte, imajinatzen 
duzue zer gertatuko zaien pertsona horiei munduko krisiren bat dagoenean, esaterako, koronabirusaren 
izurrite edo pandemiaren moduko batean? Etxean txorrotako urik ez duten pertsona pobreenek zailtasun 
gehiago izan dituzte eskuak garbitzeko eta kutsapena saihesteko gomendio guztiak betetzeko. Zuen ustez, 
nola eragin die koronabirusaren ziozko krisiak? Bada, (beste) modu askotara: adibidez, gure herrialdean 
bezala, etxean geratu behar izan dutenek, lanera joan ezinda, ez dute dirurik irabazi familiari jaten emateko. 
Gainera, hainbeste pertsona bizi diren hiri handietan, oso zaila izan da kutsatzea ekiditeko segurtasun-tartea 
zaintzea. Ikusten duzuenez, koronabirusaren moduko krisi batek sorrarazitako zailtasunek munduko pertsona 
guztiei eragiten diete, baina baliabide gutxiago dituztenek edo krisia piztu aurretik baldintza zailetan bizi 
zirenek okerrera egin dute, eta zailtasun handiagoak izan dituzte euren osasuna eta familiarena zaindu ahal 
izateko. Herritarrak sentsibilizatu ahal izateko, herri eta hiri askotako kaleak, batez ere, landa-eremuetakoak, 
horma-irudi artistikoz bete ziren, izurritean hartu beharreko neurriak azalduta. Oso baliagarriak eta 
beharrezkoak izan dira, batez ere, Interneteko konexiorik erabiltzerik, telebista ikusterik edo egunkarietako 
albisteak irakurtzetik izan ez duten pertsonentzat.
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2- Herriak eta hiriak
Indian, hiri izugarri handiak daude, baina familia gehienak landa-eremuetan bizi dira. Gauzak oso desberdinak 
dira landa-eremu batean edo hirian bizi bazara… ikus ditzagun aldeetako batzuk!

Has gaitezen hiriei buruz hitz egiten. Indiako mapan, hiri garrantzitsuenak ikus ditzakezue, hala nola New 
Delhi, hiriburua, eta Mumbai, herrialde osoan jende gehien bizi deneko hiria. Mumbaiko metropolian, hogei 
milioi pertsona baino gehiago bizi dira (ia Espainiako biztanleriaren erdia). Dena dela, hiriak hemengoen oso 
bestelakoak dira, gainpopulazioagatik, espazio faltagatik eta biztanleen arteko alde handiengatik. 
Biztanleak trenez, autobusez, autoz, edo motorrez mugitzen dira leku batetik bestera, baina bertako beste 
garraiobide batzuk ere badaude, hala nola rickshaw edo tuk-tuk direlakoak, hau da, bi, hiru edo bidaiari 
gehiago daramatzaten bizitaxiak edo mototaxiak. Kaleetan hainbeste ibilgailu daude, ezen trafikoa oso 
motela den beti, auto-ilarak daude sarritan eta, horregatik, pertsonek zailtasunak dituzte lekuetara garaiz 
iristeko. Eta hainbeste ibilgailu egonda, airea oso kutsatuta dago. Zu bizi zaren lekua garbi ala kutsatuta 
dago? Badakizu zein diren gure herrialdeko hiri kutsatuenak?

Jendez eta ibilgailuz beteta egoteaz 
gain, kaleetan animaliak daude, behiak, 
txerriak edo tximinoak, esaterako. Indian, 
hinduismoaren arabera, behiak animalia 
sakratuak dira, eta ezin dira hil, ez eta 
eragozpenik egin ere.

Gune modernoak badaude, kale 
asfaltatuak, etxe orratzak, auto handiak 
eta luxuzko hotelak dituztenak. Baina 
bestelako eremuak ere badira Indian: 
horietan, kaleak asfaltatu gabe daude, 
zabortegi handiak daude eta 
bizi-baldintzak oso gogorrak dira. 
Halako lekuetan, biztanleek ezin diete 
oinarrizko zerbitzuei heldu, hala nola 
argiari edo txorrotako urari. Familia 
gehienek ura eta argia dute etxeetan, 
auzo xumeenetan izan ezik. Etxetresna elektriko, telebista eta telefono mugikorren bat ere izaten dute. Hala ere, 
Internet ez da oraindik etxe gehienetara iristen. Pentsa ezazue nola ikasiko zenuten etxean, argirik eta 
Interneterako sarbiderik ez bazenute…

Hirietan jende asko bizi den arren, Indiako pertsona gehien-gehienak landa-eremuetan bizi dira. Hitz egin 
dezagun landa-eremuko bizimoduaz. Eremu horietako bizi-baldintzak eta gureak oso desberdinak dira. 
Herri askotan, familiek ez dute elektrizitaterik, ezta edateko urik dabilen txorrotarik ere. Garraioa eta edateko 
ura dira Indiako landa-eremuak garatzeko arazo nagusietako batzuk. Adibidez, zer gauza ezin dira etxean 
eduki elektrizitaterik gabe? Indiako familia txiroek ez dute garbigailurik, hozkailurik, ordenagailurik edo 
telebistarik.

Familia horiek Eguzkiaren argia aprobetxatzen dute: egunsentian jaiki eta ilunabarrean joaten dira lotara. 
Badakizue nondik ateratzen duten ura janaria prestatzeko edo garbitzeko? Emakumeak dira altxatzen 
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lehenak, eta familia osoarentzako ur bila joaten dira iturrira.

Etxe horietan ez dago oinarrizko zerbitzurik, hala nola argirik eta urik eta askok komunik ere ez dute. Indiako 
gobernuak abian jarritako “Garbitu India” kanpainan parte hartzen du Vicente Ferrer Fundazioak, Andhra 
Pradesh eskualdeko landa-eremuko etxebizitzetan komunak eraikitzen laguntzeko.

Indiako landa-eremuetan ere autoak eta autobusak badiren arren, hirian baino askoz gutxiago dira. 
Animaliek tiratutako gurdi asko ikus daitezke, batez ere, landa-eremuko lanetan laguntzen duten idiek 
tiratutakoak. Baina pertsona txiro gehienak oinez joaten dira. Batzuetan, distantzia luze-luzeak egin behar 
izaten dituzte asfaltatu gabeko eta segurtasun gutxiko bideetan, garraio publikorik ez dagoen lekuetan; 
gainera, mundu guztiak ez dauka garraio publikoa erabiltzeko baliabiderik. Imajinatzen duzue kilometro 
asko egin behar izatea eskolara edo lanera joateko? Nekagarria, ezta?

Vicente Ferrer Fundazioak bizikleta-proiektu bat sustatzen du, haurrek eskolara joateari utz ez diezaioten, 
eskola etxetik oso urrun dagoelako. Bizikletei esker, askoz azkarrago iristen dira eta bidaia seguruagoa da.

Zuen ustez, zertan lan egiten du landa-eremuetan bizi den jendeak? Indian bizi diren pertsona gehienek 
nekazaritzan lan egiten dute. Familia xumeak izan ohi dira, lurra makinen laguntzarik gabe (adibidez, 
traktorerik gabe) lantzen dutenak. Gainera, familia batzuek behi edo bufalo eme bat dute eta egunero jezten 
dute. Mundu osoan, landa-eremuan bizi diren emakume gehienek mota guztietako lanak egiten dituzte 
nekazaritzan edo abelazkuntzan. Hala ere, ez daude nekazari edo abeltzain gisa erregistraturik eta, beraz, 
haien lana senarrarentzako laguntzatzat besterik ez da hartzen, oro har, gizona delako nekazaria edo 
abeltzaina.

3- Kasten jatorria
Indian, pertsona aberats eta pobreen artean ezberdintasun handiak egoteaz gain, erlijio hinduistatik 
datorrena eta pertsonak hainbat taldetan sailkatzen dituena kasten sistema ezarrita dago. Pertsona bat 
kasta batekoa da jaiotzen denetik, eta ezin da bizitza osoan kastaz aldatu. Kasta bakoitzak jai berekiak ditu, 
sukaldatzeko modu berezia, erritualak… oso une politak daude, eta kasta bateko komunitate osoa une 
horiek elkarrekin noiz ospatu zain egoten da.

Badakizue zein den kasten jatorria? Kasten jatorria bikain azaltzen duen elezahar bat kontatuko dizuet: 
mitologia hinduaren arabera, Lurraren sorrera amaitu ondoren, Brahmak populatu nahi izan zuen. 
Horretarako, putz egin eta Brahman sortu zen haren ahotik, hau da, testu sakratuak zaintzeko ardura hartu 
zuen apaiza.

Brahmanek erretiroa hartu zuen liburu sakratuen edukiari buruz hausnartzeko, baina piztiek ikasketa 
etengabe eteten zutenez, Brahmak Chatria sortu zuen eskuineko besotik haien aurka borrokatzeko. Eta 
beste besotik Chatriani sortu zuen, Chatriaren emaztea izan zedin.

Chatriak borrokatzen baino ez zekienez eta goseak hiltzeko arriskuan zegoenez, aitak, Brahmak, Vaishya 
nekazaria sortu zuen eskuineko izterretik, eta ezkerrekotik Vaishyaren emaztea sortu zuen.

Vaishyak zerbitzariak behar zituen lurrak lantzen laguntzeko, eta, horregatik, Brahmak, eskuineko oina 
baliatuz, Shudra sortu zuen, eta, ezkerreko oina baliatuz, haren laguna sortu zuen.
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Elezahar horrek pertsonak sailkatu eta piramide batean jartzen ditu; piramidearen zatirik garaienean dauden 
pertsonek piramidearen azpian daudenek baino botere handiagoa dute. Brahmanek betetzen dute lekurik 
goren eta pribilegiatuena: apaizak dira. Chatriak gerlariak dira. Vaishya izenekoak artisauak, merkatariak 
edo abeltzainak dira, eta negozioak dituzte. Sudrak gainontzeko kasten zerbitzukoak dira, eta, oro har, lurra 
lantzen dute.

Mailarik apalenean, eta piramide horretatik 
kanpo, komunitate behartsuenak daude. 
Antzina, ez zitzaien medikuarengana edo 
eskolara joaten uzten, ezta elkarrekin 
bizitzen edo beste kasta batzuetako 
pertsonei begiratzen ere. Familia horiek 
urrutiko etxoletan bizi ziren, inon maite ez 
zituztelako. Gainera, lanik gogorrenak eta 
umiliagarrienak zituzten.

Hasiera batean, pertsona horiek uste 
zuten horrela tratatzea merezi zutela, 
baina pixkanaka-pixkanaka konturatu 
dira errespetua merezi dutela. Gaur 
egun, Indiako legeak debekatu egiten du kasta apalenekoei tratu txarrik ematea, baina, hala ere, jende askok 
horrela egiten segitzen du. Vicente Ferrer Fundazioak gobernuarekin eta familia horiekin lan egiten du giza 
eskubide oinarrizkoenak bermatzeko. Giza eskubide oinarrizkoenak aipatzen ditugunean, zertaz ari garela 
uste duzue?

Bada, pertsona guztiok izate hutsagatik izan behar ditugun eta inork kendu ezin dizkigun eskubideez. 
Badakizu zein diren? Adibidez:

 • Pertsona guztiok ditugu eskubide horiek. Berdinak gara, berdin dio neskak ala mutilak garen, larruazalaren  
 kolorea zein den edo non jaio garen.

 • Pertsona guztiok dugu bizi-maila duina izateko eskubidea: hau da, janzteko arropa, ondo elikatuta egoteko  
 janaria edo bizitzeko etxea izatea.

 • Pertsona guztiok dugu eskolara joateko eta ikasteko eskubidea.

 • Pertsona guztiok dugu medikuarengana joateko eskubidea eta, gaixotzen garenean, artatzekoa.

Zuen ustez, zein da oinarrizko eskubiderik garrantzitsuena?

Antzina, kasta bakoitzak lan jakina zuen, jaiotzean finkatuta zegoena: kasurako, bokata egiten zuten pertsonak 
zeuden. Gaur egun ez da horrela gertatzen, eta pertsona bakoitzak aukeratu dezake zer egin nahi duen. Eta 
zuek, zer izan nahi duzue helduak zaretenean?

4- Janzkera
India oso handia da eta pertsonak desberdin janzten dira eskualdearen eta klimaren arabera. Badira 
landa-eremu tradizionalak eta han bizi direnak jantzi ohi dira familiakoak antzina janzten ziren moduan; hiri 
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handietan, ordea, hemen soinean daramazkigun arropen antzekoak janzten dituzten pertsonak bizi dira, 
kasurako, praka bakeroak eta kotoizko kamisetak.

Jakina denez, eguraldiak biziki baldintzatzen du janzteko modua, guri etxean gertatzen zaigun bezala! 
Fundazioak lan egiten dueneko eskualdean, Andhra Pradeshen, klima nahikoa beroa da urte osoan eta, 
hortaz, jendeak jantzi arinak erabiltzen ditu ia beti tenperatura handiak hobeto jasateko.

Indiako emakume guztiek sari izeneko soineko luzea daramate soinean. Sari deritzoguna bost metro 
inguruko luzera duen estanpatu bizi eta politez hornituriko oihala da, gorputzean biribilkatzen dena. 

Hegoaldeko gizonen jantzirik ohikoena 
lungui edo dhoti (zuria denean) izenekoa 
da. Bi metro inguruko oihala da, gerriaren 
inguruan biribilkatzen dena eta, ibiltzean, 
belaunen gainetik altxatzen dena. Neskek 
punjabi izenekoa erabiltzen dute, hots, 
galtza zabal eta arinak, eta gerria eta 
galtzaren zati bat estaltzen dituen brusa 
luzea.

Indian, ohitura da eskolan, etxean edo 
tenpluan sartu aurretik oinetakoak kentzea, 
errespetuaren erakusgarri.

Indiako emakumeek, askotan, puntu biribil 
gorria dute bekokian, bekainen artean, 
bindi izenekoa. Seigarren chakran jartzen 
da, hau da, ustez, ezkutuko jakinduria 
dagoen lekuan. Esaten denez, bindiak 

energia atxikitzen du eta arreta indartzen du, eta, gainera, hirugarren begia irudikatzen du. Antzina, 
emakumeek erabilitako ikurra zen, ezkonduta zeudela adierazteko, baina, gaur egun, apaingarri legez 
erabiltzen da, eskumuturrekoak edo belarritakoak bezala.

Ospakizun erlijiosoetan, batzuetan, apaizak lerro bertikala marrazten du parte-hartzaileen kopetan koloreko 
hautsarekin, bedeinkapen gisa.

 

5- Eguneroko bizimodua
Andhra Pradesh eskualdeko landa-eremuetako familia txiroenen etxebizitzarik ohikoena lastozko etxola da, 
edo Vicente Ferrer Fundazioak eraikitako etxebizitza txiki bat.

Mota horretako etxeek, eskuarki, ondo bereizitako bi zati izaten dituzte: bata, lo egiteko eta bizimodu arrunta 
egiteko; bestea, janaria prestatzeko. Eremu pobreenetan, generoari atxikitako eginkizunek indarrean 
jarraitzen dute; beraz, emakumeek nagusiki erabiltzen dute sukaldea.

Sarritan, familietako emakumeek etxebizitzatik kanpo prestatzen dute jatekoa, sukaldean egin beharrean, 
etxean usainak eta keak saihesteko. Suteak saihesteko ere sukaldatzen da kanpoan, lastozko etxolak erraz 
erretzen baitira. Gainera, egur errearen kea arnasteak eztula eta arnasbideetako gaixotasunak eragiten ditu.
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Etxeen atarian ematen da denbora gehiena. Etxeak maila txiki baten gainean eraikitzen dira, euri-sasoiko 
euri-jasek eta uhaldiek sorrarazitako uholdeak saihesteko. Etxea animalia arriskutsuez ere babesten du, hala 
nola eskorpioiez eta sugeez.

Jaiki bezain laster, emakumeek erratza pasatzen dute etxe barruan eta kanpoan, eta marrazki bat egiten 
dute lurrean, etxeko sarreran, Eguzkia ateratzen denean. Jaiegunetan edo ospakizun garrantzitsuetan, 
koloreak erabiliz marrazten dute eta rangoli esaten diote (rangu hitzak koloredun marrazkia esan nahi du). 
Marrazkiak ongi etorri esan nahi du, eta zorte ona erakartzeko egiten dituzte marrazkiok. Polita da, ezta? 
Koloretako hautsez egiten da.

Indiako familiek eta hemengo familiek 
antzeko gauzak egiten dituzte. Jatekoa 
prestatzen dute, lanera joaten dira, 
eskolara joaten dira, garbitu egiten dira, 
jolastu egiten dute. Hala ere, ordutegiak 
Eguzkiaren argiaren araberakoak 
izaten dira: oso goiz jaiki eta oso goiz 
oheratzen dira!

Txorrota ireki eta ura ateratzea oso 
gauza arrunta da guretzat; Andhra 
Pradesh eskualdeko familia txiro 
askorentzat, aldiz, luxua da. Etxe 
askok ez dute txorrotako urik, eta 
emakumeek (eta batzuetan haurrek 
ere bai) iturri edo putzu batera joan behar izaten dute ur bila. Gero, ekarritako ura garbitzeko, janaria 
prestatzeko edo etxea garbitzeko erabiltzen dute, gutxi gorabehera, 60 litro egunean etxean bizi den 
pertsona bakoitzeko! Ohartu zarete zenbat ur kontsumitzen dugun? Etxean txorrotako urik ez dutenez, 
normalean, ordu batzuk behar izaten dituzte ura jasotzeko, eta 15 litro inguruko ontziak kargatu behar izaten 
dituzte gerrian edo buruan. Askotan, egunean bidaia bat baino gehiago egiten dute. Ibai edo aintzira baten 
inguruan bizi diren familiak bertan bainatzen dira zuzenean. Zein da zuen etxetik gertuen dagoen ibaia? 
Imajinatzen duzue egunero hara joan behar izatea ura hartzera? Zenbat denbora beharko zenukete? 
Horregatik zaintzen dute ura han, oso baliabide urria eta baliotsua delako... Eta zuek, ura zaintzen duzue?

Baliteke inoiz jatetxe indiarren batean bazkaldu izana. Indiako eskualderen bateko ohiko janaria dastatzen 
duten pertsonak harrituta geratzen dira beti elikagaien zapore eta usainekin, espezie eta barazki ugari 
erabiltzen direlako.

Espeziak funtsezko elementuak dira Indiako eskualde guztietako sukaldaritzan; izan ere, antzina, espeziak 
urrea eta zilarra bezain produktu baliotsuak ziren, eta mundu osoko merkatariak joaten ziren Indiara haien 
bila. Ziur gaude inoiz entzun duzula curry-a dela Indiako espezierik ospetsuena: ba, egiatan, espezia 
askoren nahastea da: martorria, kurkuma, kuminoa eta beste asko, nahastuta eta hauts bihurtuta, eta 
hamaika jateko prestatzeko balio dute!

Andhra Pradesh estatuak Indiako hegoaldeko ohiko gastronomia du, zanbradun (dilista-krema moduko bat) 
arroza, barazkiak eta esnekiak bereizgarri dituena. Roti edo chapathi izenekoa, irin integralez egindako ogi 
laua, oso ospetsua da; jatekoarekin batera zerbitzatzen da eta, askotan, jateko koilara gisa ere balio du.

©
 N

ag
ap

pa



School
Schoolto Indiara goaz

BIDEO GIDOIA8

Indian, barazkiak, arroza eta lekaleak elikagai nagusiak dira, eta otordu guztietan hartzen dira, baita 
gosarian ere. Jateko modurik ohikoena dugu lurrean jesarrita eta plater nahiz katiluetako janaria eskuineko 
eskua erabiliz zuzenean hartzea da. Beraz, eskuekin jatea da jateko modurik ohikoena, eta ez da errespetu 
edo begirune falta. Hemen ere badira eskuekin jaten ditugun gauzak, ezta? Adibidez, nola jaten dituzue 
patata frijituak? Eta pizza?

6- Vicente Ferrer Fundazioaren errefortzu-eskola
Indian, Lehen Hezkuntza ikasten dute haurrek, Espainian bezala, derrigorrezkoa baita. Baina landa-eremu 
txiro batzuetan, eskolara joatea erronka handia da! Pentsa ezazu kilometro asko egin behar dituzula 
eskolara joateko… Edo ikasgela 50 ikaskiderekin baino gehiagorekin partekatu behar duzula irakasle 
bakarra dagoela…

Vicente Ferrer Fundazioak lan egiten dueneko eremuetako ikasleek hezkuntza ondo aprobetxa dezaten, 
Vicente Ferrer Fundazioaren eskola osagarrietara edo errefortzu-eskoletara joan daitezke. Eskola horien 
helburua da komunitate behartsuenetako haurrek ikas dezaten eta, etorkizunean, aukera gehiago izan 
dezaten. Eskola osagarri esaten zaie, eskola publikoetan ematen diren ohiko eskola-orduak “osatzen” 
dituztelako. Ikasketak osatu behar dituzte, lehen esan dugun bezala, irakasle bakar batek 50 haur ingururi 
irakatsi behar dielako eskola ofizialetan. Gainera, familia batzuek ez dakite irakurtzen edo idazten, eta ezin 
diete seme-alabei ikasketetan lagundu.

Ikasleak ordu eta ordu eta erdiz joaten 
dira goizean (7:00etatik 8:30era) eta 
bi orduz arratsaldean (16:00etatik 
18:00etara), gobernuaren eskola 
publikoetara joan aurretik eta ondoren, 
ikasgairik zailenak errepasatzeko, hala 
nola matematika, zientziak edo 
telugu, Andhra Pradesh eskualdeko 
hizkuntza. Gainera, jolasak eta 
dantzak ikasten dituzte, ikasgelako 
lanekin laguntzen diegu eta 
gainerako ikasgaiak errepasatzen 
dituzte ahalik eta emaitza onenak 
ateratzeko. Ondo prestatuta badaude, 
aukera hobeak izango dituzte 
helduak direnean. Batez ere, nesken 
kasuan, askotan ikasketak utzi behar 
izaten baitituzte etxeko lanez 
arduratzeko. Bidezkoa iruditzen zaizue?

Esan bezala, planetako haur guztiek izan beharko lukete kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubidea; hala 
ere, etxean baliabide gutxi daudenean edo izurriteak mundura hedatu direnean, hala nola koronabirusarekin 
jazo den moduan, haurren eskolatzeak eragin handia pairatu du, batez ere, baliabide gutxien dituzten 
eremuetan. Gune txiro horietan, eskolek eta familiek ez dute ordenagailurik edo smartphone-rik etxetik 
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ikasten jarraitu ahal izateko. Inoiz bilatu al duzue Interneten ikastetxeko gauzei buruzko informazioa? 
Baliagarria izan zaizue, ezta? Ba… imajinatu zuen etxeetan ez daukazuela Interneteko konexiorik!

Orain, Indiako bizimoduari buruz gehiago dakigunez, zer iruditzen zaizue Andhra Pradesh eskualdeko 
eskolarako materialak prestatzen badituzue, trukea egiten duzuenean, hango haurrei zuek bizi zareten tokia 
eta zuen eskola nolakoak diren azaltzeko, zer gustatzen zaizuen esateko, zuen egunerokoa nolakoa den 
adierazteko, zuen janari gustukoenen berri emateko… Haiek bidalitako materialak ere jasoko dituzue, gure 
arteko aldeak eta antzekotasunak ulertuko dituzue eta munduko bazter horretan nola bizi eta nola ikasten 
duten ulertuko duzue.

«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».


