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HAITÍ
Aurrekariak...

Haitiko errepublika Karibeko herrialde bat da, 
27.750 km2-ko hedadura dauka, Dominikar 
Errepublikarekin batera “La Española” irlaren 
barruan dago eta uhartearen mendebaldeko aldea 

hartzen du. Bere kolonizazioaren historia oso 
gorabeheratsua izan zen; Amerika Latinoaren 
lehendabiziko estatu independentea izan zen eta 
esklabotasuna indargabetu zuen aurrenekoa. Hala 
ere, Haitik  lurrikararen aurretik zeukan egoera 
bakar-bakarrik azal daiteke herrialdearen 
soberanian izandako esku hartzeen zerrenda luze 
batez: Frantziak eta AEBek egindako merkataritza 
blokeoa, barneko botere borrokak, nazioarteko 
aintzatespen falta, zor bihurtutako kalte-ordain 
izugarrien eskaera, Estatu Batuen esku-hartze 
ekonomiko eta militarra 1915etik  1934ra bitartean, 
Duvalierren diktadura 1957tik 1986ra eta botere 
goseen nahiz estatu kolpeen zerrenda luzea. 1991n 
i z a n d a k o l e h e n d a b i z i k o h a u t e s k u n d e 
demokratikoek ez dute dinamika hori galgatu eta 
bai Jean Bertrand Aristide bai Renè Preval 
boterean txandakatu dira, eskuak lotuta, herrialde 
bat altxatzeko amets  demokratikoak nazio okupatu, 
desegituratu, fondorik  gabeko eta zordun baten 
errealitatearekin talka egiten duela ikusteko; Haiti 
mundu maiako erakunde ekonomikoen esku dago, 
isilik jarraitzen duen nazioarteko komunitate 
batetik isolaturik.

Eta herrialde baten historia lerro bakan 
batzuetan laburtzea ezinezkoa izanagatik eta 
herrialde pobreen arazo guztiak herrialde 
aberatsetatik ez etorriagatik ere, historia 
garaikideak egiaztatzen du Haitiko lur eta herriari 
etengabe egindako espoliazioaren tesia. Eduardo 
Galeanok dioen moduan,“honako hau lurrikararen 

aurreko lurrikaren historia luze batetik  dator; 
horiek ez ziren naturak sorrarazitako lurrikarak, 
baizik eta gizakiak berak eragindakoak... harik eta 
FMI eta BM hondamendiaren zeregina amaitzeaz 
arduratu ziren arte... Haitin arrozaren barne 
ekoizpena babestu zuten arantzelen eta laguntzen 
sistema guztia desegin zuten; FMI eta BMren 
teknikariek debekatu zituzten, baina ahaztu 
zitzaien gauza bera egitea Estatu Batuetan, jaten 
duten platera ahazten ez zaielako ...”

Camille Chalmers-ek honela azaltzen du: 
“laurogeitako hamarkadatik politika neoliberalak 
abian jarri izanak kalte izugarria egin zion Haitiko 
ekonomiari; horrek lanpostu mordoa suntsitu 
zituen, zortziehun mila lanpostu baino gehiago 
galdu genituen eta menpetasun berria sortu zen 
AEBen merkatuaren a ldean . Ad ib idez , 
herrialdearen janari saskiaren %52 AEBetatik 
dator, nahiz eta Haitiko nekazariek produktu 
horiek ekoizten jakin eta ekoizteko tradizioa eduki; 
baina, orain, herrialdea merkatutik kanpo dago 
liberazio horregatik eta transnazionalak Haitiko 
merkatuan bete-betean sartu direlako”.

Ekonomi eta gizarte datuak:

Lurrikara izan baino lehenago, Haitiren 
egoeraren berri emateko, hona hemen oinarrizko 
datu batzuk:

Iturria: Mundu Bankua eta UNICEF http://
www.unicef.org/spanish/infobycountry/
haiti_statistics.html

Hiruburua: Port-au-Prince. 
Azalera: 27.750 km2. 
Biztanleak: 9.876.000 biztanle. (%50, 21 
urtetik beherakoak) . 
Arraza: %95 beltzak eta %5 mestizoak. 
Biztanle hazkundea: %2 
Hiri hazkundea: %33. 
Hizkuntza: kreolera eta frantsesa. 
Dirua: Gourde (ezegonkortasun handi-
handia dauka. 
Trukeak honako gorabeherak izan 
ditzake 1$=35-50 Gourde). 
Baso azalera: 2%. Esportazioaren 
produktu nagusia: kafea.

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/haiti_statistics.html
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/haiti_statistics.html
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/haiti_statistics.html
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/haiti_statistics.html
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/haiti_statistics.html
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/haiti_statistics.html
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Nazio Batuen Garapen Programak (NBGP) 
lehentasun nagusiko herrialdetzat hartzen du Haiti, 
Milurtekoaren Garapen Helburuei dagokienez 
(MGH). Horrek esan nahi du, giza pobreziaren 
maila handiaz gain, MGHren lorpenean etena egon 
dela edo atzerapena; gaur egungo joerei buelta 
eman ezik, horren ondorioa izan liteke helburu 
horiek ez betetzea 20105. urteari begira.

Nazio Batuek giza garapenaren indizearen 
gainean (GGI) egindako azken txostenean, Haitik 
150. postua betetzen du 177 herrialderen artean 
(Amerikako txikiena) eta horrek garapen txiki-
txikiko herrialdeen artean kokatzen du. Nazio 
Batuen Garapen Programak (NBGP) gainbehera 
ekonomiko azkarreko 50 herrialdeen artean 
kokatzen du.  

Iturria: http://hdr.undp.org/es

Kokapen hori azaltzen duten datuetariko batzuk 
honakoak dira:

Landa eremuko etxeen %60 inguruk elikadura 
segurtasun falta iraunkorra dute eta %20 inguru 
guztiz kinka larrian daude. Hiriguneetako etxeen 
%32 inguruk ia egunero elikadura segurtasun falta 
dutela kalkulatzen da eta %26k segurtasun falta hori 
dauka sarri-sarri. Izan ere, 1970ean Haitik ekoizten 
zuen herrialdean kontsumitzen ziren elikagaien 
%90, baina gaur egun %50 baino gehiago 
inportatzen du; handik ondorioztatzen da ez dela 
aberastasunik sortzen, eta horren ondoriorik 
agerikoena da Haitiren BPGren %40 inguru 
atzerrian bizi diren biztanle nazionaletatik 
datorrela.

Gauzak horrela, Haitiko elikagai defizita 
egiturazkoa da eta zerealen merkatuetan eta 
produktu energetikoetan izandako igoerek  izugarri 
eragiten diote, inportazioen mendekotasun handi 
duelako; gainera, beste faktore batzuk ere eragin 
handikoak dira, hala nola biztanleriaren hazkunde 
azkarra, nekazaritza produktibitate txikiagoa 
biztanleko, landatzeko moduko lur falta, higadura, 
aldiro-aldiro izaten diren natur hondamendiak eta 
abar.

Munduko Elikadura Programaren arabera 
( M E P ) , E l i k a g a i S e g u r t a s u n a re n N a z i o 
Koordinakundeak (ESNK) 2009an egindako 
azterlana baten ondoren, elikadura segurtasun 
faltarik handieneko guneak ondokoak dira: ipar-
mendebaldea, hego-ekialde eta hiriburuaren 
inguruak. Zehatzago, lurrikara izan baino lehenago, 
Jacmel-en %5ek elikadura segurtasun falta larria 
zeukan eta %12k segurtasun falta arina; kopuru 
horiek berdintsuak ziren landa guneetan.

Batez besteko bizi itxaropena jaiotzean: 61. 
Emakumezkoena 59 urtekoa da; hildakoen 
tasa 640- 670 heriotzakoa da bizirik 
jaiotako 100.000 ume bakoitzeko (AEBetan 
baino 50 bider gehiago) eta bost urtera 
iritsi aurretik hildako 78 haur 1.000 
bakoitzeko. 
Edateko urik gabeko biztanleak: %54 
(landa guneetan %41era jaisten da).
Pobreziaren mugaren azpitiko biztanleak: 
%65 Pisu txikiko jaioberriak: %27 NPG 
biztanleko (dolarretan): 415 NPGren 
hazkundearen batez besteko urteko tasa 
biztanleko, 1990-2008: %-2Eguneko 1,25 
dolar baino gutxiago duten biztanleak: 
%55 Saneamendu zerbitzuak: %28 Mediku 
kopurua: 25, 100.000 biztanleko (Espainiak 
329 dauzka). Elikatu gabeko biztanleak: 
%56
Ereindako lur ureztatuen kopurua: %0,62. 
Ia-ia suntsipen ekologikoaren mailara 
iritsi da, zuhaizdun azalera %2koa baita. 
Inflazioa: %17,24 Kanpo zorra: 1.251 
milioi dolar.
Garapenerako laguntza ofiziala biztanleko: 
18,9$ (Mauritaniak 126,7$ jaso zituen). 
Indarrean dagoen gutxieneko soldata: 
1,44$ eguneko. Helduen alfabetatze 
kopurua: %62 Biztanleriaren urteko 
hazkunde tasa, 2000-2008 : %1,7
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Haiti Latinoamerikako biztanle dentsitaterik 
handieneko herrialdea dugu. Arazoa larriagoa da, 
kontuan hartzen bada lur landuaren km2-ko 
biztanleen dentsitatea 885 biztanlekoa da km2 
bakoitzeko eta urtero-urtero erein litekeen lur 
osoaren 20.000 tona itsasora iristen dira basoak 
galdu direlako eta higadura handia dagoelako. 
Gertakari hori larriagotzen da landa guneetan ikatz 
begetala ekoizten delako eta nekazaritzaren presio 
handia dagoelako eremurik aldapatsuenetan.

Hiriguneetako biztanleen kopurua hemisferioko 
txikiena da, nahiz eta azken urteotan handituz joan 
eta hiri handietan bazterreko auzoak arin ugaldu. 
Landa guneetatik hiriburura (Port-au-Prince) 
izandako exodoak etxebizitzaren egoera zamatu eta 
eraikuntza desordenatua nagusitu da; gauzak 
horrela, drainatze guneetan, ibai ibilguetan eta 
baliabide hidrikoen aprobetxamendu gune 
babestuetan eraiki da.

Pertsonen %70ek ekonomia informalean 
jarduten dute eta ia ez dago enpresako enplegurik, 
ez publikorik ez zerbitzuen prestaziotik sortutakorik 
ere. Haitiarrei geratzen zaizkien aukeretariko bat 
emigrazioa da; gobernuak ez du hori geldiarazteko 
ahaleginik egiten, sarrera iturri nagusietariko bat 
delako.

Horrela, Haitin urtero-urtero 800-1.000 milioi 
dolar sartzen dira emigranteek bidalitako diruari 
esker. Kopuru horren dimentsioa handiagoa da, 
baldin eta, adibidez, 2000an izandako 506 milioi 
dolarreko esportazio nazionalak kontuan hartzen 
badira. Nekazaritza biziraupenekoa da batik bat. 
ESNKen arabera, nekazarien hiru laurdenek bi 
hektarea baino gutxiago dituzten landatu ahal 
izateko.

Iturria: http://www.cnsahaiti.org/

Haitiko haurtzaroa:

Testuinguru horrek oso korapilatsu egiten dei 
bizitza ahulenei, baliabiderik gabeko familietako 
haurrei, hain zuzen ere. 18 urtetik  beherakoak 
biztanle guztien %35 dira. Lurrikara izan baino 
lehenago, Haitiko 13 haurretariko bat hiltzen zen 5 
urte bete baino lehenago, ia erdia ez zen ikastetxera 
joaten eta milaka eta milaka behartzen zituzten 
morrontzan bizitzera, eta neskatilak, bereziki, 
adingabekoen trafikoaren mehatxupean bizi ziren.

Halaber, 5 urtetik beherako haurren %30ek 
desnutrizio iraunkorra zuten eta %10ek desnutrizio 
larria zuten; 1,7 milioi haurrek ez zeukaten higiene 

http://www.cnsahaiti.org/
http://www.cnsahaiti.org/
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egokirik eta 5etik 1ek ez zeukan ur edangarririk 
lortzerik. Haien mantenua egokia baino txikiagoa 
zen eta edoskitze hutseko elikadura maila apala, 
%41ekoa.

Gainera, Unicefen arabera kalkulatzen da 1,2 
milioi haur bortizkeria eta abusu egoren menpe 
zeudela, 225.00 restavek zeudela (beste familia 
batekin bizi diren haurrak) eta 50.000 egoitza 
artapeneko erregimenean bizi zirela, hau da, 
seniderik gabe kinka ekonomiko larriaren ondorioz.

Egoera horren inguruko argibide gehiago Lanbiren 
webgunean:
www.lanbi.org

Lehen Hezkuntza 6tik 12 urtera arteko haur 
guztientzat derrigorrezkoa eta doanekoa izan arren, 
%43 baino ez doaz eskolara. Estatuak diru 
lagundutako eskola gehienak eliza katolikoaren eta 
beste erakunde erlijio batzuen menpe daude. 6 urte 
bete baino lehenago ez dago eskolaratzerik, 
ikastetxe pribatuetan ez bada; gauzak horrela, haur 
gehien-gehienak ez dira hasten heziketa hartzen, 

harik eta 6 urte 
bete eta Lehen 
Hezkuntzan hasi 
arte
Bigarren etapari 
dagokionez (12 
u r t e t i k 1 8 r a 
bitartean), lizeo 
estataletan ematen 
d a , b a i e t a 
i k a s t e t x e 
erlijiosoetan ere. 

B a t x i l e r g o a r e n 
azken kurtsoetan 
( R E T H O e t a 
FILO izenekoetan) 
ikasleek estatuaren 

azterketa ofizialak gainditu behar dituzte frantsesez, 
nahiz eta hezkuntza kreoleraz eman (Haitiko 
herritarrik  gehienek erabiltzen duten hizkuntza. 
Ikasleen kopurua %13ra jaisten da etapa honetan.

Unibertsitate publikoak 9 fakultate ditu eta 
bertara iristen diren ikasleen kopurua nahiko 
anekdotikoa da .

Camille Chalmers-ek datu gehiago ematen ditu 
egoera honen inguruan: “Haitin goi hezkuntzaren 
arloan defizit handiagoa daukagu; izan ere, Mundu 
Bankuak dio estatuak ez duela goi hezkuntzan 
inbertitu behar. Duela hamabost urtetik hona ez da 
zentabo bakar bat  ere inbertitu goi hezkuntzan, 
nahiz eta eskaera nabarmen hazi den. Batxilergoko 
65.000 graduatu baino gehiago daude urtean eta 
unibertsitate publikoak 5.000tik 1.500 pertsona 
baino ezin ditu hartu urtean”.

Zer egin dezakezu HAITIren alde?
 www.lanbi.org

http://www.lanbi.org
http://www.lanbi.org
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Arregy:
Haitik administrazioaren aldetik 10 barrutitan 

banatuta dago. Areguy 675 metrora dago itsasoaren 
mailaren gainean hego-ekialdeko barrutian (2.023 
km2); barrutiko hiriburua Jacmel da eta Montagne 
La Voute sekzio komunalaren barruan dago. Areguy 
hurbilen duen hiriarekin (Jacmel) komukaturik dago 
10 kilometro inguruko landa bide baten bitartez.

Gune honetan biztanleak komunitate txikietan 
biltzen dira, eta esan daiteke horien artetik  Grand 
Riviere ibaiaren ibarretan dagoen Areguy dela 
erkidegorik handiena eta entzutetsuena. Haren 
inguruan eta ibai horren hegietan tamaina 
txikiagoko 21 bat komunitate daude. Erkidego 
horien sakabanaketa geografikoa oso garrantzitsua 
da eta bata bestetik  4 ordura egon daiteke oinez 
joanda. Haitiko hego-ekialdea elikadura segurtasun 
handienetakoa duen erregioetariko bat da, jaitsiera 
tasak ditu eta jaio aurretiko zainketa maila txikiak. 
Areguy landa gune bat da, bertako ekonomia 
biziraupenekoa da eta era guztietako produktuen 
trukean oinarritzen da gehienbat. Familiak 
nekazaritzatik bizi dira eta ereiteko lursail txikiak 
dituzte. Nazio Batuen Garapenerako Programak 
inguru horretan egindako azken inkestaren arabera, 
bertako biztanleen %56 gizonezkoak dira eta %44 

emakumezkoak; helduak biztanle guztien %59 dira 
eta haurrak %41. Eskuarki etxebizitza bakoitzean 
familia bakarra bizi da, batez beste 5,6 pertsona. 
Etxebizitza bakoitzeko gelen batez besteko kopurua 
3koa da eta horietatik 2 logelak dira. Etxebizitzen 
%90 egurrez eginda daude, zinkezko edo palmera 
hostoen teilatua eta guztiz; etxeen behea lurra 
besterik ez da kasuen %30ean. Etxebizitzen %5 
egoera kaskarrean daude eta gainerako %79a hala 
moduzko egoeran. Higieneari dagokionez, %6 
egoera txarrean daude eta gainerako %89 hala 
moduzkoan.

Lanbí Elkarteak Areguy-ko herriarekin duen 
kontaktua 2002an hasi zen, elkarteko laguntzaile 
batek herria bisitatu zuenean. 2008an eratu zen 
GKE gisa, baina ordurako kideetariko batzuek 
eginak zituzten zenbait proiektu inguru horretan. 
Urte hauetan proiektu komunitario batzuk 
identifikatu eta abiarazi dira eta horiei laguntza 
eman zaie, bai bakarka bai beste elkarte batzuekin 
(Mugarik gabeko Ingeniaritza, Arregialde elkartea, 
Portugaleteko San Inazio parrokia) eta erakunde 
batzuek in batera (NBGP, NLAI, EGLA, 
Portugalete, Santurtzi, Bilbo, Amurrio, Ortuella, 
Muskiz eta Jacmel-eko udalak), betiere zonalde 
horren garapena helburu. Horretarako, funtsezkoa 
izan da auto-antolakuntzarako gaitasuna eta 
herritarren prestutasuna, elkarrekin lan egiteko, 
erlijioa edo gizarte klasea batez utzita.

Ama Lauraren misiolariak:

H a s i e r a t i k A m a L a u r a r e n A h i z p e n 
Kongregazioak (ALAK) laguntza eta sorospena 
eman du Haitin.

ARREGY
Ama Lauraren misiolariak eta Lanbí 
Elkartea
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Jatorria Kolonbian dute, herri indigenen biziraupen eta ongizatearen aldeko borrokan. Gaur egun 21 
herrialdetan daude, betiere premiarik handiena duten urruneko tokietan; “behetik, txikitasunetik” sortzen 
den espiritualtasun batek inspiraturik eta lurra, kultura, tradizioak eta ohiturak  errespetaturik, herritarren 
elikadura, osasun eta hezkuntza baldintzak hobetzen ahalegintzen dira, antolatzeko, eskubideak 
aldarrikatzeko eta indigenen afro-ondorengoen teologiak sortzeko prozesuei lagunduz.

Haien misioa honakoa da: “Jesusek ekarritako 
salbazioa iragartzea eta horren lekukotza ematea 
indigenei, fedegabeei eta bazterreko pertsonei, 
horiek baitira misioaren lehentasunezko 
hartzaileak; horrela eliz erkidegoen sorkuntzari 
eta heldutasunari laguntzen zaie, erreinuaren 
betetasunaren ikurra izan daitezen. Misioa 
aurrera eramaten dugu Jainkoaren herriarekin 
b a t , e l i z a h i e r a r k i k o a r e k i n , j a r r e r a 
iragankorrarekin eta betiere kulturetan 
murgilduz, haien nortasuna errespetatuz, 
Jainkoaren hitzarekin argituz eta garbituz eta 
tokian tokiko eliza autoktonoen sorkuntza 
bultzatuz, eliza unibertsala aberasteko asmoz. 
Kristauak ez diren komunitateekin lan egiten 
d u g u n e a n , h a i e n s i n e s m e n e r l i j i o s o a 
errespetatzen dugu eta esperientzia partekatzea 
bilatzen dugu, desberdintasunak errespetatuz, 
baloratuz eta haietatik ikasiz”.

Gaur egun 19 herrialdetan daude: Kolonbia, 
Venezuela, Ekuador, Peru, Bolivia, Txile, Brasil, 
Panama, Guatemala, Honduras, Mexiko, 
Dominikar Errepublika, Haiti, Kuba, Zaire, 
Angola, Italia, Espainia eta Costa Rica.

Elkarte erlijioso honek 20 urte daramatza 
Dominikar Errepublikan haitiarrekin lanean, 
zenbait proiektu garatuz Mugarik gabeko 
Ingeniaritzarekin batera.

Dominikar Errepublikan bizi diren haitiarren 
egoera larria orain dela 10 urte baino gehiago 
erabaki zuten Haitira joatea, herrialdean modu 
iraunkorrean lan egiteko.

Honako webgunean gehiago ikus daiteke http://
www.madrelaura.org/

Inguruan garatutako proiektuak:
Denbora tarte honetan eta aipatutako GKE eta erakundeekin hainbat proiektu garatu dituzte Areguy-n:

• Ur edangarria bideratzeko sistema: Nazio Batuen Garapenerako Programak (NBGP) garatua 
Espainiako Garapenerako Lankidetza Agentziaren lankidetzarekin (EGLA). 

Ikus gehiago honako helbidean: http://www.ht.undp.org/public/projetdetails.php?idprojet=80

http://www.madrelaura.org
http://www.madrelaura.org
http://www.madrelaura.org
http://www.madrelaura.org
http://www.ht.undp.org/public/projetdetails.php?idprojet=80
http://www.ht.undp.org/public/projetdetails.php?idprojet=80
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NBGPren iritziz, proiektu honen helburuak lehentasunezkoak dira, ura izatea giza eskubidea delako; izan 
ere, Nazio Batuek halaxe aitortzen dute, ekonomi, gizarte eta kultur eskubideetariko bat dela adierazten 
dutenean. Lorpen hori garrantzi handi-handikoa da, beste eskubide batzuk eskuratzeko duen eraginagatik, 
bereziki bizitza eskubidea edo elikatzeko eskubidea.

Areguy-ri dagokionez, Macayako iturria bideratu da. Proiektu honi esker, era berean, bestelako 
azpiegiturak hobetzeko asmoa dago, hala nola Garapen Komunitariorako Zentroa, Haur Eskola eta Lehen 
Hezkuntzakoa edo etorkizuneko osasun zentroa.

• Ur bidoien hornikuntza landaketak egiteko, garbitzeko...: Portugaleteko San Inazioren 
parrokiak finantzatu eta kudeatua.

• Osasun kontsultategia inguruko herritarrak artatzeko: bi serora erizain arduratzen dira bi 
egunetan astean eta aldiro-aldiro Jacmel-eko ospitaleko espezialistaren bat bertaratzen da Areguy-ra 
kontsulta egitera. Mugarik gabeko Ingeniaritza GKEk zenbait urtetan egin du lan, osasun zentro bat abian 
jartzeko; obra horiek laster hasiko dira. Bertan lehen mailako arretako kontsulta zerbitzua egongo da, 
medikuntza espezializatuko zerbitzu batzuk (oftalmología, kardiologia eta abar), bai eta larrialdietarako 
zerbitzu etengabea ere. Halaber, laborategia, farmazia eta erditzeko gela bat eta behar duten gaixoak 
ospitaleratzeko zenbait gela ere izango dira.

Honi buruz eta osasun sustatzaileen proiektuari buruz gehiago ikus daiteke honako helbide honetan: http://
euskadi.isf.es/

• Osasun sustatzaileen ikastaroak: Areguytik urrunen dauden komunitateei ikastaroak eskainiko 
zaizkie, osasunari buruzko prebentzio hezkuntza izan dezaten eta, kontsultategi edo ospitalera joan 
aurretik, premiazko esku-hartzea egin ahal izan dezaten. Hortaz, helburua da Areguy inguruko 
komunitateetako biztanleei oinarrizko osasun artapena eskatzea eta herritarrei osasun gaiei buruz 
sentsibilizatzea eta heztea.
• 75 osasun sustatzaileri prestakuntza eman zaie; horietatik  50ek prestakuntza aurreratua daukate eta 

gainerako 25ek oinarrizkoa. Era berean, herritarrak hezteko eta sentsibilizatzeko gaiari ere heldu zaio; 
horretarako, sustatzaileek  emandako prestakuntza tailerrak egin dira. Komunitate bakoitzak  botikin bat 
jaso du; gauzak horrela, osasun agenteek oinarrizko artapena eman ahal izango dute beren erkidegoan. 
Horietariko batzuek ere etorkizuneko kontsultategian jardungo dute.
• Proiektuaren helburuek bat egiten dute oso-osoan Haitiko Osasun Publiko eta Biztanleria 

Ministerioaren planifikazio estrategikoarekin; izan ere, indarrean dagoen planifikazio horren xedea da 
herritarren artean oinarrizko prestakuntza sendotzea osasun eta higieneari buruzko gaietan (bereziki 
amaren eta seme-alaben arteko osasun gaiak).

• Nekazaritza eta abeltzaintza proiektua:  ortuarien landaketa eta animalien hazkundea 
sustatzeko lana. 2002ko amaieratik Nekazaritzarako Lankidetza Amerikar Institutuaren bidez (NLAI) 
nekazaritza eta Areguy-ko biztanleen famili ekonomia garatzeko toki erakunde bat sortu da: “Areguy-ko 
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Komunitate Erakundea” (AKE). Erakunde horren kide kopurua handitu da eta gaur egun ia 150 familiak 
parte hartzen dute, eta, beraz, esan daiteke inguru horretako familien kopuru garrantzitsu batek esku 
hartzen duela elkartean.

Iturria: www.iica.int/Esp/regiones/caribe/Haiti/Pages/default.aspx

• Emakumezkoentzako mikrokredituak:   kooperatiba txikiak eratzeko asmoa dago. 75 emakumek 
lortu ahal izan dituzte kreditu horiek eta elkarte bat eratu dute. Emakumezkoek familiei egiten dizkieten 
ekarkin ekonomiko horrek balio erantsi handia dauka, eurak, hain zuzen ere, baitira hori egiten dutenak. 
Horretarako, bilerak egiten dituzte, gizartekoitasuna landuz eta zeregin protagonista bat emanez. 
Proiektua NLAIk eta Arregialde Elkarteak finantzatzen dute.

• Oinarrizko bizigarritasun proiektua: etxebizitzen egoera hobetzeko proiektua da. Arregialde 
Elkartearen egitasmo bat da, ALAKren laguntzaz; lurrikararen ostean, Lanbí Elkarteak ere lagundu du 
aldian behin.

Erreferentzia: www.arregialde.org

• Errepidea konpontzeko lanak: Areguy herrixkak Jacmel hurbileko hiriarekin duen komunikazioa 
landa bide batzuen bitartez egiten da. Bide nagusia asfaltatu gabeko errepide zahar bat da, denboraren 
poderioz hondatuz joan dena. Gauzak horrela, errepidearen tarte batzuetan lur orotako ibilgailuak baino 
ezin dira ibili eta herrixka apur bat  isolaturik geratzen da, bertara garraio pribatua ere iristen ez delako. 
Hori dela eta, Lanbí Elkarteak lagundu zuen errepidea konpontzeko materiala erosten. Herriko jendeak 
errepidearen tarte batzuk aukeratu zituen, bereziki nahiko hondatuta zeudenak, eta, txandak eginez, 
errepidea konponduz joan dira modu komunitarioan.

Horren ondoren, Arregialde Elkarteak proiektua finantzatu eta kudeatu du azken urteotan. Halaber,
lurrikararen osteko hilabeteetan errepidea konpontzeko cash-for-work proiektua finantzatu du.

Lanbí Elkarteak garatutako proiektuak:

• Hezkuntzaren garapen osoari buruzko “Ikas Dezaten” programa: Lanbí Elkarteak aurrera 
eramandako proiekturik zaharrena (2003tik hona) eta handiena da. Horren barnean lanbide heziketa, 
batxilergo, lehen hezkuntza eta haur hezkuntzarako 

http://www.arreguialde.org
http://www.arreguialde.org
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bekez gain, hezkuntzari laguntzeko sare oso bat ere sartzen da Areguy-n eta inguruetan.

Proiektua sortu zen, egiaztatu zelako herrialdeko gazteek zailtasun handiak dituztela ikasketak ordaindu 
ahal izateko; izan ere, Haitiko hezkuntza oso egoera prekarioan dago eta horrek zentro pribatuetara jotzea 
dakar; era berean, elkartearen ustetan, hezkuntzak pertsonari ingurunean hobeto moldatzeko eta 
horizonteak zabaltzeko ezagutzak emateaz gain, pertsonen eta herrien duintasunei eragiten die zuzen-
zuzenean. Ikasketa faltak desabantailan jartzen ditu pertsona ikasketak dituztenen aldean. “Ikas  Dezaten” 
programa poltsa ekonomiko bat da, Areguy-ko gazteei bekak emateko erabiltzen dena; gazte horiek ez dira 
izan behar dirua jasotzen duten agente pasibo hutsak, baizik eta euren garapenaren eta komunitatearen 
aurrerapenaren protagonistak.

• Herri etxearen eraikuntza eta ekipamendua: Lanbí aurrera eramandako lehendabiziko 
eraikuntza proiektua da. Horretarako, zenbait erakunde publikoren eta pribaturen finantza laguntza lortu 
zen (Portugaleteko Udala, Euskadiko Gazteriaren Kontseilua eta Scout-en Mugimendu Katolikoa). 
Proiektuaren xede nagusia zen Areguy-ko bizimodu komunitarioa dinamizatzea, askotariko erabilerak 
izango zituen eta hainbat ekimen komunitario bilduko zituen zentro bat eraikiz eta ekipatuz. Komunitate 
osoari ematen zaion zerbitzua hobetze aldera, honako hau ideiak eta pertsonak dinamizatzeko ardatz gisa 
egituratu den gunea izan da. Horretarako, eraikin sendoa (urakanen kontrakoa) egin zen eta 
liburutegiarekin eta ekipatutako areto batzuekin hornitu zen, komunitatearen eta elkarte batzuen bilerak 
ere egin ahal izateko. Halaber, argindarra lortzeko, eguzki instalazio fotovoltaiko bat instalatu zen. Eraikin 
hau kontsultategi eta ikasketa nahiz bilera gela gisa erabiltzen da, bai eta era guztietako prestakuntza 
ikastaroak emateko ere..

• Haur eskolaren eraikuntza eta ekipamendua:  biztanleen eskariari erantzun nahian eta “Ikas 
Dezaten” programaren estrategiaren barruan, zonalde horretan haur eskola bat eraikitzeko laguntza eman 
zen. Eraikina Areguy-ko familiarik behartsuenei zuzenduta dago, hezkuntzarako eskubidea bakar-bakarrik 
dirurik gehien duen jendearena izan ez dadin. Honakoak saihestu nahi dira: ikasketak 6 urtera arte 
atzeratzea eta haurrak Lehen Hezkuntza inolako hezkuntza trebetasunik gabe egiten hastea. Ekimen 
honek izandako arrakastari esker, funtzionamendurako bigarren urtean klase kopurua handitu behar izan 
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zen, beste lau gela eraikiz, eskari handiari aurre egin ahal izateko. Proiektua Portugaleko Udalak finantzatu 
du. Gaur egun 200 ume inguruk ikasten dute haur eskolan.

• Lehen Hezkuntzako eskola:
Hasitako azken proiektua da. Haur eskolan seme-alabak dituzten familiek eurek eskatu dute ikasketek 

gutxieneko kalitatea izango duen lehen hezkuntzako eskola batean jarraitzea; izan ere, hori ez da gertatzen 
oraingo eskoletan, bai biztanlerik gehienentzat eskuraezina den dirua balio dutelako bai hezkuntza egokia 
emateko ageriko hutsuneak dituztelako (irakasle kualifikatuen falta, gela txikiak eta txarto argiztatuak, 
zenbait ikasturte gela berean, material falta...). Lehendabiziko fasea Portugale eta Santurtziko Udalen 
laguntzari esker egin ahal izan da eta aurtengo urteari begira handitze lanak aurreikusirik daude. Gaur egun 

256 haur bertaratzen dira Ama Lauraren misiolarien eskolara (48 ikasle gehiago lurrikararen ondoren). 
Handitze lanak aurrera eramateko, lehen aipatutako udalen laguntza dago.

• Gazteekiko lana:  Lanbí Elkartea Haitin lanean hasi zenez geroztik, gazteekin lan egin da 
erkidegoaren barruan inplika daitezen. Lehenengo eta behin, aisialdiko hezkuntza landa da, erakundeari 
laguntza emanez, Areguy-ko haurrentzako kanpalekuak eginez eta eratu berri den gazte elkartearekin 
“Ikas Dezaten” programan esku hartuz.
• Areguy herrixkan ia-ia ez zen existitzen modu iraunkorrean elkartzeko kulturarik, herrialdearen egoera 

sozio-ekonomikoak zirela eta. Gizarte mugimenduak ia beti lotu zaizkio politikari, lehenik eta behin, 40 
baino gehiago iraun zuen Duvalier-en diktaduraren aurkako borroka modura eta, ondoren, herrialdean 
demokrazia ezartzeko bide modura. Herrialdearen ezegonkortasun politikoa eta arriskugarritasuna eta 
estatuaren gutxieneko egitura falta direla eta, herrialde horretan esku hartzeko lana oso korapilatsua da; 
horren ondorioz, lurrikararen aurretik, apenas ez zegoen modu iraunkorrean giza laguntza emateko eta 
garapenaren lankidetzan jarduteko erakunderik. Horrek berekin zekarren Haitin kontrabotere modura 
jardun zezakeen erakunderik ia-ia garatu ez izana.
• Areguy-n esku hartzen hasi zenez geroztik, erkidego eta elkarteen bidezko garapenari laguntza emateko 

eta berori gaitzeko helburua egon da. Gauzak horrela, “Ikas Dezaten” programa abian jarri zenetik, 
bekadunek eurek  osatutako elkarte bat sortu zen, proiektuaren kudeaketari laguntzeko eta Lehen 
Hezkuntzako haurrei eskola sorospena emateko. NLAIren mikrokredituen programan ere emakumezkoen 
elkarte bat eratu da, proiektuaren autokudeaketa helburu.
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• Ideia beti izan da erkidegoak proiektuetan modu aktiboan parte hartzea; halaxe sortu zen Elargie 
batzordea. Talde horretan erlijio desberdinetako pertsonak biltzen dira, zenbait  proiekturi laguntza 
emateko eta horiek dinamizatzeko eta bestelako egitasmoak aztertzeko, betiere Areguy-ko garapenaren 
bultzada helburu. Laguntza funtsezkoa da proiektuok gauzatzeko, eta lan horrek berekin dakar Areguy-n 
inplikazioa erabatekoa izatea.

Arregy:
2010eko urtarrilaren 12an lurrikara batek Haitiko zati handi bat hondatu zuen; hitzak ez dira aski natur 

hondamendi horrek sorrarazitako suntsipen maila adierazi ahal izateko. Edozein kasutan ere, lurrikarak 
larrialdi ikaragarria sortu zuen, inplikatutako agenteek eurek ikusitako giza krisialdirik handien gisa definitu 
zutenak; horrek desafio berriak ekarri zituen, baldin eta arlo guztietako giza laguntzaren tamaina eta 
zailtasuna kontuan hartzen bada. Gainera, lurrikarak Haitin urteetan lan egin duten GKE eta nazioarteko 
erakunde askori ere eragin zion, bai egituretan bai langile taldeetan, eta horrek erantzuna zaildu zuen.

“Mugarik gabeko Medikuak erakundeak (MGM) lurrikara izan eta handik 6 hilabetera egindako txostenean aipatzen duen 
bezala, “... Mugarik gabeko Medikuak erakundea lurrikararen aurretik  (19 urte) herrialdean egon arren, erakundeak muturreko 
egoeran jardun zuen osasun larritasun eta premia ikaragarriengatik. Erakundearen finantza baliabideak nabarmen handitu ziren 
dohaintza emaileen eskuzabaltasunari esker, baina sendagileek eta langile  teknikoek eta kudeatzaileek izandako presioa 
ikaragarria izan zen”.

Mugarik gabeko Medikuak (2010). Premiazko erantzuna Haitiko lurrikararen ondoren: erabakiak, erronkak, jarduerak eta 
finantzak. Webgune honetan eskuragarri: www.msf.es

Lurrikara.
Haitiko lurrikararen eragina.

http://www.msf.es
http://www.msf.es


13

250.000 hildako baino 
gehiago, 300.000 zauritu, 
lurrikarak ukitutako 3 
milioi pertsona, 1.300 
k a n p a l e k u t a n b a i n o 
g e h i a g o t a n b i z i t z e r a 
j o a n d a k o 1 , 6 m i l i o i 
p e r t s o n a ( h o r i e t a t i k 
800.000 inguru haurrak, 
Unicef-en arabera) eta 
Port-au-Princetik kanpo 
6 6 0 . 0 0 0 d e s p l a z a t u . 
Gainera, osasun egitura 
osoaren %22 hondatu zen, 
ukitutako guneetako 49 ospitaleetatik 30 konpondu 
behar ziren gutxien-gutxienik eta 1.500 sendagile 
zendu ziren edo herrialdetik irten ziren, lurrikararen 
eremuan eskolean %90 hondatu ziren (herrialde 
osoaren %23), 1.500 irakasle zendu ziren eta beste 
5.600 ukituak izan ziren. Horiek guztiak  Karibeko 
herrialde honen egoera larriagotu duten 
hondamendiaren kopuru orokorrak baino ez dira.

Datuak gorabehera, nabarmentzekoa da 
ahaleginei esker lurrikara izan eta sei hilabetera 
egoera ez zela lurrikararen aurretikoa baino 
okerragoa, zenbait alderdiri men eginez gero; hori 
ere ezin esan pozgarria denik. Horrela, Unicef-ek 
“Haití, 6 months  after the earthquake” txostenean 
honakoa adierazten du: “ez da hazkunderik izan 
elikadura okerrari buruzko datuetan, izurriak ez dira hazi, ez 
da mugen arteko mugimendu nabarmenik  izan; hori bai, 
osasun eta hezkuntza arloko erronkek beren horretan jarraitzen 
dute. Kontuak kontu, egoera prekarioa da eta larrialdiko 
zentzua duten ahaleginak behar dira; izan ere, jende asko bizi 
da egoera onartezinean, urik eta osasun egokirik gabe, eta haur 
asko ez daude eskolaturik eta bortizkeria psiko eta sexuala 
pairatzen dute, bai eta haurren 
trafikoa ere. Sei hilabete igaro eta 
gero, lurrikarak ukitutako biztanleei 
ahalik eta azkarren eman beharreko 
premiazko laguntzak lehentasuna 
izaten jarraitzen du. Tokirik 
ez k u t u e n e t a r a e t a g u n e r i k 
behartsuenetara iristea helburua da 
ertaineko epean”.

UNICEF (2010). Children of  
Haití. Milestones and looking 
forward at six months. Eskuragarri 
honako helbide honetan http://
www.unicef.org

MGMk ondorengo hau 
ere baieztatzen du: “sei 
hilabete igaro eta gero, kaltetuei 
emandako artapen medikoa 
nabarmen hobetu da oro har, eta 
lurrikararen aurretik osasun 
sistemarako sarbiderik ez zuten 
bitartekorik gabeko jende 
askorengana ere iritsi da. Baina 
egoera horri ezin izango zaio 
eutsi laguntzaren kalitatea 
bermatu behar duen 
nazioartearen finantza 
konpromiso iraunkorrik gabe. 
Berreraikuntzaren moteltasuna 

ikusirik eta euri sasoiak lekualdatuen egoera larriagotuko 
duela kontuan harturik, ahalik eta arinen aurre egin beharreko 
premia aterpea ematea da: milioi bat pertsonak baino gehiagok 
jarraitzen du lonen azpian bizirauten, hobetzeko 
aurreikuspenik gabe. Haitiar behartsuenak ohituta daude oso 
baliabide urri eta eskasekin bizitzen, baina MGMren taldeek 
haziz doan frustrazio eta amorru giroa antzematen dute, izan 
ere, lurrikara izan zenez geroztik, bizi baldintzak ia-ia ez 
dira aldatu. Giza laguntzak ahalbidetu du jendeak bizirik 
jarraitzea, baina ez da beharrizanik handienei aurre egiteko 
nahiko izan. Bizi baldintzak oso gogorrak dira eta 
frustrazioak gora egin du. Hala eta guztiz ere, lurrikararen 
ondoren MGMren estatistika medikoek ez dute hazkunderik 
erakusten bortizkeriagatiko biktimen kopuruan”.
Esan nahi baita, nazioarteko laguntzak eta milaka 
dohaintza emaileen elkartasunak lortu dute egoerak 
okerrera ez egitea, lehengo eta oraingo egoeraren 
larria kontuan hartuta ere. Laguntza medikoa hobea 
da, pertsona kopuru handiago bati iristen zaio eta 
espezializazio handiagoa dago osasun laguntzan, 
baina horretarako etengabeko kanpo finantzazioa 
behar da azpiegitura iraunkorrak sortu ahal izateko. 
Gauza bera gertatzen da urarekin eta elikagaiekin. 
Elikagaietarako Nazioarteko Programak (ENP) 

banaketa handiak eta 
eraginkorrak egin ditu iritsi 
den tokietan, baldin eta 
elikadura okerraren 
hazkundea islatzen ez duten 
datuak kontuan hartzen 
badira.
Lurrikararen ondorengo 
lehendabiziko astean 3 milioi 
errazio banatu zituen, 200.00 
pertsonarengana iritsi 
zirenak. Eta haizeteen sasoiari 
begira, stockean dauka sei 
hilabetez 1,1 milioi pertsona 
elikatzeko adina janari. Era 
berean, lanean dihardu 
eskolara joateko adina duten 
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haurren artean 655.000 otordu eta 5 urtetik 
beherakoen eta emakumezko haurdunen artean 
563.000 elikagai osagarri banatzeko. NBGPren 
arabera, guztira 4,3 milioi pertsonarentzako janaria 
banatu da eta milioi batek baino gehiagok ur 
edangarria eskura dezake jadanik.
Kopuruek erakusten dituzten ahaleginak 
gorabehera, ezin irits daiteke ukitutako herritar 
guztiengana eta, gainera, dena laguntzaren menpe 
dago; egoera hori pobrezia bezain egiturazkoa dela 
esan daiteke.
Arazorik larrienetariko bat eraginkortasun falta da, 
eskuragarri dauden 
baliabideak kontuan 
hartuta; gauzak 
horrela, dena galdu 
zutenei aterpe sendo 
bat emateko joera 
egoten da eta behin-
behineko kokalekuak 
suburbio bihurtzeko 
arriskua dago. Nazio 
Batuen Garapenerako 
Programaren arabera 
(NBGP), larrialdiko 
aterpea eman zaie 1,5 
milioi pertsonari.
Behin-behinekoak 
izanagatik ere, 1.300 
kokalekuetariko 
gehienek ez dituzte 
gutxieneko 
osasungarritasun 
baldintzak betetzen, 
neurri batean toki 
horietan jendetza 
bildu delako; horrek 
ere gehiegikerien eta 
abusuen hazkundea 
ekarri du. MGMren 
hitzetan “ekain edo 
uztailean berreraikuntza 
lanen bat hasi behar zen, 
jendea egitura erdi 
iraunkorretara 
lekualdatzen has zedin. 
Baina ia-ia ez dira hasi. Lurrak emateko erabakiak hartzeko 
prozesua oso motela izan da. Dendak hondatzen hasi dira eta 
euriak agerian jarri du arazoa. Haize bolada bortitzik gabe 
ere euria nahikoa izango da etxerik gabe geratu direnen 
miseria gorria larriagotzeko”.
Hezkuntzari dagokionez, 2,5 milioi haurrek 
ikasturtea eten behar izan zuten, lurrikarak 5.000 
eskola eta 55.000 ikasle ingururi eragin zielako. 
Haurren eskubideen defentsan eragileak diren eta 
Hezkuntza Ministerioari Haitiko herritarrak berriro 
ere eskolatzeko laguntza ematen dioten Unicef, Plan 

International eta Save the Children erakundeek 
asistentzia kopuru handiak erakusten dituzte: “horrek 
baikortasuna dakar, baina neurri batekoa izan behar; izan 
ere, askoren iritziz, egoera oso prekario eta larria da oraindik 
ere”.
UNICEF. Children of  Haití. Milestones and looking 
forward at six months Eskuragarri honako helbide 
honetanhttp://www.unicef.org

Ez dago zalantzarik: ahaleginak izugarriak izan 
dira, baina, ahaleginak ahalegin, herrialdearen 
berrikuntza eta birsorkuntza sozio-ekonomikoa 

aurrera eramateko 
behar diren 
baliabideak askoz ere 
handiagoak dira Haiti 
egonkortzeko behar 
direnak baino; egia 
da, ukitutako 
biztanleriarik 
gehienari dagokionez, 
egoera egonkortzea 
lortu dela.
Haitiko Gobernuak 
Nazio Batuetan duen 
ordezkariak, Leslie 
Voltairek, Ekonomi 
eta Gizarte 
Kontseiluan adierazi 
zuen orain dela gutxi 
Haitik bakarrik jaso 
dituela Dohaintza 
Emaileen Nazioarteko 
Konferentzian 
agindutako 10.000 
milioien %2: “emaitza 
positibo asko trantsizio 
fasean lortu dira. Baina 
lurrikara izan eta 6 
hilabetera, oraindik ere 
ezin izan gara susperraldi 
fasera igaro. Are gehiago, 
milioi batetik 600 mila 
pertsonak etxerik gabe 
jarraitzen dute”

Eskuragarri NBEren albisteen atalean http://ww.un.org/
News

Horri guztiari gehitu behar zaio kolera izurriak 
sorrarazitako egoera larria okerragotu dela, beste 
giza krisialdi eta larrialdia eraginez, nahiz eta 
aurreko krisiari konponbiderik eman gabe jarraitu. 
Koleraren datuak dramatikoak dira eta 
aurreikuspena da 200.000 gaixoko kopurura iristea 
eta izurritea kontrolatzeko hilabeteak (edo urteak) 
behar izatea. Lekualdatuen kokalekuen 

http://ww.un.org/News
http://ww.un.org/News
http://ww.un.org/News
http://ww.un.org/News
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osasungarritasun eta pilaketa baldintzek ez dute 
batere laguntzen egoera kontrolatzen.
Herrialdea berreraikitzeko arazoetariko bat, 
finantzez gain, obra hondakinen kopuru handia da, 
guztira 20 milioi m3 inguru; gehienak hiriburuan 
pilatzen dira, baita nabarmen ukitutako gainerako 
hiriburuetan ere, hau da, Leogane eta Jacmel-en. 
Herritarrei irtenbideren bat eman eta lana 
eskatzeko bideetariko bat da gobernuak lagundu, 
NBEk sustatu eta Haitin dauden GKE gehienek 
abian jarritako Cash-for-work (dirua lan truke) eta 
Food-for-work (janaria lan truke) ekimena. 
Ordaintzen diren lan programak dira, 
berreraikuntzarekin batera, ahalegin horiei 
lanagatiko euskarri bat emanez; horrek karitate 
iraunkorra albo batera uztea dakar eta biztanleak 
duintzen laguntzen du, aldi berean lan 
komunitarioa eta kaleen osasungarritasuna 
bultzatuz. Lan horiek eskuz egin daitezke eta 
zereginak askotarikoak dira, hala nola obra 
hondakinak kentzea, kaleak, merkatuak eta ubideak 
garbitzea, errepideak eta bestelako azpiegiturak 
konpontzea... Hartara, ENPko zuzendari 
exekutiboak zehaztu zuen, lurrikara izan eta sei 
hilabetera, NBE erakundeak lana ematen ziela 
35.000 pertsonari eta aurreikusten zuen kopuru hori 
140.000 pertsona irits zitekeela.
Elikaduraren egoerari dagokionez, Elikagaietarako 
Nazioarteko Programak giltzarri batzuk 
nabarmendu zituen: lurrikarak elikagaien prezioei 
eragin zien eta arroza %35 igo zen; gaur egun, 
igoera hori egonkortu da eta igoera %25 ingurukoa 
da, hau da, 6 liberaren truke 120 gourde izan 
beharrean, une honetan 150 gourde ordaindu behar 
dira. Jacmel-eko kasu zehatzari dagokionez, garraio 
kostuak handitu direnez gero, gehienez 6 liberaren 
truke 200 gourde ordaindu dira, baina une honetan 
prezioa 
180 

gourdekoa da, hots, %50 gehiago. Egoera, hala ere, 
larriagotu da denbora tarte honetan ia-ia arroz 
inportaziorik egon ez delako. Landa eremuetan 
nekazarien %29k etxea galdu zuten edo lurrikarak 
kalteak eragin zizkien, baina %10 baino ez ziren 
beren erkidegoetatik joan. Animaliak hil dira eta 
haziak ere murriztu dira, %23 inguru, hain zuzen 
ere.
Lurrikarak ukitutako eta lekualdatutakoak batuz 
gero (horietariko askok ENPren laguntza jasotzen 
zuten lurrikararen aurretik), bi milioi pertsona baino 
gehiago dira etengabeko elikadura laguntza behar 
dutenak.
Lan bat lortzea are korapilatsuagoa da; gauzak 
horrela, laguntzaren menpe daudenak, baliabiderik 
ez dutenak edo gutxi dituztenak ahulenak dira. 
Lana zutenak baina lurrikararen ondorioz galdu 
zutenek elikadura segurtasun faltan bizi direnen 
kopurua handitu dute. Jatekoen maiztasuna eta 
dibertsitatea jaitsi da.
Elkartasun komunitarioa handitu da, baina jaitsiz 
gero, horrek ekar lezakete talderik ahulenek 
jatekorik batere ez izatea. Elkartasun hori ere 
ikusten da familiek jaioterritan lekualdatu askori 
egindako harreran; hori gehienbat landa eremuetan 
gertatu da, baina horrek familien egoera ere okertu 
du.
Nazioarteko premiazko laguntzak baldintzarik gabe 
jarraitzea funtsezkoa da. Halaber, beharrezkoa da 
merkatuak hornitzen laguntzeko neurriak abian 
jartzea. Biztanleek lan egin nahi dute egoera 
hobetzeko, baina aukerak oso txikiak dira. 
Horregatik, garrantzi handikoa da Cashfor-work 
edo food-forwork programekin jarraitzea gutxienez 
3-6 hilabete gehiago eta egitasmo horiek arian-arian 
murriztuz joatea. Ukitutako landa eremuei eman 
beharreko laguntza handitu behar da.
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Aurrera eramandako ekimenak:
Fondoen lorpena:
• Eskuarki laguntzaileak diren erakundeei 

egindako eskabideak. 
• Dohaintzak egiteko kontua zabaldu izana 

(mailing-a, webgunea...). 
• Arregialde Elkartearekin lankidetzan aurrera 

eramandako ekimenak eta ekintzak, hala nola: 
• Portugaleko, Santurtziko eta Mehatzaldeko 

denda eta tabernetan itsulapikoak bainatu izana, 
fondoak lortzeari begira. 

• “Despertar de los  sentidos” dantza konpainiak 
“Barreras”  izeneko ikuskizuna aurrera eraman 
izana Santurtziko Kresala aretoan eta Ortuellan. 

• TSystems  Iberia enpresaren S.O.S Haití 
izeneko kanpaina enpresaren batzordearen, 
zuzendaritzaren eta langileen artean dirua 
biltzeko. 

• “Árboles en Portugalete. Naturaleza y 
Cultura” liburuaren 100 aleren dohaintza, Joseba 
Martínez Huerta egileak egindakoa.

Biztanleen sentsibilizazioa:
• Herrialdearen egoeraren berri eman zen 

Interneten eta bestelako hedabideetan lurrikara 
izan baino lehenago eta izan ondoren, betiere 
Areguy-tik iristen zitzaigun informazioa erabiliz. 
Facebook-en orrialde zehatz bat  egin zen 1.270 
jarraitzailerekin baino gehiagorekin eta hainbat 
elkarrizketa egin ziren irratietan (Onda Cero, 
Radio Euskadi, Pititako Informatzen, TasTas 
Irratia, RadioVallekas, Cadena Ser...) bai eta 
telebista batzuetan eta prentsa idatzian ere.

Lurrikara.
Lanbí Elkarteak Bizkaian aurrera 
eramandako ekintzak lurrikara izan eta 
Lanbí Elkartea Haitiko egoeraren berri zeukan eta lurrikararen ostean lanean jardun zuen Areguy-ri eta, 
besteren batek eskatuz gero, herrialdearen beste edozein tokiri laguntzeko ahalik eta fondorik gehien lortu 
nahian. Proiektuak Areguy-n garatzen baziren ere, larrialdiaren tamaina ikaragarria zen eta informazioa 
oso urria; beraz, hasiera batean ez zegoen diruaren helburua erabakitzeko aukerarik. Gainera, Ama 
Lauraren Ahizpen Kongregazioa laguntza ematen ari zen bere ahalegin guztiekin eta bere botika, janari 
eta ur guztiekin Port-au-Princen eta Jacmel-en; izan ere, azken hori askoz ere kaltetuagoa izan zen Areguy 
baino; izan ere, Areguy mendi artean dago eta etxeen eraikuntza landa guneetakoa da, hau da, etxeak 
txikiagoak dira eta gehienak egurrezkoak.
Lurrikararen ondorengo lehendabiziko egun horietan Lanbí arduratu zen dohaintzak eta fondoak lortzeaz 
eta albistea erabiltzeaz hedabideetan eta Interneten herrialdearen egoera tamalgarriaren berri emateko eta 
horrela egoera azkar ez ahazteko.
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• Portugaleten izandako elkarretaratzea, “Haitik 
behar gaitu” leloaren pean, lurrikara izan eta handik 
aste gutxira. Madrilekin batera Portugalete 
elkarretaratze bat egin zuen estatuko leku 
bakanetariko bat izan zen; horren kariaz, zabalkunde 
eta oihartzuna oso handia izan zen eta hainbat 
hedabidetan azaldu zen, besteak beste CNN+ 
katean.

• Portugalete eta Santurtzin prentsaurrekoak izan 
ziren udalerrietako alkateekin batera, aurrera 
eramaten ari ziren ekimenen berri emateko. • 
Demuporsa eta Emtesport-en batera, “Haitirekin 
igeri egin dezagun” jardunaldiaren antolakuntza, 
Portugaleteko Nautikoaren lankidetzarekin; 
horretarako, igerilekuetako kale bat prestatu zen 
jendeak elkartasun metroak  igeri egiteko goiz osoan. 
Egun horretako diru bilketa ere Haitirentzat izan 
zen.

• Ekaineko azkeneko astean sentsibilizazio 
jardunaldiak prestatu zituzten Mugarik gabeko 
Ingeniaritzak, Arregialde elkarteak eta Lanbík, 
betiere Haitiren errealitatea ezagutarazteko asmoz 
pobreziaren iruditik harago (kultura, tradizioak eta 
bizimodua) eta egoeraren arrazoien berri emateko 
lurrikara guztiz ahazturik zegoen data batean. 
Herrialdearen hainbat alderdiri buruzko hitzaldiak 
izan ziren, Vudou-ari eta Haitiko arteari buruzko 
erakusketak, dantzak eta jateko tipikoak, bai eta 
jaialdi handi bat ere.

Jardunaldien egitarau osoa honako helbide honetan ikus daiteke: 
http://www.descubriendohaiti.es 

http://www.descubriendohaiti.es
http://www.descubriendohaiti.es


18

Otsailaren 9tik maiatzaren 20ra Lanbí 
Elkarteko bi boluntario Haitin izan ziren, ordura 
arte egindako proiektuen egoera egiaztatzeko, 
etorkizuneko proiektuen bideragarritasuna 
ikuskatzeko, lurrikararen ondoren Areguy-k zituen 
premiak eta beharrizanak ezagutzeko eta Ama 
Lauraren Misiolariei eta Areguy-ko herriari ahalik 
eta gehien laguntzeko une zail horietan.

Areguy, itsasoaren mailaren gainean 675 

metrora dagoenez eta eraikuntza txikiak  dituen 
landa eremua denez gero, Jacmel-ek baino gutxiago 
sufritu zituen lurrikararen astinduak, nahiz eta 
bakar-bakarrik 10 kilometrora egon. Hala eta guztiz 
ere, Areguy-ri hainbat faktorek eragin diote.

H e g o - e k i a l d e k o b a r r u t i k o g u n e r i k 
pobreenetariko batean dago, hau da, elikadura 
segurtasun faltarik handienetarikoa duten erregio 
batean (ENPren ustetan, lurrikararen ondoren 
biztanle guztien %52 elikadura segurtasun faltan 
daude); hazkunde negatiboa da, jaio aurretiko 
zainketak kaskarrak eta basogabetzea handia.

Herrialdetik nahiko isolaturik dagoen erregio 
bat da haren kokapen geografikoa dela eta; gainera, 
orain isolatuago dago, hiriburuan eta Leogane 
inguruan kaltetu gehiago izan direlako. Orobat, 
mendi inguruetako herriek, berez, ohiko nahiz 
premiazko bal iabideak lortzeko zai l tasun 
handiagoak dituzte, hara iristeko bideen egoera 
txarra delako.

Garraio kostuek berekin dakarte bizimodua 
garestiagoa izatea eta lurrikararekin oinarrizko 
elikagaien salneurriek gora egin dute; esate 
baterako, arroza %50 hazi da, hau da, hiriburuan 
baino %20 gehiago.

Ekonomia biziraupenezkoa da eta tokian tokiko 
merkatuetako hainbat produkturen trukean 
oinarritzen da gehienbat, nahiz eta salgaien 

urritasuna oso handia izan. Lurrikararen ondoren, 
hiriburuarekiko konexio errepidea kalteturik dago 
eta ia-ia ez da inportaziorik izan herrialdean. Egia 
esan, Jacmel-era laguntzak itsasontziz iristen hasi 
ziren Perdernalestik (Dominikar Errepublika), 
lurrikara izan eta astebetera.

Nekazaritzak, arian-arian gero eta pisu gutxiago 
zeukana herritar bakoitzeko kalkulatutako 
ekoizpenean, zailtasunak izan ditu haziak falta 

baitziren; hala eta guztiz ere, ENPren 
esanetan, landa guneetan elikagaien 
kontsumo mailak onargarriak izan 
dira, denboran eutsiezinak izango 
diren biziraupen estrategiak hartu 
direlako, hala nola zorrak  hartzea, 
haz ien s tockak kont sumi tzea , 
lehenago landatzea eta abar.
Landa guneetara lurrikarak ukitutako 
f ami l i a r t eko a sko i r i t s i d i ra . 

Lurrikararen ondoren, Areguy-ko zenbait 
elkarterekin jardun zen lanean, zentsu bat egiteko; 
guztira, emaitza gisa, biztanleen kopurua 7.000ra 
iritsi zen. Aldez aurretiko erreferentziarik ez badago 
ere, etxe askotan harrera egin diete lekualdatutako 
senideei. Datu esanguratsu bat da Ama Lauraren 
Misiolarien eskolan 208 haur eskolatutik 256era 
igaro dela ikasturtea ofizialki zabaldu denean 
lurrikara izan eta handik bi hilabetera.

Azpiegituretan eta eraikinetan izandako kalteak 
txikiagoak izanagatik ere, Areguy-ko herritar asko 
egunean-egunean abiatzen dira Jacmel-era (eskola, 
merkatua, senideak eta abar) eta bertan kaltetutako 
senideak edo lagunak aurkitzen dituzte. Trauma eta 
psikosia orokorrak dira, lurrikara guztiek bizi izan 
d u t e l a k o n e u r r i b a t e a n e d o b e s t e a n . 
Hondamendiaren azalpenaren ezagutza faltak 
ezustea handitu duen faktorea izan da.

Testuinguru honetan Lanbí 
Elkarteak zenbait ekintza burutu 
zituen, honako abiaburuak aintzat 
hartuta:

•  Elkartearen ideologia: Lanbí Elkartearen 
misioa da Haiti garatzeko ekimenak sustatzea eta 
aurrera eramatea; lanaren funtsezko ardatzak 
honakoak dira: garapenerako hezkuntza, herrien 

Lurrikara.
Lanbí!Elkarteak Haitin aurrera 
eramandako ekintzak lurrikara izan eta 
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autonomia eta gizarte justizia, betiere menpekotasunezkoak ez diren harreman horizontaletan eta elkarren 
arteko ikaskuntzan oinarrituz, bertako jendeak eskatutako alderdietan esku hartuz eta base antolakuntzak 
bultzatuz.

• Testuinguru zehatza eta orokorra: Lurrikara izan baino lehenago ere Areguy-ko premiek nabarmen 
gainditzen zituzten Lanbí elkarteak eta bertan lan egiten duten gainerako erakundeek erantzuteko 
zeuzkaten aukerak. Testuinguru orokorrean, larrialdiaren ondoren batik bat, egoera bertsua da: 
nazioartearen laguntzak ez ditu estaltzen kaltetutako guztien premiak eta, hala ere, lana eta orainean nahiz 
etorkizunean aukerak sortzeko estrategiak bilatzen dira, bai eta aldi baterako irtenbideak baliabide 
iraunkorrak bihurtzea ere.

• Gauzak horrela, kudeatutako diruaren zati bat larrialdirako laguntza gisa erabili zen (elikagaien 
programa sendotu eta kontsultategirako botikak hornitu), bai eta zatirik  handiena proiektu iraunkorrak 
indartzeko (hezkuntza arloa) eta erkidegoarentzat etekinak ekarriko zituen programak izateko ere (cash for 
work eta etxeen eraikuntza).

Elikagaien programa sendotzeko eta kontsultategirako botikak 
erosteko lana

Lurrikararen ostean, Ama Lauraren Misiolariak Jacmel-era abiatu ziren, bilduta zeuzkaten jateko eta 
botika guztiak ematera, biktimak sendatzen laguntzera eta laguntzaren banaketan parte hartzera, behin 
laguntza hori itsasontziz Dominikar Errepublikako Perdenalestik iristen hasi zenetik. Hori dela eta, Santo 
Domingon egonda, jatekoak eta botikak erosi genituen (tona bat baino pixka bat gehiago), Pedernalesera 
kamioiz eroateko; bertan Aita Antonio, herriko apaiza, zain geneukan, bera arduratu baitzen hasiera batetik 
bidalketak koordinatzeaz.

Cabo Rojo portutik dominikar itsas  armadaren itsasontzi bat aldizka irteten zen, behin bete eta gero. 
Geroago bidalketak arrantzaleen txalupen bidez egiten ziren Pedernaleskiko mugan dagoen Haitiko Ansa 
Pitre arrantzaleen herritik. Lehenengo laguntza bide horretatik iritsi zen Jacmel-era lurrikara izan eta 
astebetera. Hori aurreneko asteetan funtsezko bidea izan zen Jacmel hornitzeko, Port-au-Princetik sartzeko 
bideak itxita zeudelako. Bide hori izan zen gure lehendabiziko laguntza bidaltzeko erabili genuena.

Behin Areguy-n eta hiru hilabetetan zehar, Lanbí Elkarteak “Cáritas” izeneko elikagai programa sendotu 
zuen; programa hori hasieratik Arregialde Elkarteak finantzatu du eta ALAK-k kudeatu du. Egitarau horrek 
herrian behartsuenak diren 60 bat familiari laguntzen die elikagaien aldetik  bi asterik  behin. Lurrikararen 
ondoren, premiak handitu ziren eta 100 bat familiari lagundu zitzaien, baina banaketa batzuetan 150era 
iritsi zen. Martxora arte ez zen jatekorik erosi Jacmel-eko programarako, merkatuek horniturik egon gabe 



20

jarraitzen zutelako eta, ondorioz, arazoa larriagotzeko asmorik ez zegoelako. Santo Domingora bi bidaia 
egin ziren, bertara ailegatzen zen laguntza aprobetxatzeko; izan ere, batzuetan logistika arazoak zirela eta, 
beti ez zen Haitira iristen edo Port-au-Princera ailegatzen zen eta bertan agortzen zen hiriburuan zeuden 
premiak handiengatik. Lehenengo bidaia Consuelo ahizpak egin zuen martxoan eta bigarrena Lanbí 
apirilean. Laguntzarik gehiena “Cáritas  Santo Domingo” biltegian jaso genuen eta lortzen ez zena edo 
Jacmel-en eskuragarri ez zegoena (batik bat botikak) zuzenean erosten genuen. Bidalketa bakoitzean 1,5-2 
tona garraiatzen ziren. Haitin beharrezkoak diren eta gehien kontsumitzen diren produktuak honakoak dira 
gehienbat: arroza, indabak, esnea eta latak. Botikak batez ere honako hauek izan ziren: antibiotikoak, 
parasitoen kontrakoak, azaleko, begietako eta belarrietako infekzioetarako soluzioak, bitaminak, elikagaien 
osagarriak eta malariaren kontrako profilaktikoak.

Hala eta guztiz ere, laguntza hau Areguy-rentzat ozeano batean dagoen tanta baten gisakoa da. Kalkulu 
handirik  egin gabe, baiezta dezakegu, Areguy-ra bertan lan egiten duten erakunde eta eragileek bidalitako 
den-dena bilduta ere, hori ez zela herritar guztiak elikatzeko adinakoa izango eta bakarrik geratuko zirela 
plater eta sabel hutsak. Horregatik, giza laguntza kanpoan bilatzeko lanaren ildoari jarraituz, ENPra 
(Elikagaietarako Nazioarteko Programa) jo genuen Jacmel-en bitartekari zereginak betetzeko asmoz. Izan 
ere, ENPk banaketa masiboak egiten ditu etengabe eta hondamendien kasuan handitzen ditu, esate baterako 
haizeterik edo lurrikararik egonez gero. Logistikagatik nahiz baliabide faltagatik herritar guztiengana ezin 
bada iritsi, haren zeregina funtsezkoa da, giza krisialdi historiko hau egonkor mantentzeko. ENPri 
onuradunak ezagutzeko eskatutako zentsu bat eman genion, Areguy-ko gazteek etxerik etxe egindakoa, eta 
banaketa kontrolatuak eta gardenak egiteko geneukan gaitasunaren berri eman genion, batik  bat ALAK-k 
biztanleak ezagutzeko duen esperientzian oinarriturik. ENPko teknikarien bisita izan genuen, Areguy- ko 
egoera ezagutzeko, bai eta bertan garatzen diren proiektuak eta elikagaiak biltzeko gaitasuna ere.

Den-dena bide onetik joan zen, harik eta burokrazia agertu zen arte; kasu honetan Montagne Lavout-
eko udal agintaritzaren oniritzia lortu behar zen, baina ez zen lortu, guztiok ezagutzen ditugun baina 
publikoak ez diren arrazoiez gain, inguru horretako banaketak kudeaturik zeudelako.

Botiken hornidurari dagokionez, zorte handiagoa izan genuen; izan ere, Osasun Klusterrak (nazioarteko 
laguntza klusterretan edo batzordeetan antolatzen da arlo bakoitzeko, sinergiak sortzeko eta koordinazio eza 
saihesteko) Jacmel-en duen biltegian botikak biltzeko aukera eman zigun eta bertara hirutan joan ginen. 
Horren truke hilean behin informazioa eskatu ziguten kontsultategian artatzen ziren gaixotasun arruntenen 
gainean, adin eta sexu taldeen arabera. Osasunaren arloan laguntza handikoa izan zen MGIko hiru 
boluntariok (mediku bat eta bi erizain) hilabetetik gorako epean egindako lana; pertsona horiek urtero joaten 
dira ALAKri laguntzeko bai kontsultategian bai etxerik etxe, betiere kontsultategira joaterik ez duenik 
egonez gero.



21

Hezkuntza indartzeko lana

UNESCOren arabera, munduan eskolatu gabe dauden 75 miloi haurren gehienak gerrek edota natur 
hondamendiek astindutako herrialdeetan bizi dira. Datu hori argia da, hezkuntza giza erantzun guztien 
funtsezko osagaia izan behar dela bezain argia.
Gatazkek edota natur hondamendiek kaltetutako erkidegoek ere sarritan lehentasun handiagoa ematen diete 
beren seme-alabentzako hezkuntza prestazioei berehalako premiak asebetetzeari baino. Toki seguru eta 
neutraletan ematen denean, hezkuntzak bizitzak salba ditzake, babes fisikoa, kognitiboa eta psikosoziala 
ematen baitu; egunerako bizimodua berrindartzen duen funtsezko eskubidea da, jendeari etorkizunean 
sinesteko itxaropena ematen diona, eta horrek hondamendiaren ondorio psikosozialak apaltzen ditu; 
gainera, beste oinarrizko giza premia batzuk asebetetzeko tresna gisa erabil daiteke. Era berean, 
hondamendi baten eta etxeen nahiz pertsona maiteen galeren eraginen lekukoak izandako haur eta gazteen 
astinaldia eta trauma aritzen laguntzen du. Lurrikara izan eta hiru egunera, Irina Bokava Unescoren 
zuzendari orokorrak esan zuenez “Hezkuntza Haiti berreraikitzeko zereginen ardatzean dago eta herrialdea garatzeko 
giltzarria da. Laguntza mobilizatzeko prest gaude aldi baterako hezkuntza instalazioak berehalakoan eskaintzeko eta 
berreraikuntzan sorosteko. Mundu akademikoaren elkartasuna ere eskatu nahi dut. Eremuko unibertsitateek eta beste erregio 
batzuetakoek ere ahaleginak egin beharko lituzkete Haitiko ikasleak hartzeko”.

NBEren albiste atalean eskuragarri: http://ww.un.org/News 

Lanbí Elkarteak, Haitin lan egiten hasi zenetik, hezkuntza izan du jarduketa ardatz nagusi gisa, baldin 
eta haur eskolaren eraikuntza, Lehen Hezkuntzako eskola eta hura handitzeko lanak eta “Ikas  Dezaten” 
beka programa kontuan hartzen badira.

Arlo honetan aurrera eramandako ekintzak honakoak izan ziren:
Lehenengo eta behin azpimarratu beharrekoa da egitura bakar bat ere ez zela erori eta ez zuela ageriko kalte 

handirik izan; hala ere, Lehen Hezkuntzako eskola eta kontsultategi berria eraikitzeaz arduratu zen Haitiko  Archicode 
enpresari egindako kontsultaren zain gaude. Hala eta guztiz  ere, ez ALAK ez gurasoak ez daude prest seme-alabak 
hormigoizko eskola batean sar daitezen; hori dela eta, herrialdearen gainerako tokietan bezala, aldi baterako eskola 
alternatibo bat egokitu behar izan zen.

Eskola berria egokitzeko  Unicef eta Cáritas  Jacmel erakundeen laguntza izan genuen; horiek 3 karpa erraldoi 
eman zizkiguten dohaintzan eta 20 karpa txiki, hurrenez hurren.

Unicefekin harremanetan jarri baino lehenago, zenbait bilera egin genituen ALAKekin eta inguruko 11 eskolatako 
zuzendariekin (publikoa horietariko bakarra besterik ez zen), horien egoeraren, irakasleen eta premien berri izateko. 
Guztira 2.000 haur baino gehiago hartzen zituzten; horietatik 500 3tik 8  urtera bitartekoak ziren eta Unicef adin tarte 
horri laguntzeko prest zegoen.

Lanbí ALAKekin eta haren eskolekin lan egiten duen arren, uneak eskatzen zuen irtenbidea zen ahalik eta 
eskolarik gehien zabaltzen laguntzea Hezkuntza Ministerioak eskolak berriro hasteko zehaztutako  datarako, 
martxoaren 8rako, alegia. Unicefen helburua, eskala handiago batean jakina, berbera zen eta, beraz, laguntzaile egoki 
gisa agertu ginen, inguruko hezkuntza errealitatea eta beharrizanak azaltzeko orduan.

Halaber, “Ikas  Dezaten” programak bekatutakoekin bildu ginen (gehienak batxilergoko ikasleak eta baten batzuk 
unibertsitatekoak), euren animoa, egoera eta eskolena ezagutzeko asmoz. Nahasturik zeuden, baina eskolak ireki bezain 
laster ikasten jarraitzeko gogoa zuten, nahiz horietariko asko erorita egon.

Unicefen bisita izan genuen, hiru karpa erraldoirekin, eskola materialeko kit-ekin eta gainerako  eskoletarako 
garbiketa osagai eta arropekin batera.

Horren ondoren, bideo kamerarekin erreportaje bat egitera itzuli ziren ALAKren eskolan eta laguntzaren haur eta 
guraso onuradunekin.

Horretarako, eskola berriaren lurra (jabeek eskola birkokatzeko utzitakoa) egokitu behar izan zen, lehenago 
landaketak egiteko lurra baitzen. Lurra garbitzeko, karpak jartzeko eta erreportajea egiteko lanetan herriaren zati 
handi batek hartu zuen parte, bai haurrek bai nagusiek ere. Izan ere, zentzu komunitarioa Areguy-rekin lan egiten 
dugun guztion lanaren oinarria da; ekimen guztiek, eraginkorrak izateko eta zentzua edukitzeko, erkidegotik sortu edo 
bertan erabaki behar dira.

ALAK zenbait topaketatara bertaratu zen, aisialdiko terapien berri izateko; izan ere, horien aplikazioak ahalbidera 
zezakeen ikasleen bizkortze psikoafektibo azkarragoa. Horren ondoren, gainerako eskoletako  irakasleekin eta 
zuzendariekin prestakuntza topaketak izan zituzten, ikasitakoa erakusteko.

http://ww.un.org/News
http://ww.un.org/News
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Areguy-ra famili psikologo bat ere etorri zen, irakasleei lasaitze terapiak eta dinamikak irakastera. Horren ondoren, 
horiek inguruko beste irakasle batzuei teknika horiei buruzko prestakuntza eman zieten, bai eta, Unicefek bidalitako 
materialarekin, beste irakaskuntza aukera batzuei buruzkoa ere.

ALAKen beste zeregin garrantzitsu bat izan zen Areguy-ko herritarrei azaltzea nola sortzen den 
lurrikara bat eta konbentzitzea natur gertakari bat dela. Ulertu beharra dago Haiti oso herrialde erlijiosoa 
dela eta, lurrikararen azalpen fisikoa ez ezagutzeak berekin dakar bestelako azalpenak bilatzea eta 
biktimismoko eta zorigaiztoko sentimenduak sortzea; hori guztia oso arriskutsua da herrialdeko eraikinak ez 
ezik herritarren animo eta kontzientzia ere berreraikitzeko.

Apirilaren amaieran bete bilera bat izan genuen Unicefekin gainerako eskolen premien berri emateko, 
betiere 8 urtetik gorako ikasleentzako karpak eta hezkuntza nahiz aisialdi materialak lortzeari begira.

Ahaleginak ahalegin, ez dugu horri buruzko albiste gehiago izan, eta hori ez da oso harritzekoa; izan ere, 
hondamendi baten osteko larrialdi epea hiru hilabetekoa da eta handik aurrera erraztasunak murrizten dira, 
burokrazia handituz joaten den heinean.

Une honetan Lehen Hezkuntzako eskola handitzen ari da eta hurrengo ikasturteari begira lehenago 
eraikitako Haur eta Lehen Hezkuntzako gelak erabili ahal izango direla espero dugu.

Lehen Hezkuntza handitzeko eta lurrikararen aurretiko egiturak teknikoki aztertzeko 20.000 $ erabili 
dira (eraikuntza lanak asko garestitu dira eraikitzeko baldintza berriak direla eta. Halaber, 15.000 $ erabili 
dira beken egitasmoa sendotzeko, horixe baita Areguy-rentzako etorkizun hobe baterako zutabeetariko bat.

Errepidearen eraikuntza, “cash-for-work”

Arestian aipatu dugun bezala, Food-for-work (janaria lan truke) edo Cash-for-work (dirua lan truke) 
programei NBEk, Haitiko gobernuak eta GKE-ek laguntzen diete; izan ere, egitasmo horiei esker laguntza 
eta ordaindutako lana (janaria edo dirua) bateratzen dira eta azpiegiturak eraikitzen dira, kaleak eta ubideak 
garbitu, obra hondakinak  kendu... Irtenbide horiek berreraikuntza eta osasungarritasun lanei ez ezik 
onuradunen bizi kalitateari ere laguntzen die bai animikoki bai ekonomikoki. Fluxuak behar dituen 
ekonomia bati emandako pizgarria da; fluxu horiek kontsumoa eta merkataritza txikia sustatzen dute eta, 
aldi berean, lan horrek erkidegoak eta toki agintariak inplikatzen ditu eta gizarte sarea indartzen da.
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Gure kasuan, Areguy eta Jacmel-erako sarbidea lotzen dituen errepidea konpontzeko cash- for-work bat 
egin genuen, Kafou Bulè-n. Jacmel-era iristeko distantzia 10 km-koa da eta Areguy-tik  Kafou Bulè-ra 2,5 km 
ingurukoa. Azken errepide zati hori azken urteotan konponduz joan da. Lehenik Lanbí jardun zuen 
horretan eta gero Arregialdek; komunitateari dirua ematen zitzaion eta horrek errepidea egiten zuen, 
etorkizunean horretaz baliatzeko bestelako kontraprestaziorik gabe. Zehaztu beharra dago errepidetzat 
jotzen duguna harriz eta lurrez egindako landa bide bat besterik ez dela, nekez igaro daitekeena eurite 
sasoian edo euri zaparrada gogor baten ondoren; konponketa lanak honakoak dira: porlana botatzea eta 
harriztatzea.

Lurrikara izan eta gero, ezaugarri horietako programa bat aurrera eramateko aukera ikusi zen errepidea 
konpontzeko. Horretarako, ENPra jo genuen egitarau horietariko asko finantzen dituelako (une honetan 
35.000 haitiarri ematen die lana eta 140.000ri ematea aurreikusten du), bai eta MNEra ere (Migraziorako 
Nazioarteko Erakundea). Azken erakunde horrek une horretan Jacmel-etik hurbileko errepideen 
konponketak baino ez zituen finantzatzen, baina proiektua urrunegi zegoen eta ez zeukan zuzeneko loturarik 
Jacmel-ekin; beraz, ez zen diruz laguntzeko modua. ENPren kasuan, eskabidea aurkeztea onartu zuten, 
baina erakunde sustatzaileak materialetan aurrekontu osoaren %40 ematea exijitzen zuten, 40.000 $ alegia.

Arregialde Elkarteak kopuru hori zeukanez, Lanbí Elkarteari eman zion, kudeaketa lana aurrera eraman 
zezan eta, fondoak jasoz gero, proiektuari bultzada handia emateko aukera aprobetxa zezan; gauzak horrela, 
premia handiko abagune horretan komunitateak onura gehiago lortuko zituen, ordaindutako lana zelako.

Programaren funtzionamenduari dagokionez, Haitiko gobernuak aldez aurretik  soldataren, lan 
antolaketaren, segurtasunaren, aukeraketa irizpideen, onura komunitarioen eta abarren inguruan ezarritako 
arau edo jarraibideak daude, Haitiko cash-for-work programa guztien homogeneotasuna bermatzeko.

Areguy-ko Cash-for-work programaren nondik norakoak:

• Lanaren antolakuntza: langileak 8 taldetan banatu ziren Areguy-k dituen gune edo erkidegoetako 8 
pertsonak osatuta. Obraren erdian guztiak ordezkatzea erabaki zen, jende gehiagori aukerak ematearren. 
Talde bakoitzean Elargie batzordeak izendatutako pertsona bat egon zen, taldearen arduradun. Bi errepide 
tartetan lan egin zen aldi berean eta zati bakoitzean 3 taldek jardun zuten lanean; bi taldeek lanerako 
beharrezkoa ziren materialak garraiatzeaz arduratu ziren (ura, harri handiak eta ibaiko harea beltza).

• Métreur-ek (obraburua) erkidegoan aukeraturiko beste 16 pertsonak (ezagutza teknikoak eta 
esperientzia zituztenak) osatu zuten langile zerrenda. • Astero talde bakoitzeko arduradunen, obra 
zuzentzen zuen Métreur-en eta Lanbí/ALAKeko langileen artean bilera bat egiten zen, asteko lanak 
antolatzeko eta taldeetako zereginetan beharrezko txandakatzeak egiteko.

• Lanbík materialak hornitu eta kudeatu zituen; langileei egin beharreko ordainketez administrari bat 
arduratu zen, Lanbík aukeratua Areguy-ko herritarren artean. • Egunean 7 ordu lan egiten zen 
astelehenetik ostiralera, egunerako 200 gourdeko soldatapean (5 usd).

• “Cash for work” programan parte hartzen zuten pertsonen aukeraketa eta lanaren antolakuntza 
Elargie batzordearen bidez egin zen, honako aukeraketa irizpide hauei jarraituz:

• Emakumezkoek lehentasun zeukaten. • Familia bakoitzeko pertsona bat besterik ez zen aukeratu. • 
Lanik edo landatzeko lurrik ez zeukaten pertsonek lehentasuna zeukaten. • Famili zama zuten pertsonei 
lehentasuna eman zitzaien.

Jarraitutako prozesuaren eragin komunitarioa:

Elargie batzordea, antolaturiko talde gisa, indartuta atera zen. Errepidea konpontzeko eskaera Areguy-
ko herritarrek eurek egin zuten eta lana modu komunitarioan antolatu zen; beraz, errepidearen konponketa 
lanak amaitzean, lorpena erkidego osoarena izan zen; horrek, zalantzarik  gabe, gauzak alda daitezkeelako 
eta Areguy-k aurrera egin dezakeelako ustea indartzen laguntzen du.
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Cash-for-work programan lan egiten duten familien etorkizun ekonomikoaren etekina agerikoa izan zen. 
Eguneroko salerosketetan dinamismo handiagoa ahalbidetu zuen; gainera, Areguy gehienbat nekazaritzatik 
bizi da eta harentzat garrantzi handikoa da salgaiak arin eta erraz irtetea eta sartzea eta inguruan merkatuak 
sortzea; horrek  nekazariei produktuak ateratzeko modu zuzenagoa ematen die eta hirira joatea baino 
merkeagoa da.

Epe laburrerako etekina handia da; izan ere, familiei produktuak erosteko likidezia ematen die eta 
horrek, era berean, herriko ekonomia dinamizatzen du

Erkidegoaren partaidetza:
Herriko jendearen partaidetza ziurtaturik egon zen; izan ere, proiektuaren garapenean Elargie 

batzordeak hartu zuen parte. Gainera, batzorde horretan Areguy-ko eragin eremua osatzen duten 8 
komunitateak ordezkaturik  daude eta guztira 90 pertsona dira jardueretan modu aktiboan esku hartzen 
dutenak. Batzorde iraunkorrago bat dago, modu demokratikoan hautatutako 9 pertsonak osatzen dutena.

Etxeen eraikuntza familientzat
Lurrikarak Areguy-n, Leogane-n edo Jacmel-en Port-au-Prince-ko eragin suntsitzailea izan ez bazuen 

ere, azpiegitura asko hondatu edo kaltetuak izan ziren, batez ere etxeak; ziur asko etxe horiek ez zeuden 
eraikita modu egokian edo beharbada lurrikarari eusteko behar baino zaharragoak ziren.

Lurrikara izan baino lehenago, Areguy-ko etxe askok ez zituzten betetzen bertan bizitzeko baldintza 
egokiak. Gehienek ez zuten zementaturiko beherik; hortaz, lurra zen etxeko behea, eta hori egunerako 
bizimodurako “ezerosotasuna” izateaz gain, benetako arazoa zen euria egiten zuenean.

Beste alde batetik, euri sasoiek, aldiro-aldiro izaten diren urakanek eta ibaietako goraldiek kalteak 
eragiten dituzte etxeetan, eta batzuetan horietariko batzuk suntsitzen dituzte.
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Hori dela eta, Arregialde Elkarteak 2008. urtetik bizigarritasun proiektu bat aurrera eraman du eta 10 
etxe berreraikitzea lortu du, familien bizimodua hobetuz. ALAK-k ere horietariko asko hobetzen eta 
eraikitzen lagundu du eta jabeei “modu duinagoan” bizitzeko aukera eman die.

Familia batzuen egoeraren premiengatik (familia horietariko batzuk kalean bizi dira lurrikara izan 
zenetik) ALAK-k hala eskatuta, Lanbí Elkarteak lau etxeren eraikuntza finantzatu zuen. Proiektu honetarako 
ez zen erabili cash-for-work programaren formula, horretarako eraikuntza arloko langile kualifikatuak behar 
direlako. Metreur batek eta 16 igeltserok eraiki zituzten lau astetan. Guztira 13.000 $-ko kostua izan zuten; 
lurrikararen aurretik kostua 8.000 $-koa besterik ez zen izango; igoera hori gehienbat izan da materialak eta 
garraioa garestitu direlako.

Eraikuntza baldintzei dagokienez, etxe berriek Areguy-n lehenago eraikitako beste etxe batzuen ereduari 
jarraitzen diote: solairu bakarrekoak dira, metro batetik gorako fundazioa, zementatutako lurra, zutabe 
indartuak eta burdinazko gerri uzkurtua altura erdian. Zehaztu beharra dago lehenago horrela eraikitako 
etxe guztiek lurrikararen astinduei eutsi zietela kalterik izan gabe.
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ESKER ONAK

Lanbí Elkarteak esker onak eman 
nahi dizkie dohaintza emaile eta 
laguntzaile guztiei, bai eta une batez 
gertakari honen ondoren sufritzen 
dutenen egoera hobetzeko zerbait 
egin behar dela pentsatu zuten guztiei 
ere.

Era berean, eskerr ik asko 
Portugalete eta Santurtziko udalei, 
lehendabiziko egunetik erakutsitako 
i n t e r e s a g a t i k e t a e m a n d a k o 
erraztasunengatik, laguntzagatik eta 
konfiantzagatik.

Mila esker Portugaleteko eta 
Santurtziko merkataritza elkarteei 
e u r e n e s t a b l e z i m e n d u e t a n 
itsulapikoak jartzen utzi zigutelako, 
bai eta horiek jartzeko prest azaldu 
ziren taberna eta denda guztiei ere.

Eskerrik asko bertan ditugun 
ezagunegatik interesa azaldu zuten 

eta laguntza eman ziguten ehunka 
pertsonei.

Mila esker egun horietan euren 
laguntza, lana eta itxaropena eman 
ziguten pertsona guztiei, betiere 
elkarrizketak antolatuz, ekimenak 
babestuz, komunikatuak itzuliz, 
agerraldietara joanez eta hemen ezin 
labur daitezkeen askotariko zereginak 
betez.

Eskerrik asko Haitiko herriari 
laguntzeko ekintzak eta ekimenak 
antolatu zituzten pertsona, erakunde 
eta elkarte guztiei.

Izenik gabe jasotako ehunka 
dohaintzei (zenbat pisatzen du 
elur maluta batek?).

T-Systems  Iberia enpresari, 
g u g a n p e n t s a t z e a g a t i k b e r e 
kanpainari begira.

Kale agerraldira azaldu ziren 
pertsona guztiei.

Areguy-ren alde lan egiten duten 
pertsona, erakunde eta GKE guztiei, 

bereziki Arregialdeko eta MGIko 
kideei.

Laguntza ematen jarraitu nahi 
dugu e ta zuen babesaz e sku 
desinteresatu eta adiskidetsu bat 
eman azpiegitura eta baldintza 
txarrak dituen baina pertsona 
ilusionatuez eta langileez beteta 
dagoen herrialde bati; izan ere, 
pertsona horiek beti altxatzen dira eta 
argi erakusten digute bizitza, inolako 
adjektiborik gabe, opari bat dela eta 
etekina atera behar zaiola egunero 
ibiliz, biharko eguna hobea izan 
dadin.

Haitiko  geroa itxaropentsua 
izatea nahi dugu eta etorkizun hori 
aldatzeko boterea dutenek euren 
pareko hamar milioi pertsona ikustea, 
eta ez bakar-bakarrik zenbaki txar 
asko eta hamar milioi pertsona dituen 
herrialde bat.

Haitiko geroa 
itxaropentsua izatea nahi 
dugu eta etorkizun hori 
aldatzeko boterea 
dutenek euren pareko 
hamar milioi pertsona 
ikustea, eta ez bakar- 
bakarrik zenbaki txar 
asko eta hamar milioi 
pertsona dituen herrialde 
bat.

LAGUNTZAILEAK:

PORTUGALETEKO UDALA 
SANTURTZIKO UDALA
T-Systems Iberia 
EUSKALERRIKO ESKAUTAK 
MERKATARIEN ELKARTEA 

http://www.lanbi.org
http://www.lanbi.org
http://www.lanbi.org
mailto:lanbi.elkartea@gmail.com
mailto:lanbi.elkartea@gmail.com
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Dick Emanuelsson-ek Camille Chalmers-i egindako 
elkarrizketa, Kaos en la red-entzat
http://www.kaosenlared.org

http://www.kaosenlared.org

Galeano, E. (2003) El libro de los abrazos. Siglo XXI 
argitaletxea. Madril Galeano (2010). Haití y sus otros 
terremotos. Prentsan.

Mugarik gabeko Medikuak
"http://www.msf.es/sites/default/files/adjuntos/
Informe-MSF-Haiti-Seis- Meses.pdf"http://
www.msf.es/sites/default/files/adjuntos/Informe-MSF-
Haiti-Seis-Meses.pdf

OCHA: "http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/
webpage.asp?Page=1841"http://ochaonline.un.org/
humanit arianappeal/webpage.asp?Page=1841

NBE, Albiste atala: http://www.un.org/

Plan International: http://plan-international.org

PMA: "http://www.wfp.org"http://www.wfp.org

PNUD: http://www.undp.org/haiti

Save the children:
"http://www.savethechildren.org.nz/new_zealand/
where_we_work/emergencies/haiti2010/Haiti_6- 
month_reportFINAL.PDF"http://
www.savethechildren.org.nz/new_zealand/
where_we_work/emergencies /haiti2010/Haiti_6-
month_reportFINAL.PDF

Unesco: "http://www.unesco.org"http://
www.unesco.org

Unicef: "http://www.unicef.org/media/files/
UNICEF_Haiti__Six_Months_Report_Final.pdf 
"http://www.unicef.org/media/
filesUNICEF_Haití__Six_Months_Report_Final.pdf

Hemen! aurkituko! gaituzu:
 www.lanbi.org
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HAITIKO! LURRIKARAREN ONDORENGO 

ESKU-HARTZE! ETA

JARDUKETA MEMORIA.

LANBÍ ELKARTEA. Haitirekin Elkartasunerako elkartea

Asociación para la solidaridad con Haití 

WWW.LANBI.ORG

lanbi.elkartea@gmail.com

Maketazioa: Guillermo Casas. www.guillermocasas.com

Lan hau Creative Commons-eko Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported lizentziaren 
pean egin da; ikus http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/3.0/ edo bidali gutun bat honako 
helbidera: Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, 
USA.
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Sue!an las pulgas con comprarse un perro y sue!an los nadies con salir de pobres" que alg#n m$gico 
d%a llueva de pronto la buena suerte" que llueva a c$ntaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve 

ayer" ni hoy" ni ma!ana" ni nunca" ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte" por mucho que los nadies la 
llamen y aunque les pique la mano izquierda" o se levanten con el pie derecho" o empiecen el a!o cambiando 

de escoba&

Los nadies: los hijos de nadie" los due!os de nada&

Los nadies: los ningunos" los ninguneados" corriendo la liebre" muriendo la vida" jodidos" rejodidos:

Que no son" aunque sean&

Que no hablan idiomas" sino dialectos&

Que no profesan religiones" sino supersticiones&

Que no hacen arte" sino artesan%a&

Que no practican cultura" sino folklore&

Que no son seres humanos" sino recursos humanos&

Que no tienen cara" sino brazos&

Que no tienen nombre" sino n#mero&

Que no 'guran en la historia universal" sino en la cr(nica roja de la prensa local&

Los nadies" que cuestan menos que la bala que los mata&
Eduardo Galeano&

El Libro de los Abrazos&
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