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Orain da txanda… Elikatzeko eskubidea

-rekin aitabitxi
SOLIDARITATEAN HEZTEKO ERREMINTA BAT
WEDUCOLE aukera da heziketa-komunitate guztiak heziketa eta solidario proiektuan
parte har dezala, era kolektiboan aitabitxi izanez mutil bat edo neska bat Ayuda en
Accion- Ekintzaz Lagundu-ren bidez.
Wedu-rekin ikasleak,
• Mutilarekin edo neskarekin aitabitxi izandako kontaktua ahal izango dute, eta nor
den ezagutuko dute, nola bizi den, nola da bere familia eta bere egunerokoa.
• Bere klasearen mezuak jasoko dituzte, modu horretan lotura solidarioa ez da bakarrik
ezartzen mutilarekin edo neskarekin, baizik eta bere heziketa- komunitate guztiarekin.
• Solidaritatea landuko dute haurtzaroetatik esperientzia pozgarri eta dibertigarri bezala.
• Konpetentzia soziala eta hiritarra garatuko dute, komunikazioa, ikasketa eta enpatiaren bidez.
• Heziketa-kominitate guztiarekin partekatuko dute solidaritateko eredu praktiko bat,
eta nola egin dezakegun bizi garen mundua hobetzeko.

AITABITXI DIREN IKASTETXEAK ETA FAMILIAK
Wedu-rekin aitabitxi izaterik ez de erabilerarako kolaborazio bat.
Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu, umeentzako bereziki pentsatutako proiektua da,
familiak eta ikastetxeak, berdinen arteko lotura indartzea bilatzen duela zentrora edo
etxera aldizka bidaltzen diren materialen bidez, eta haurren edukiak eta proposamen
parte-hartzaileak bidez, proiektuaren web orrian aurki dezazuela.
Jada zure ikastetxea aitabitxi bada Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu-rekin neska edo
mutil berarekin mantendu dezakezue lotura eta gainera Weducole- ren komunikazioak
eta proposamenak jasotzea. Bakarrik duzue zuek Web-ean zehar alta hartzea eta zuen
bazkide-kodea eskatzea.

Informa zaitez eta zure ikasleekin parte hartu.

ayudaenaccion.org/wedu
Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu editatutako heziketa-materiala Orain da Txanda hezkuntza- programarako.
En Babia Comunicación Social-aren edukiak eta diseinua Ayuda en Accion- Ekintzaz Lagundu- rako. IIago-ren ilustrazioak En Babia- rako.
Baimenduta dago erreprodukzioa, difusioa eta lukro gabeko erabilera heziketa helburuekiko material ahuek, iturriak eta bere egileak beti zitatuz.

EKINTZAREN
DESKRIBAPENA
ETA HELBURU
OROKORRAK
Orain da txanda… EMAN ZURE POSTREA egitasmoak Elikatzeko Eskubidea jorratzen
du, eta bere helburua hezkuntza-komunitateak elikagaiak lortzeko gaitasunaren
inguruan munduan dauden desberdintasun handiei buruz eta hazkuntza-aldian
zehar elikagai nutritibo eta egokiak bermatzeko garrantziari buruz hausnartzea da.
Halaber, egitasmo honen funtsezko helburua dirua jasotzea da, izaera boluntario eta
sinbolikoa duena, eta familien parte-hartzean oinarritutakoa. Hau da proposamena:
postre baten errezeta idaztea, bere kostea kalkulatzea eta zenbateko hori haur
baten apadrinamentuari edota Ayacuchon (Peru) heziketa goiztiarreko 2 ikasgela
eraikitzeko proiekturi zuzentzea.
Hauek dira egitasmoaren prestakuntza-helburuak:
• Elikatzeko Eskubideari buruz hausnartzea, Iparraldeko eta Hegoaldeko
desberdintasunak aztertuz familiaren diru-sarrerak eta elikagaiak lortzeko
gaitasunari dagokionean.
• Elikagaien banaketaren desberdintasunaren gaian sakontzea (laborantzak,
lurrak, ura, haziak…), pobreziaren arrazoi estruktural gisa. Haurtzaroan elikadura
osasuntsu eta orekatuaren garrantzia azpimarratzea, pertsonen garapen zuzena
bermatzen duena.
• Munduko elikagai-segurtasuna lortzea helburu duten konponbideak proposatzea:
nekazaritza eta kontsumo iraunkorrak; sasoiko elikagaiak, tokiko produktuak eta
nekazari txikienak; bidezko merkataritza, etab.
Egitasmo beraren beste helburu batzuk:
• Sukaldaritza-esperientzia positibo bat partekatzea (postrearena), haurrei etxeko
ekonomiaren kontzeptua ezagutarazten dieten familiako errezetak erabiliz (zenbat
gastatuko dugu janari hau prestatzen?).
• Espainiako familia baten menuaren kostea eta garapen bidean dagoen herrialdeko
familia baten elikadura-gastua alderatzea.
• Elkartasun ekimen bat sustatzea mikro-dohaintzen bilketa kolektiboaren bidez;
ikastetxe osoarenak gehituz, haur baten apadrinamentuari edo Ayachuchon
(Peru) heziketa goiztiarreko 2 ikasgela eraikitzeko proiektuari zuzenduko dira
dohaintzak.

Orain da txanda… EMAN ZURE POSTREA
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IKASTETXEAREN
PRESTAKUNTZA
ETA
PARTE-HARTZEA
Orain da txanda… EMAN ZURE POSTREA heziketa helburua duen egitasmo bat da,
Elikatzeko Eskubidearen inguruan, gainera izaera boluntario eta sinbolikoa duen dirua
jasotzeko helburua duena. Oso garrantzitsua da irakasleriarekin akordio bat egitea, eta
egitasmo honen helburua ondo ulertzeko ikasleak eta familiak prestatzea, haien laguntza
eta parte-hartzea lortzeko.
Irakasleriarentzako laguntza-baliabideak
• Gida honetan “ibilbide-orri” ezberdinak aurkituko dituzue, kurtsoaren arabera
ikasleekin prestakuntza-saio bat egiteko.
• Hiru eduki-maila garatu dugu: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren
Hezkuntzarentzat. Gure proposamenak lagungarriak suertatzea espero dugu, baina
baliteke egokitu behar izatea, ikastetxe bakoitzaren curriculumaren baldintzei eta
ezaugarriei jarraiki.
• Gida honen amaieran, Gaia bideratzeko... atala aurkituko duzue; bertan eskubide
honi buruzko informazio gehigarria aurkituko duzue.
• Ayuda en Acción - Ekintzaz Lagundu-etik, blogean idatziz parte hartzera gonbidatzen
zaituztegu. “Ibilbide-orri” berriak izan daitezke, kurtso bati edo ikasgai jakin bati
egokituak, edo egitasmoa osatzeko edo hobetzeko ideia berriak ere bai. Zuen partehartzea oso baliogarria izango da!
Ikasleak prestatzeko baliabideak
• “Ibilbide-orrietan” azaltzen den bezala, saioaren hasieran ikasleei egitasmoaren
arrazoia azaldu behar zaie.
• Gida honek barne dituen mailaren araberako edukietan aipatzen diren fitxak blogean
deskargatzeko prest daude.
Baliabideak familiek parte har dezaten
• Familiak parte har dezaten eta gaia etxean jorratzen jarraitzeko proposamen bat garatu
dugu. Oso garrantzitsua da ikasle bakoitzak “familientzako” izeneko fitxa jasotzea,
blogean argitaratua.
Baliabideak irakasleak ez diren langileek parte har dezaten
• Egitasmo honen burutzeari buruz irakasleak ez diren langileak informatzea
proposatzen da, beraiek ere parte har dezaten
• Zehazki, Orain da txanda… EMAN ZURE POSTREA egitasmoarekin batera, familiarekin
egiteko fitxa langile guztiei banatu ahal zaie.
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Egitasmoa ikastetxearen barruan eta kanpoan ezagutarazteko baliabideak
• Egitasmoaren ongi etorriaren karpetan, ekimen bakoitzaren berri emateko Ayuda
en Acción - Ekintzaz Lagundu-en kartelak aurkituko dituzue.
• Kartel hauek blogean deskargatzeko prest daude, ikastetxe bakoitzean ekimena
burutzeko aukeratutako data idazteko.
• Tokiko komunikabideei zuen ekintzaren berri ematea proposatzen dizuegu,
berri gisa ezagutaraz dezaten.
• Blogean, zuen ikastetxetik bidalitako dokumentazio grafiko guztia argitaratzeko
galeria bat dugu: postre-errezetak, betetako fitxak, argazkiak, bideoak, etab.
Zuen adibideak bete ikastetxeak parte hartzera bultzatuko ditu, seguru!

ORAIN DA TXANDA… AURRERA EGITEKO
Eguna heldu da! Hona hemen data hori aplikatzeko ideia orokor batzuk:
• Jarduera Urriaren 16aren inguruan burutzea proposatzen dizuegu, Elikaduraren
Nazioarteko Eguna, baita, eta ikasturtearen 1. hiruhilekoan Orain da txanda…
heziketa egitasmoaren jarduerek Elikatzeko eskubidea eta Haurren eskubideak
jorratuko dituzte eta. Hala ere, data hori egokia iruditzen ez bazaizue, badaude
ekintza hau burutzeko egokiak diren beste data batzuk: urriaren 17a Nazioarteko
Pobreziaren Aurkako Eguna; martxoaren 22a, Uraren Nazioarteko Eguna;
apirilaren 22a, Lurraren Nazioarteko eguna; ekainaren 5a, Ingurumenaren
Nazioarteko Eguna.
• Aprobetxatu egun hau ikasleek familientzako fitxan bildutako errezetak lantzeko
(adibidez, agertzen diren osagai komunak eta haien jatorria identifikatuz;
errezeta osasuntsuak; sasoiko errezetak, etab.).
• Egun honetan, familiek ekarritako “etxean egindako postreen dastaketa-egun”
bat ospatzea proposatzen dizuegu, ikasgelan edo jolasorduan partekatzeko.
• Parte-hartzearen zirkulua ixteko, bildu ikasgelaren fitxa guztiak (edo ikastetxe
osoarenak!) gero ikasleek etxera eramateko mailega dezakezuen errezetaliburu bat osatzeko. Horrela, familiek guztiek emandako errezeten aniztasuna
partekatu ahal izango dute.
• Era berean, ikastetxearen jantokiak parte hartzea egin dezakezue, errezetetariko
batzuk presta ditzatela proposatuz (postre arruntenak, boto gehienak jaso
dituztenak, originalenak edota postre tipikoak, esaterako).
• Ekintza honen baliabideen artean, eltzeitsu kolektibo bat egiteko txantiloia
aurkituko duzue. Bertan, norbere postreen zenbatekoak ematea erabaki duten
familiengandik jasotako potoa sartuko duzue.
• Bigarren Hezkuntzan, gehien parte hartzen duten ikasleek ekintzaren berri eman
dezakete auzoko bizilagun eta denden artean, gune publikoetan, etab.
• Zuen ikastetxeak dirua jaso badu, Ayuda en Acción - Ekintzaz Lagundu-en zuen
delegazioarekin harremanetan jar zaitezke, eta zenbatekoa guri nola bidali ahal
diguzuen esango dizuegu.

Orain da txanda… EMAN ZURE POSTREA
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Haur Hezkuntzarako eta
Lehen Hezkuntzako lehen
ziklorako proposamena
Jardueraren sarrera
• Hasteko, haur-taldeari Elikatzeko Eskubidearen inguruko oinarrizko kontzeptuak
azaldu ahal dizkiezu (adibidez, galde iezaiezu gurasoei erosketak egiten eta
janaria prestatzen laguntzen ote dieten, haien janari gustukoena zein den,
elikagai osasuntsuak eta “zabor janaria” bereizten ote dituzten etab.).
• Pertsona osasuntsua eta indartsua izateko denetarik jatearen garrantzia
ezagutzera eman, eta azal iezaiezu munduko beste toki batzuetan haurrek ezin
dutela janaria aukeratu eta, askotan, elikadura mugatua dutela.
Ikasgelan egiteko proposamenak
1. Zure postre gustukoena
• Banatu fitxa hau ikasgelako haur guztien artean eta eska iezaiezu norbere postre
gustukoena irudian agertzen den neskarekin partekatzea. Ondoren, eska iezaiezu
marraztutako postrearen osagaiak identifikatzea.
2. Lurretik mahaira
• Fitxa hau zuen eremu geografikoan landatzen diren elikagaiak jorratzeko balio
daiteke, haien uztaren eta kontsumoaren urtaroari lotuz. Adibidez, fruitu
ezberdinak landuz, haziak eta hostoak bilatuz eta ikasgelara eramanez, etab.
Familiarekin egiteko proposamenak
• Azaldu taldeari ikastetxe osoan EMAN ZURE POSTREA izeneko jarduera bat
burutuko duzuela eta esaiezu aukeratutako eguna.
• Eska iezaiezu ikasgelara postre baten errezeta ekartzea; horretarako, etxean
familientzako fitxa bete beharko dute.
• Fitxa honetan Elikatzeko Eskubideari buruz hausnartzeko eta boluntarioki
deskribatutako postrearen zenbatekoa emateko proposamen bat agertzen da.
Fitxa hau berdina da kurtso eta familia guztientzat.
• Itsatsi egitasmoaren kartela ikasgelan eta kokatu eltzeitsua ondo ikus
daitekeen toki batean. Eltzeitsu hau egiteko txantiloia blogean aurkituko
duzu.
• Garrantzitsua da fitxa beteak ikasgelara eramatea, ekintza burutzen den
egunean haien inguruan lan egiteko
6
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FITXA: Lurretik mahaira

FITXA: Familiarekin egiteko proposamena

FITXA: Zure postre gustukoena

Baratzetik eskolara
Unitate didaktiko hauek Elikatzeko Eskubideari buruzko heziketa
zikloan generoaren inguruan ere erabiltzea gomendatzen dizugu.
Hemen deskarga ditzakezu:
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

Jarduerak burutzeko ideia gehiago duzu?

Idatzi mezu bat egitasmo honen
blogean eta partekatu
Ayuda en Acción - Ekintzaz Lagundu-en
hezkuntza-komunitate osoarekin
Deskargatu etapa honen fitxak blogean

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
Orain da txanda… EMAN ZURE POSTREA
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IBILBIDEORRIA

Lehen Hezkuntzaren
bigarren eta hirugarren
zikloetarako proposamena
Jardueraren sarrera
• Hasteko, taldeari Elikatzeko Eskubidearen inguruko oinarrizko kontzeptuak azaldu
ahal dizkiezu (ekintza aipatutako daten inguruan ospatzearen arrazoia, elikadura
osasuntsuari buruz ikasi dutena edo elikagaien jatorria, esaterako, edota, ikasgelan
jorratu izanez gero, Milurtekoaren Helburuak gogoratuz).
• Proposatutako dinamikaren amaieran, batzarrean Elikatzeko Eskubideari buruz
hausnartu, hurrengo galderei erantzunak eta konponbideak ematen saiatuz:
- Zergatik, elikagai adina ekoizten duen mundu batean, zazpi biztanletatik bat
gose da?
- Zergatik garapen bidean dauden herrialdeen gune landatarretako biztanleek
elikagaiak lortzeko gaitasun txikiagoa dute, gune haietan laborantza-lurrak
badaude ere?
- Janaria munduko alde batetik bestera bidaltzen jarrai dezakegu, gastu energetikoari
erreparatu gabe?
- Zer gertatuko litzateke egunen batean janaria ez balitz supermerkatuetara
helduko?
Ikasgelan egiteko proposamenak
1. “Mundua ikasgela hau balitz…” talde-dinamika”
• Prestatu ikasleak ikasgelako kideak mundu osoan bizi diren biztanleak
imajinatzean datzan jolas bat egiteko.
• Idatzi arbelean ikasleen artean banatuko dituzuen kontzeptuak, ordena honetan:
JANARIA, URA ETA DIRUA.
• Izan eskura ontzi bat (kutxa, paperontzia, etab.) eta sartu barruan aurretik
JANARIA fitxatik moztutako txartelak.
• Eska iezaiezu banan-banan txartel bat aukeratzea (hobeto ausaz ateratzen
badituzte, ematea baino).
• JANARIA txartel guztiak banatu ondoren, idatzi arbelean zenbatek duten txartel
bakoitza eta banatu ikasgela emaitzari jarraiki (erdia elikatzen da eta beste erdia
gose da).
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• Orain, banatu URA txartelak. Hasteko, txartel ilunak eman janaria lor dezaketenei
eta gero besteak eman gose direnei.
• Bukatzeko, banatu DIRUA txartelak. Hasteko, eman txartel ilunak janaria eta ura
lor ditzaketenei eta gero besteak eman lortu ezin dutenei.
2. “Mundua ikasgela hau balitz…” dinamikaren ebazpena
• Arbelean emaitzakidazten amaitu eta proposatu munduko baliabideen banaketaren
desberdintasunei, goseari eta pobrezia errotik kentzeari buruz hitz egiteko batzar
bat. Zergatik gertatzen dira gauza hauek? Zein ideia bururatzen zaie egoera hau
aldatzeko? Batzarrean sarreran agertzen diren galderak mahaigaineratu.

FITXA: Mundua ikasgela hau balitz

FITXA: Familiarekin egiteko proposamena

Orain da txanda… EMAN ZURE POSTREA
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Familiarekin egiteko proposamenak
• Azaldu taldeari ikastetxe osoan EMAN ZURE POSTREA izeneko jarduera bat
burutuko duzuela eta esaiezu aukeratutako eguna.
• Eska iezaiezu ikasgelara postre baten errezeta ekartzea; horretarako, etxean
familientzako fitxa bete beharko dute.
• Fitxa honetan Elikatzeko Eskubideari buruz hausnartzeko eta boluntarioki
deskribatutako postrearen zenbatekoa emateko proposamen bat agertzen da.
Fitxa hau berdina da kurtso eta familia guztientzat.
• Itsatsi egitasmoaren kartela ikasgelan eta kokatu eltzeitsua ondo ikus
daitekeen toki batean. Eltzeitsu hau egiteko txantiloia blogean aurkituko
duzu.
• Garrantzitsua da fitxa beteak ikasgelara eramatea, ekintza burutzen den
egunean haien inguruan lan egiteko.

Superazalorea erreskatera eta Nire lagun Illari
Unitate didaktiko hauek Elikatzeko Eskubideari buruzko heziketa
zikloan generoaren inguruan ere erabiltzea gomendatzen dizugu.
Hemen deskarga ditzakezu:
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

Jarduerak burutzeko ideia gehiago duzu?

Idatzi mezu bat egitasmo honen
blogean eta partekatu
Ayuda en Acción - Ekintzaz Lagundu-en
hezkuntza-komunitate osoarekin
Deskargatu etapa honen fitxak blogean

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org
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IBILBIDEORRIA

Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzarako
Proposamena
Jardueraren sarrera eta batzarraa
• Segur aski zure ikasleek ekintzaren oinarrizko kontzeptuak landu dituzte:
elikadura osasuntsua eta kontsumo arduratsua, aberastasunaren banaketa
desberdina munduan, biodibertsitatea eta iraunkortasuna, etab.
• Orain, Elikatzeko Eskubidearen gaia era aktiboan jorratzeko bi lan-proposamen
ezberdin aurkezten dizkizugu. Zure eskutan dago ikasgelarentzako egokiena
hautatzea!
Ikasgelaren barruan eta kanpoan egiteko proposamenak
A PROPOSAMENA: “Bihurtu zure ikasgela GKE bat”
• Proposatu ikasleei taldeka banatzea hurrengo atazak burutzeko:
Komunikazioa, Eragin politikoa eta Mobilizazioa.
• Komunikazioaren taldea: Elikatzeko Eskubidearen eta munduko gose-egoeraren
inguruko dokumentazio, informazio eta komunikazio lanak burutuko ditu.
Ikastetxeko egunkari edo blogarentzako artikulu bat presta dezakete, gaiari
buruzko aldizkari bat sortu, ikastetxean esekitzeko kartelak egin, etab. Tokiko
komunikabideei landutako informazioa bidali ahal zaie: egunkari, irrati, telebista
eta webguneei.
• Eragin politikoaren taldea: ikasgelan agertutako munduko gose eta pobreziaren
gaiaren inguruko eskaerak eta konponbideak batzen dituen manifestu bat idatziko
dute. Manifestua udaletxera, haurtzaroaren kontseiluari, tokiko talde politikoei
edota bizilagun-, enpresa- eta kultur- elkarteei bidali ahal zaie.
• Mobilizazioa taldea: ikastetxetik kanpo “postreak” eskuratzeko ekintzak burutuko
dituzte, egitasmoaren tresneria erabiliz (eltzeitsua, kartela, familientzako fitxa).
Fitxa hau auzoko bizilagun eta denden artean bana dezakete, gero fitxa beteak
jasotzeko. Halaber, azoka edo supermerkaturen bateko atean informazio-mahai
bat jar dezakete, etab.
• Gogoratu zuen esperientziaren emaitzak guri bidaltzeko aukera duzuela, Orain da
txanda… egitasmoaren blogean argitara ditzagun...

Orain da txanda… EMAN ZURE POSTREA
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B PROPOSAMENA: “Elikagaien detektibeak”
• Inprimatu zure ikastetxearen edo herriko beste ikastetxe baten jantokiaren
asteko menua.
• Identifikatu ikasleekin menuan agertzen diren elikagaien zerrenda , ahalik
eta elikagai gehien (lehen mailakoak zein landuak).
• Azaldu menu horren elikagaietan oinarritutako ikerlan batburutuko duzuela.
Interneteko iturriak erabiliz informazioa bildu dezakezue, edo ikastetxetik
kanpo egitasmoa azalduz, gertu dagoen azoka edo supermerkatu batean.
• Proposatu ikasgela taldeka banatzea hurrengo atazak burutzeko:
elikagaien miaketa, nutrizio-kalkulua eta tokiko alternatibak
• Elikagaien miaketaren taldea: jardueraren fitxa beteko dute, elikagaien
jatorria, laborantza mota, barietateak, urtaroa eta oinarrizko herrialde
ekoizleak adieraziz.
• Nutrizio-kalkuluaren taldea: jardueraren fitxa beteko dute, anoa bakoitzaren
kantitateak adieraziz eta datuak osatuz (kaloriak, hidratoak, proteinak,
koipeak eta azukreak), ekarpen nutrizionala pertsona baten eguneroko
dietan, gomendatutako kontsumoa, etab.
• Tokiko alternatiben taldea: jardueraren fitxa beteko dute, norbere herrian,
eskualdean edo herrialdean elikagai horiek ekoizten dituztenak aipatuz.
Halaber, produktu horien alternatiba ekologikoak ote dauden adieraziko
dute. Nazioarteko jatorria duten elikagaiak baldin badaude, tokiko produktu
alternatibo bat edo bidezko merkataritzako produktu alternatibo bat proposatu
beharko dute.
• Ikerketa amaitu ondoren, datuak bilduko dira eta ebaluazioaren emaitza eta
gomendioak idatziko dira. Gomendagarria da txostena ikertutako zentroaren
jantokiaren arduradunei ematea.

Familiarekin egiteko proposamenak
• Azaldu taldeari ikastetxe osoan EMAN ZURE POSTREA izeneko jarduera bat
burutuko duzuela eta esaiezu aukeratutako eguna.
• Eska iezaiezu ikasgelara postre baten errezeta ekartzea; horretarako, etxean
familientzako fitxa bete beharko dute.
• Fitxa honetan Elikatzeko Eskubideari buruz hausnartzeko eta boluntarioki
deskribatutako postrearen zenbatekoa emateko proposamen bat agertzen da.
Fitxa hau berdina da kurtso eta familia guztientzat.
• Itsatsi egitasmoaren kartela ikasgelan eta kokatu eltzeitsua ondo ikus
daitekeen toki batean. Eltzeitsu hau egiteko txantiloia blogean aurkituko
duzu.
• Garrantzitsua da fitxa beteak ikasgelara eramatea, ekintza burutzen den
egunean haien inguruan lan egiteko.
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FITXA: Elikagaien detektibeak

Laborantza mamuen kasu bitxia
Unitate didaktiko hauek Elikatzeko Eskubideari buruzko heziketa
zikloan generoaren inguruan ere erabiltzea gomendatzen dizugu.
Hemen deskarga ditzakezu:
http://www.ayudaenaccion.org/microsites/educacion/

Justizia gosea
Gosearen kontrako borrokaren zazpi konpromiso kapitalak
Halaber, Elikadurarako Eskubidea. Premiazkoa kanpainaren
tresneria interesgarria izan daiteke. Hemen deskarga dezakezu:
http://www.derechoalimentacion.org/

Jarduerak burutzeko ideia gehiago duzu?

Idatzi mezu bat egitasmo honen
blogean eta partekatu
Ayuda en Acción - Ekintzaz Lagundu-en
hezkuntza-komunitate osoarekin
Deskargatu etapa honen fitxak blogean

http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Orain da txanda… EMAN ZURE POSTREA
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GAIA
BIDERATZEKO...
1. Elikatzeko eskubidea: definizioak eta oinarrizko kontzeptuak
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren (1948) 25. atalari jarraiki, “Pertsona
orok du bizimodu egokia izateko eskubidea, bai berari eta bai bere familiari
osasuna eta ongi izatea bermatuko diena, eta batez ere janaria, jantziak, bizitokia,
mediku sorospena eta gizarte-zerbitzuak […]
Milurtekoaren zortzi helburuetatik (2000) bi eskubide honi lotuta daude:
• MH 1: Muturreko pobrezia eta gosea errotik kentzea.
• MH 7: Ingurumenaren iraunkortasuna bermatzea.
Eskubide honi lotutako beste oinarrizko kontzeptu batzuk:
ERROTIK KENTZEA

Desnutrizioa:
kontsumitutako elikagaien xurgatze txarraren
edo erabilera biologiko txarraren emaitza.
Mota ezberdinak daude: desnutrizio zorrotza
(pisua/altuera erlazioa), desnutrizio kronikoa
(altuera/adina erlazioa) eta desnutrizio globala
(pisua/adina erlazioa).

BABESA ETA SUSTAPENA

Elikagaien segurtasuna:
pertsona guztiek edozein momentutan elikagai
nutritibo, ez kaltegarri adinarekiko sarbide
fisiko, sozial eta ekonomikoa izateko duten
eskubidea. Elikagai horiek bizitza aktibo eta
osasuntsua izateko norbere elikadura premiak
eta lehentasunak bete behar dituzte.

Elikagaien subiranotasuna:
Gosea:
elikagai kontsumo urria
edo desnutrizio egoera,
normalean kronikoa.

Goseteak:
luze samarrak diren krisi sozio-ekonomikoak.
Talde ahulenen txirotze progresiboa eta haien
mantenu-sistemen narriadura ematen da,
eta honek gosearen areagotze masiboa dakar.
Goseteek biztanleriaren lekualdaketak, izurriteen
hedapena, komunitateen desegituraketa eta,
kasu larrienetan, biztanleriaren heriotza-tasaren
hazkuntza dakarte
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elikagaiak iraunkortasunez ekoizteko eta
banatzeko norbere nekazaritza politikak eta
estrategiak erabakitzeko eta aurrera eramateko
pertsonek, herriek eta komunitateek duten
eskubidea. Elikagaien segurtasunari eta
erabilera iraunkorrerako lurra, ura, haziak eta
biodibertsitatea bezalako ekoizpen-baliabideak
lortzeko gaitasunari lotuta dago.

Nekazaritza iraunkorra:
Baliabide naturalen babesa, eta tokiko
baliabide berriztagarrien eta tokiko
autosufizientzia maila altua posible egiten
duten teknologia merke eta egokien
erabilera ditu ezaugarri.

2. Munduko gosearen inguruko konparaketa-datuak1
• Gaur egun, munduan gose diren pertsonen zenbatekoa ia 1.000 milioi
biztanlekoa da, kasik Europar Batasuna, Estatu Batuak, Kanada, Japonia eta
Australiako biztanle kopurua batuta.
• Emakumeak gose diren 1.000 milioi pertsonen %70a dira, gutxi gora-behera.
Oraindik ere herrialde askotan emakumeak bigarren mailako gizakitzat hartzen
dira. Beraz, hurrengoak lortzeko arazo gehiago dute edota zuzenean ez dute
sarbiderik: lurra, elikagaiak, norbere lurretan inbertitzeko kredituak (munduko
lurren %1a baino ez da emakumeen ondasuna, landa-eremuetako langileen
artean %43a emakumeak badira ere), haziak eta, beraz, lurra duintasunez eta
gizonekiko berdintasunez lantzeko gaitasuna.
• Munduko biztanleen %40 eguneko bi dolar baino gutxiagorekin bizi da.
• Giza-kontsumoari zuzenduta ekoiztutako elikagaien heren bat xahutu egiten da.
• Gose diren pertsona gehienak landa-eremuetan eta hiri handietako auzo
marjinaletan bizi dira. Biztanleria honek norbere diru-sarreren %60-%80a
elikagaietan erabiltzen du eta, beraz, zeharo ahulak dira. Paradoxikoa bada
ere, pertsona hauetariko %80a landa-eremuetan bizi da, hain zuzen ere
elikagaiak egiteko lehengaiak edo elikagaiak berak ekoizten diren tokian.
• Urtero, 10,7 milioi haur hiltzen da munduan pobrezia dela eta.
• Egungo nazioarteko krisi ekonomikoak oinarrizko elikagaien prezioen igoera
etengabea dakarren elikagai-krisia areagotu du. Beste faktore batzuk:
petrolioaren prezioaren igoera, elikagaien lehengaien gaineko espekulazioa,
herrialde emergenteetako elikagai-eskaeraren nazioarteko hazkuntza,
klimaren ezegonkortasuna eta elikagaientzako ez diren laborantzen eskaeraren
hazkuntza (adibidez, bioerregaiak).
• Azken urtean, Afrikako Adarrak (Kenya, Somalia, Etiopia eta Djibuti) azken
60 urteetako lehorte latzena pairatu du. Krisiak 12,4 milioi pertsona
inguru gogor kolpekatu duela eta laguntza humanitarioa behar izan dutela
kalkulatzen da.
• Kenyan, 5 milioi pertsona izan dira krisi honek gogor kolpekatu dituenak.

1

Elikatzeko eskubidea. Ayuda en Acción - Ekintzaz Lagundu, 2012.
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Ayuda en Acción - Ekintzaz Lagundu Espainiako garapen lankidetzarako erakunde bat
da, Amerikan, Afrikan eta Asian 1981.
30 urte baino gehiago eman ditugu komunitaterik pobreenen bizimodua hobetzeko
lanean, milioika pertsonen bizitza eraldatzeko, euren buruak sostengatzen
dituzten garapen egitasmoen eta gizartea sentsibilizatzeko zein politikan eragiteko
kanpainen bidez.
135.000 lankide baino gehiago ditugu, Amerika, Asia eta Afrikako 22 herrialdetan, 130
garapen egitasmotan. 3 milio pertsona baino gehiagori egiten diete mesede.
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Zure postre gustukoena

Zein beste
osagai dauka
zure postreak?
Marraztu
ezazu
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Lurretik mahaira

Marraztu fruitua
eta esan non
hazten den.
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Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Normalean
jaten duzu,
baina batzuetan
gose zara

Gehiegi
jaten duzu eta
gehiegizko
pisua duzu

Gehiegi
jaten duzu eta
gehiegizko
pisua duzu

Gehiegi
jaten duzu eta
gehiegizko
pisua duzu

Gehiegi
jaten duzu eta
gehiegizko
pisua duzu

Gehiegi
jaten duzu eta
gehiegizko
pisua duzu

Ondo elikatzeko
behar duzun
guztia daukazu

Ondo elikatzeko
behar duzun
guztia daukazu

Ondo elikatzeko
behar duzun
guztia daukazu

Ondo elikatzeko
behar duzun
guztia daukazu

Ondo elikatzeko
behar duzun
guztia daukazu

Ondo elikatzeko
behar duzun
guztia daukazu

Ondo elikatzeko
behar duzun
guztia daukazu

Ondo elikatzeko
behar duzun
guztia daukazu

Ondo elikatzeko
behar duzun
guztia daukazu

Ondo elikatzeko
behar duzun
guztia daukazu

Desnutrizioa
Desnutrizioa
sufritzen duzu ez
sufritzen duzu ez
daukazulako jatekorik daukazulako jatekorik
eta jaten duzuna oso eta jaten duzuna oso
pobrea delako
pobrea delako

Baliteke
noizbait
gosez hiltzea
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Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutu gabe
erabiltzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutzen duzu

Edateko ura
lor dezakezu
eta xahutzen duzu

Edaten duzun ura
ez da edatekoa;
zikina da eta
gaixotasunak
transmititzen ditu

Edaten duzun ura
ez da edatekoa;
zikina da eta
gaixotasunak
transmititzen ditu

Edaten duzun ura
ez da edatekoa;
zikina da eta
gaixotasunak
transmititzen ditu

Edaten duzun ura
ez da edatekoa;
zikina da eta
gaixotasunak
transmititzen ditu

Edaten duzun ura
ez da edatekoa;
zikina da eta
gaixotasunak
transmititzen ditu

Edaten duzun ura
ez da edatekoa;
zikina da eta
gaixotasunak
transmititzen ditu

Edaten duzun ura
ez da edatekoa;
zikina da eta
gaixotasunak
transmititzen ditu
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Txiroa zara eta
Txiroa zara eta
Txiroa zara eta
Txiroa zara eta
Txiroa zara eta
Txiroa zara eta
eguneko 2 euro
eguneko 2 euro
eguneko 2 euro
eguneko 2 euro
eguneko 2 euro
eguneko 2 euro
baino gutxiagorekin baino gutxiagorekin baino gutxiagorekin baino gutxiagorekin baino gutxiagorekin baino gutxiagorekin
bizirik irauten
bizirik irauten
bizirik irauten
bizirik irauten
bizirik irauten
bizirik irauten
duzu
duzu
duzu
duzu
duzu
duzu
Txiroa zara eta
Txiroa zara eta
Txiroa zara eta
Txiroa zara eta
Txiroa zara eta
Txiroa zara eta
eguneko 2 euro
eguneko 2 euro
eguneko 2 euro
eguneko 2 euro
eguneko 2 euro
eguneko 2 euro
baino gutxiagorekin baino gutxiagorekin baino gutxiagorekin baino gutxiagorekin baino gutxiagorekin baino gutxiagorekin
bizirik irauten
bizirik irauten
bizirik irauten
bizirik irauten
bizirik irauten
bizirik irauten
duzu
duzu
duzu
duzu
duzu
duzu
Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Zure premiak eta
zure familiarenak
betetzeko adina
dirua duzu

Diru asko
jarauntsi zenuen
eta xahutzen
ari zara

Diru asko
jarauntsi zenuen
eta xahutzen
ari zara

Diru asko
jarauntsi zenuen
eta xahutzen
ari zara

Izugarri aberatsa
zara eta dirua
ematen duzu
gizarte-ekimenetarako
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Miatutako
elikagaiak

Mota

Patatak

Monalisa
(obalatua, azal
eta haragi horiak)

Oliba-olioa

Gordal
eta Hojiblancaa

Lehen mailakoa
ala landua?

Lehen mailakoa
Landua

Ekoizpen edo
laborantza mota
(industriala, artisaua,
ekologikoa, etab.)

Nekazaritza

(ekologikoa ala
industriala izan daiteke)

Ekoizpen naturala

Sasoiko elikagai
bat da?
Aipatu sasoia

Urte osoko
kontsumoa
(uzta udazkenean)
Urte osoko
kontsumoa

Zein da bere
jatorria?
Non ekoizten da?
Ez nahasi ekoizleak
eta banatzaileak

Elikagai honen
oinarrizko
herrialde
ekoizleak

Jatorria:
Araba, Espainia

Txina, Errusia, India,
EE.BB., Polonia,
Alemania, Frantzia

Jatorria:
Kordoba, Espainia

Espainia, Italia, Grezia,
Portugal, Maroko eta
Mediterraneo aldeko
herrialdeak.
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Miatutako
elikagaiak

Prestaketamodua
menuan

Anoa
menuan

Anoaren
kaloriak

Hidratoak

Proteinak

Koipeak

Patatak,
oliba-olioa
eta gatza

Patata
frijitu
hornigaia

100 gr.

250 kcal

35 gr.

4 gr.

18 gr.

Azukreak

50-70

altua

Gomendatutako
kontsumoa

Astean behin
edo bitan
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Miatutako elikagaiak

Patatak
Oliba-olioa

Badaude elikagai
honen bidezko
merkataritzako
alternatibak?

Posible litzateke zuen
herrian, eskualdean
edo herrialdean
ekoiztea?

Idatzi tokiko
enpresa ekoizleen
izenak

Tokian ekoizten ez
bada, proposatu
elikagaiaren tokiko
alternatiba bat

Bai

Ez

Bai, gure herrian,
eskualdean eta
herrialdean

Patatas del Bierzo, S.L.
Leongo patata kooperatiba
3.200 nekazarik ekoizten dituzte
Gaztela eta Leonen

Patatak kontsumo
komuneko elikagaiak dira
eta Espainian ekoizten dira.

Bai

Bai
Oliba-olioa
(Kordoba)

Kordobako probintziako
oliba kooperatibak

Oliba-olioa dieta
mediterraneoaren elikagai
osasuntsu bat da eta Espainian
ekoizten da.

Badaude elikagai
honen alternatiba
ekologikoak?

Bai, gure herrialdean
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Orain da txanda… ezkuntza komunitate osoak (ikasleak,
irakasleak, familiak eta irakasleak ez diren langileak)
bidezkoagoa den mundu baten eraikuntzan parte hartzea lortu
nahi duen heziketa egitasmo bat da, Giza Eskubideen inguruko
hausnarketan eta sustapenean oinarritutako sentsibilizaziojarduera ezberdinen bidez.
EMAN ZURE POSTREA jarduerak Elikatzeko Eskubidearen
gaia jorratzen du eta bere helburua gure ordezkari politikoei
munduko milioika gizakiren bizitza bermatzen duen, eta gehien
bat adin txikikoei eta emakumeei erasaten dien eskubidea
betetzeko beharra mahaigaineratzea da. Beharrezkoa da
herrialde garatuek kontsumo arduratsu baten bidean ohiturak
aldatzea, baina beharrezkoa da ere elikagaiekin espekulatiboa
ez den ekonomia bat eskatzea, ikerkuntzan inbertsio handiagoa
egitea eta planetak ematen dizkigun baliabideen banaketa
bidezkoagoa.
Errealitate hau ezagutzeko asmoz, zuen semeak/alabak
prestakuntza-saio bat burutu du eta gainera, borondatez,
deskribatu diguten postrearen zenbatekoa eman nahi duten
familiek ikastetxearen bidez egiteko aukera dute.

Mahaikideak

Osagaiak

Errezeta

Orain, jarduera honen bidez etxean gaiaren inguruan
hausnartzen jarraitzera gonbidatzen dizuegu. Itzuli orri hau
ikastetxera ekintza burutzen den egunean haren inguruan
lan egiteko aukera izan dezaten. Eskerrik asko zuen partehartzeagatik!
Jarduera honen bidez zuek bizi izandako esperientzia blog
honetan idazteko aukera duzue:
http://programaeducativo.ayudaenaccion.org

Elkartu zure familiarekin eta aukeratu etxean
prestatzea gustuko duzuen postre bat. Adierazi
behar diren osagaiak eta kalkulatu elikagai horien
prezioak.

* Munduko biztanleen %40ak eguneko 2 eurorekin bizi

Prezioa
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Familiarekin egiteko proposamena

