
2. kronika: “Muzungu bat beltzen lurrean”

Hiru aste igaro dira Ruandara iritsi nintzenetik, eta errutinara eta nire errealitate
berrira ondo samar ohitu dudala, uste dut.

Muhangan bizi naiz nazioarteko kongregazio baten, Foyer AFIren serorekin,  eta oso
ondo tratatzen nau ere, baina egunero Kabgayira joaten naiz Caritasen bulegoan
lan egitera.

Gure lantokia elizbarrutiaren ekonomatuaren barruan dago, eta sail askotan egiten
dugu  lan  bertan:  Garapena,  Proiektuak,  Osasuna,  Hezkuntza,  Administrazioa,
Zuzendaritza,  Giza  Baliabideak,  Tailerra,  Adimen-osasuna,  eta  abar.  Egunero
elkarrekin garen talde bat osotzen dugu eta “Mwaramutse” (egun on) adeitsu batez
agurtzen dugu elkar; askotan, “amakuru?” (zer moduz?). eta “ni meza” (ni ondo)
jarraitzen diote.

Lehenengo egunetan, Pamphilek nire aurkezpena egin ondoren, lanean hasi naiz,
ADANEKA proiektuan ahalik eta baliagarriena eta eraginkorrena izan ahal izateko:
proiektuaren helburua, dakigunez, nekazaritzen balio-katearen aztertzea da, kate
horrek aurreratzeko. Horrela, nire lehen betebeharra, tomate, tipula eta eztiaren
nekazaritza-ekoizpenari buruzko  informazio  sakona  aztertzea.  Era  berean,
derrigorrezkoa zen Ruandako nekazaritza-moduak  ondo ulertzea,  zeren eta  guk
gure lurraldearen nekazaritzari buruzko dugun ikuspegia (neuk dudana gutxienez)
oso zeharkatua baita. Ruandan, ez ura eskuratzea, ez ongarriak, ez biltegiak, ez
merkatariekin egindako akordioak, ez dira inola ere gure lurraldearen antzekoak.
Alegia, ez dira inondik ere nik orain arte ezagutzen nituen bezalakoak.

Beraz,  lehenengo  astean,  ekoizpen-  eta  salmenta-kateko  taldeei  (nekazariak,
merkatariak, tokiko agintariak, agronomoak eta erosleak) egingo genizkien galderei
buruzko informazioa bilatzen eta diseinatzen aritu nintzen.



Ahalik eta informazio gehien bildu behar dugu, gero balio-katearen proposamenean
ondo lan egiteko. Horregatik, ez dugu BAI ala EZ erantzuteko galderarik egin
nahi, baizik eta xehetasunez azal dezaten.

Lehen elkarrizketak landa-eremuetan

Hori  eginda,  4x4  batean  sartu  eta  Kamonyi  barrutiko  landa-eremura  goaz,
herrialdearen hegoaldera. Laster, orain arte ikusi ditugun errepide asfaltatuak utzi
eta lurrezko, hauts askoko (sasoi lehorrean gaude eta) eta zuloz beteta bideetan
sartzen gara.

Astiro  goaz,  baina  ibilgailuak  punpa  asko egiten du,  eta barruan gaudenak  are
gehiago. Roger (gidaria) eta Pamphile aldatu ere ez dute egiten, baina ni buruz
gora mantentzen eta tortikoli  bat saihesten saiatu naiz. Argi dago ohitu beharko
dudala!

Ordubete baino gehiago igaro ondoren, Muginara iritsi gara. Klima ona hemen ere,
25 gradu inguru, eta paisaia oso berdea, arroz-, arto-, juka-, tomate- eta tipula-
sailekin.  Han, gunearen arduraduna den agronomoarekin elkartzekoak ginen eta
ordubetez ingelesez hitz egin genuen (ingelesa eskertzekoa zen nik uler nezan), eta
premia nagusiei buruz azaldu zigun.

“Muginak tomate eta tipula-ekoizle ugari ditu. Hala ere,  erronka handiak ditugu
aurrean.



• Merkataritza-akordio egonkorrak izatea uzta beti prezio onean saltzen dutela
ziurtatzeko. Erosleak etortzen dira, nekazariekin zuzenik negoziatzen dute, behar
duten kopurua erosteko; hori dela eta, askotan oso prezio baxuetan saltzen dituzte.
Nekazariek saltzen ez dutena galdu egiten da. Ez dugu tipula- eta tomate-merkatu
egonkorrik; beraz, erosleek ahalmen guztia dute.

• Uzta-osteko instalaziorik ez daude. Hori arazo handia da; izan ere, produktuak
gordetzeko tokirik ez dutenez, azkarrago galtzeko aukerak are handiagoak dira.

• Klima da beste erronka bat. Tomateak eta tipulak ez dira ondo hazten urte-sasoi
lehorrean,  eta sasoi  hezean euri  gogorrak kalte egiten die.  Beraz,  arazo horren
irtenbide edo alternatiba bat aurkitu behar da.

Hala  ere,  sasoia ona denean,  produkzioa oparoa da eta,  horregatik,  nekazariek
iraun  egiten  dute.  Izan  ere,  nekazari-kopuruak  gora  egiten  du  egunez  egun,
eskariak bezala”.

Azalpen  horren  ondoren,  nekazariak  ahaltsuagoak  izateko  kooperatibetan  bildu
beharra dutela esan digu. Negoziatzeko trebetasunak lortzearen garrantzia ere bai.
Azkenik,  lehengaiak beste produktutan eraldatzearen aukera azaltzen digu,
hobeto kontserba daitezen eta uzta guztia saltzea ahalbide daitezen.

Agurtzen gara, baina aste batzuk barru berriro hitz egingo dugu, euren errealitatea
zuzenean konta diezaguketen nekazariekin harremanetan jar gaitzan.

Muginako  eskualde  berean,  nekazaritzan  aditua  den  koordinatzaile  batekin  eta
merkatuko saltzaileekin ere hitz egin genuen. Hala ere, elkarrizketa horiek guztiak
kinyarwandan  gertatzen  zirenez  gero,  ez  nuen  deus  ere  ulertu.  Baina  baimena
eskatu  ondoren,  elkarrizketa  guztiak  grabatu  genituen,  bulegoan  geroago
aztertzeko.



Kinazi inguruko tipula-ekoizleen kooperatiba bat ere bisitatu genuen, ez daude
horrelako kooperatiba askorik. Haien erronkak, zailtasunak, bai  eta indarrak ere,
azaltzen  zizkiguten.  Hizkuntzarekiko  nire  mugak,  berriz  ere,  ez  zidan  ulertzen
uzten, eta Pamphileren itzulpenaren zain egon behar nuen.

Eta horrela igarotzen dira egunak: itzuli, bildutako informazioa aztertu eta hurrengo
bi faseetarako prestatu: tipula- eta tomate-ekoizleei elkarrizketa egin, eta erleetatik
eratorritako produktuen balio-katerako galderekin hasi.

Nire eguneroko bizitza Ruandan

Aldi berean, nire egunerokotasunaz gozatzen dut Ruandan. Pixkanaka, hitz gehiago
ikasten ditut kinyarwandan, lokalak agurtzeko, gabon esateko, eskerrak emateko,
agur  esateko  eta  boluntario  nagoela  azaltzeko.  Jendea  guztiz  atsegina  da  eta
herrialdea oso segurua.

Onartu  dut  zuriok  garela  begirada  guztien  abiapuntua.  Beno,  oraindik  beste
pertsona zuririk ez dut ikusi. Hirian begiratzen naute, baina errespetu handiz eta
irribarre batez agurtzen naute.

Landa  eremuan  diskrezioa  ez  da  hain  handia,  bereziki  haurren  artean.  Ikusten
nautenean,  “Muzungu”  oihukatzen dute, zuri edo atzerritar esan nahi duena, eta
hatzaz  seinalatzen naute edo berotasunez agurtzen naute.  Baina  horrek ez nau
inola ere deseroso sentiarazten; izan ere, azaltzen didatenez, askorentzat (batez
ere txikientzat) Muzungu bat aurrez aurre ikusten duten lehen aldia da. Xelebrea da
haien erreakzio desberdinak ikustea: alaitasunik handiena, besarkadak edo eskua
heltzea,  edo  beldurrik  absolutuena  negarrez  lagunduta...  Zorionez,  amek  barre
egiten dute eta kontsolatzen dituzte.



Bulegoan,  ADANEKAren  jarduera  urriagoa  da  egun  batzuetan,  Pamphileren  zain
egon behar baitut, bere itzulpenarekin lanpetuta dena. Baina horrela ere ez naiz
ezer egin gabe geratzen, Caritasen sareekin laguntzeko ekimena hartu dut, eta,
Joselyne-rekin  (komunikazio-arduraduna)  batera,  prestakuntza  bat  prestatu  dut
enplegatuek Twitter erabiltzen ikas dezaten.

Era berean, egun batzuetan Primitiverekin (Osasun arloko arduraduna) aritu naiz,
osasun etxeak eta malnutrizio arazo larriak dituzten familiak bisitatzen,
diabetesarekin etortzen direnak ere. Naiz eta niretzat gogorra izan, ikustaldi horiei
esker  hobeto  uler  ditzaket  dauden  errealitate  ezberdinak  eta  hobeto  baloratzen
ditut gure pribilegioak.

Familia askok ez dute ezer jatekorik eta 3 ordura bizi dira merkatu hurbilenetik.
Hori dela eta, funtsezko mantenugairik ez izateak atzerapena eragiten die garapen
fisikoan eta, ondorioz, 30 urteko pertsona batzuk 12 dituztela dirudi.

Hala ere,  Caritasek egiten duen lana funtsezkoa da eta errealitate asko nola
aldatu  diren  ikusi  ahal  izan  dut,  elizbarrutiaren  hainbat  proiekturi  esker  bizi-
kalitatea hobetuz.


