
3. kronika:  "Zergatik horrenbeste pobrezia hain lur oparoan”

Ikaragarria da zein azkar igarotzen den denbora! Erdia igarota, hilabete bezterik ez
da  geratzen  nire  itzulerarako  eta  ADANEKA proiektuak  egokiro  jarrai,  nekazal
guneetarako bisita denak eginda eta elkarrizketa ugari lortuak, zenbait pertsonaz
osatutako 8 talde ingururi.

ADANEKA-ren  helburuari  jarraituz  (Agri-value  chains  development  and
Agribusiness Nexus in Kabgayi), arreta gehienbat tipula, tomate eta ezti ekoizleetan
jarri dugu, nahiez eta beste deribatu batzuetan ere. Elkarrizketatutakoen artean
saltzaileak, agronomoak eta kooperatiba txiki baten parte hartzaileak ere badaude.
Bisitatuko herriak  Muhanga distrituaren parte dira:  Gahombo, Kaduha, Mugina,
Rutabo, Kinazi eta Nyabikenke.

Elkarrizketa erdiak letraldatuak, datu ugari batuak eta neurri batean interpretatuak
ditugula hasten dugu iraila. Baita beste hainbeste ondorio ateratzeke, ere. Honela
bakarrik lortuko dugu nekazal balio-kateen garapena eta agro-salerosketen loturak
proiekturako txostena betetzea.

Nekazal guneetara egindako bisiten bizipenak benetan aberasgarriak izaten ari dira.
Nahiz eta errepide bihurrietatik igaro, ordu bete pasa ondoren inguru ikusgarrietan
aurkitzen gara, non orlegia eta freskura protagonista diren. Benetan ezin dudala
azaldu hain urrun dauden lekuetara iritzi ahal izatearen pribilegioa, hurbilen dagoen
osasun zentrotik oinez 3 ordu baino gehiagotara dauden auzune txikietako pertsona
atseginak aurkitzen dituzun lekuak, non harrituta ni bezalako  muzungu (pertsona
zuria) baten presentzia behatzen duten. 

Horren  aurrean,  neure  buruari  galdetu  diot:  ¿Zergatik  dago  horrenbeste
pobrezia lurra ona bada eta ekoizkinak kalitatezkoak? …

Hala  ere,  ez  dut  kontuan  izan  Ruanda  dela  biztanleri  dentsitatean Afrikako
bigarren herrialdea, 500 bizilagun baino gehiago dituelarik kilometro karratuko.
Honek esan nahi du, lur zail  bakoitzetik familia askok atera behar dutela etekin
ekonomikoa, gehienetan behar baino eskasagoa dena. Horregatik ADANEKA ongi
lantzearen  garrantzia,  nekazariei  beraien  produkziotik  etekin  handiagoak
lortzea ahalbidetuko dizkioten soluzioak aurkitu ahal izateko.

Kooperatiben erronka itzela

Kavunja  padura  Kabgavi-ren  ekialdean  dago.  76  hektarea  ditu.  Garai  honetan
barazkiak  lantzen  dira,  tomateak  eta  batez  era  tipulak  direlarik  ugarienak.
Nekazariek  ez  dituzte  lurrak  lantzen  ekoizkinak  bertako  merkatura  bidaltzeko
asmoarekin baizik eta erosleak bertara urbilduko direnaren asmoz, tratua egin eta
ordainduz.

Estimatzen dut nekazari hauen zoriona, urte osoan ura dutelako. Nahiz eta lehor
garaian egon, lurraldea zingiratsua da, beste batzuk gozatu ezin dezaketen luxua.
Uzta antolatzen dute ildo txiki  batzuen bitartez igarotzen den errekako urarekin
ureztatzeko (beti marroi koloreko ura). 



Kavunja aingura erabiltzen duten tipula nekazariak  Coalifika izeneko kooperatiba
baten antolatuak daude, eta era berean, talde txikietan banatuak.  Hau, dudarik
gabe, sendotasun bat da beste ekoizle batzuk ere antzeratu beharko luketena.

Dena dela, badago zenbaki bat harrituta uzten nauena. Lurralde honetan ia 600
nekazari daude 45 tipula hektarearako, oso zenbaki altua. Izan ere, ekoizpena 18
tona dira hektarea bakoitzeko, tomateen kasuan 28 tona direlarik hektareako.

Kontuan  badugu  nekazari  bakoitzak  zenbait  aho  elikatu  behar  dituela,  jasotzen
duten soldata ez da nahikoa. Dena dela,  kooperatibetan lan egitea indargune
bat  da  saltzaileekin  prezioak  negoziatzeko,  eta  indartzen  jarraitzeko  landu
behar den erronka.



Hozkailu eta prozesatze instalazioen beharra

Ekoizkinak ez hondatzea eta alperrik ez galtzea da nekazarien eta baita ere
saltzaileen borroka handi bat. “Sarritan galerak ditugu, merkatuan hondatzen diren
zenbateko handiengatik”  azaltzen digu Mugina-ko saltzaile batek. Argitzen digute
baita  ere,  gehienetan,  tomateak  galtzen  hari  direla  konturatzen  direnean,
jantokietara  eramaten  dituztela  bertan  prezioaren  erdia  baino  gutxiagoagatik
saltzeko, behintzat, balio osoa gal ez dezaten.  “Hirugarren egunerako, erosten ez
baldin  badira,  usain  txarra  hartzen  hasten  dira  eta  baztertu  egiten  ditugu”,
argitzen  du  saltzaileak,  nahiz  eta  onartzen  duen  ez  dakiela  beste  herrialde
batzuetan zer metodo erabiltzen dituzten, eta informazioa jasotzeko interes handia
jartzen du.

Zenbait  saltzaile  ados  daude  hozkailuen  onuraz  beraien ekoizkinen  bizitza
luzatzeko,  badakitelako  asko  direla  eta  dena  gordetzeko  dauden  zailtasunak.
Ruandako merkatuak egunero ezartzen eta kentzen dira.

Gure beste bisita baten, herrialdean dauden arroza prozesatzeko eta arto uruna
prozesatzeko dauden instalazioei buruz hitz egin digute, baita eraiki litekeen
tomateak prozesatzeko eraikinari buruz ere. Naiz eta oso goiztiarra izan, bertako
agronomoak ados daude eraikitze hori pausu handi bat izango litzatekela balio-
katean.

Nyabikenke-ko eztia, kalitate gorenekoa!

Oraindik  zain  gaudelarik  erlezainei  egindako  elkarrizketen  transkripzioari,
Pamphilek azaltzen dit Nyabikenke lurraldeko eztia, aurkitu daitekeen onenetarikoa
dela, duen kalitateagatik eta pestizida ezagatik.

Hau, naturalki fruitu oso ona ematen duten bananondoz beteta dagoen tokia delako
da, horretarako pestizidarik erabili behar izan gabe. Hori horrela izanez gero, loreak
polinizatzen duten erleek ez dira pozoitzen eta horrela ekoiztutako eztia kalitate
hobeagoa da.

Azken elkarrizketen edukia irakurtzeko oraindik itxaron beharko dugu… bitartean,
bulegoko  egunetan  balio-kateak  nola  eraiki,  eta  tomate  eta  tipuletaz  ikasten
jarraitzen  dut.  Nahiz  eta  hurrengo  asteetan  nire  eginkizuna,  komunikazioaren
profesional  bezala,  azken  txostenean  erabiliko  ditugun  irudi  eta  infografien
diseinuekin laguntzea izango da.



ADANEKA proiektuarekin batera doazen bizipenak

Jakina denez, ez da dena lan egitea izango!

Aste barruko jatordu eta afalorduetan bizi naizen mojekin hitzegiteko tartea hartzen
dut.  Oso  interesgarria  da  dauden  kultur  ezberdintasunak  egiaztatzea.  Azaltzen
didate  nola  ospatzen  dituzten  jaiegunak,  nolakoak  diren  eskolak  Ruandan  eta
etxean argi elektrikorik ez duten ume askok nola aurre egiten dioten egoerari, ezin
dutelarik  ikasi…  eta  beste  errealitate  asko.  Baita  ere,  interes  haundia  daukate
“Europan nolakoa den bizimodua”-n, nahiz eta haietariko batzuk behin Belgikara
bidaiatu zuten.  

Apurka-apurka ez herrialdeko hizkuntza (kinyarwanda) bakarrik, baizik eta ohiturak
eta politika ere ezagutzen hari naiz.  Hauek dira nire arretan gehien deitu duten
gauzak:

 Umuganda da hileko azken larunbatean eta herrialde osoan elkarlanerako
legez  betebeharreko ospakizuna,  8:00tatik  11:00ra.  Helburua
ingurugiroaren zainketan laguntzea da, higadura zainduz, zuhaitzak landatuz
eta garbikuziaren bitartez.  

 Muturreko pobreziaren aurkako borrokan, batez ere landa tokietan, Girinka
programak  behi  bat  ematen  dio  familia  txiro  bakoitzari,  eta  honek
“behiak  edukitzea”  esan  nahi  du.  Bilatzen  den  beste  onura  bat  nekazal
emankortasuna hobetzea da, satsa ongarri bezala erabiliz. Honen ondorioz,
zoruak kalitate hobeagoa eta higadura gutxiago dauka, zuhaitzak eta larreak
landatzen direlako. 

Honetaz gain, asteburuetan herrialdeko txoko batzuk ezagutzeko aukera izan dut.
Azpimarratzekoa da Ruandak munduko herrialde seguruenetarikoa izatearen ospea
daukala, eta gaindika baieztatu dezaket.

Alde  batetik,  Bisoke  izeneko,  sumendi  ospetsuenetariko  batera  igo  naiz,  4.000
metroko garaiera eta gailurrean aintzira bat baitu. Dena den, lainoarekin ezin izan
dut aintzira ikusi, baina bai zilarrezko lepoa duen gorila, guztiz pribilegiatua den
zerbait.



Beste abagune baten, Erregearen jauregira eraman ninduen Pamphile-k. Nahiz eta
orain  ez  dagoen  erregerik  Ruandan,  usadiozko  eraikin  eta  etxeak  mantentzen
dituzte.  Beraz  oso  interesgarria  izan zen orain  dela  urte  batzuk  nola  bizi  ziren
ikustea eta historia pixka bat gehiago ezagutzea. 

Azkenik, baina ez arreta gutxiago merezi duena, Ruandako ezkontza batera joateko
plazerra  izan  dut.  Bai,  bai,  bere  ohiturazko  zeremonia  eta  familia  osoari  opari
emate eta guzti. Joselyne, Cáritas-eko lankidea, da ezkondu den zorionekoa. Eta
gutxi balitz, ohorezko dama izatea eskatu zidan, beraz bizipena nire bizitzan egingo
dudan gauza errepikaezinenetariko bat izan zen!

Laburtuz,  bizipena  ikaragarria  izaten  ari  da,  beraz  geratzen  zaidan  hilabeteari
etekina aterako diot ahal bezain beste zukutzeko.
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