
 
 

 

 
 

 ITAKA ESCOLAPIOS-EN TESTUINGURUA MOZAMBIKEN   

Escuelas Pías eskolak 2016ko azarotik daude Mozambiken. Orduan iritsi ziren lehen eskolapioak 

 Pemba-ko diozesira, bertako elizak egindako deiaren misio-erantzun gisa. Eskolapioak 

herrialdearen iparraldean daude Cabo Delgado probintzian, Tanzaniako mugatik gertu. Bertan, 

Pemba hiriburuko errepidetik ordu batzuetara eskolapioen misioak Minheuene, Meza eta  Mariri 

guneetako 30 erkidegori eskaintzen dio arreta São Luiz Maria Grignon de Monfort  parrokian  

Gainera, parrokiaren ondoan Beata Maria da Paixão haur-eskola (escolinha) dago, hori ere 

eskolapioek zuzenduta.   

2018 amaieratik hitzarmen bat dago Itaka-Escolapios eta Ordenaren artean Mozambikeko 

misioa sustatzeko eta mantentzeko, beraz parrokia eta haren menpe dagoen escolinha Sareko 

proiektu partekatu izatera pasatu dira.   

Mozambikeko misio-eskolapioa gaztea eta mugatua da oraindik, baina hazteko aukera handiak 

ditu, bertan dauden hezkuntza-, gizarte- eta erlijio-beharrei erantzunak emateko. Helburu honekin 

 Itaka-Escolapios-etik hasiera-hasieratik konprometitu gara misio honekin Mozambikeko Escuelas 

Pías eskoletako uneko eta etorkizuneko proiektuen garapenean laguntza eskainiz.  

Mozambikeko Escuelas Pías eskolen presentzia ezagutuko dugu Jesús Elizari-ren testigantzaren 

bidez (eskolapioa):  https://www.youtube.com/watch?v=4kIddSmJRtw   

  

HERRIALDEKO UNEKO EGOERA ETA ITAKA ESCOLAPIOS -EN ERANTZUNA  

Cabo Delgado probintzia baztertuta dago eta inbertsio falta handia du duela zenbait hamarkadatik 

eta hondamendi naturalek eta COVID-19aren hedapenak, arazoa larriagotu besterik ez dute egin. 

Gas naturalean, rubietan, grafitoan eta egurrean aberatsa da ingurua eta ondorioz lehiakortasun 

handia dago nazioarteko enpresen artean bertan sartzeko.  

Cabo Delgado probintziako biztanleek eraso indiskriminatuak jasaten dituzte 2017tik: ISISi 

leialtasuna aitortu zioten talde armatu arrotzen eraginez 700.000 mozambiketarrek ihes egin behar 

izan dute beren lurraldetik. Etxeak suntsitzen dituzte, torturak eta bortxaketak gauzatzen dituzte, 

gizonak hiltzen dituzten beraien familien aurrean eta adingabeak erreklutatzen dituzte. 

Desplazatutako pertsonen hiru laurden emakumeak eta haurrak dira. Ihes egiten duten %90ak 

baliabide urriak dituzten senide eta lagunen etxeetan daude.  

https://www.youtube.com/watch?v=4kIddSmJRtw%22%20/t%20%22_blank
https://elpais.com/internacional/2021-03-22/atrocidades-de-guerra-en-el-norte-de-mozambique.html%22%20/t%20%22_blank
https://elpais.com/publi-especial/vidas-nuevas/refusion/%22%20/t%20%22_blank


 
 
 

 

Testuinguru honetan, Mozambikeko eskolapioek parrokiako eta inguruko familiei laguntza 

emateko lanean jarraitu dute, baita errefuxiatu askori ere, herrialdearen iparraldetik (Cabo 

Delgadotik) gatazkatik terroristen erasoetatik iheska datozen 300 pertsona baino gehiago, hain 

zuzen.  Minheuene  parrokiako biztanleek beraien etxeetan hartu dituzte pertsona hauek, 

dauzkaten elikadura eta mantenu beharrak areagotuz.  

Ofizialki herrialdeko bizitza geldi eta konfinatuta egon den arren, escolinha  itxita eta eliza-

jarduerak bertan behera, biztanleek lanean jarraitu dute “machamba” delakoan: bizirauten 

dutenen lursailak, parrokiak partekatzea eta sustatzea ahalbidetu dituen lursailak. Horrela "Eliz-

nekazal proiektua" izenarekin bataiatu dugun proiektu honek,   produktibitatea areagotzeko eta 

erkidegoko hazkunde eta garapen proiektu bihurtzeko asmoarekin, baratze eta plantazio 



 
 
 

 

desberdinetako zenbait gazteri lana eman die, erkidego inguruetan zein     escolinha-ko haurren 

jangela hornitzeko. 


