
Laguntza humanitario proiektua 
Misioa Bakea Ahots bat, hamaika aldaketa

Bamenda. Ipar-mendebaldeko eskualdea (Kamerun)

17 pertsona Futrun, 7 
MBelemen eta 5 Mentehen. 

Gizarte-errealitatearen 
aurkezpena

Egiten den lanaren deskribapen 
samurra

Herrialdeak bizi duen krisi politikoa bizi-
rauteko eta enplegu-krisi bihurtu da, eta, 
premiazko neurriak hartzen ez badira, eli-
kadura-krisia eta haurren giza eskubideen 
urraketa ondorioztatuko ditu.  

Bereziki zaurgarriak diren taldeak honako 
hauek dira:

• Lanerako legezko sarbide mugatua 
duen desplazatutako biztanleria, labo-
rantzarako lurra eskuratzeko eskubi-
derik ez duena, askatasunez mugitzeko 
eskubide mugatua duena.

• Elikagai nutritiboetarako sarbiderik 
eta erabilgarritasunik ez duten hau-
rrak. 

• Emakumeak: beren diru-sarrera nagu-

siak nekazaritzaren menpe daude, eta 
zonaldeko segurtasun ezaren baldint-
zen eta Covid-19aren neurrien ondo-
rioz murriztu egiten dira.

• Harrera-populazioak, dagoeneko po-
bretuta dauden landa-eremuetan, pre-
sioa jasaten du jada elikagai-baliabide 
mugatuen eta osasun, hezkuntza, ur 
eta saneamenduko oinarrizko zerbit-
zuen gainean.

Ez dezagun ahaztu krisi anglofonoaren 
ondorioz gatazkan dagoen gune batean 
bizitzeak segurtasunik eza handia dakarre-
la. Talde separatistek herritarrei eta gober-
nuari presioa egiten jarraitzen diete meha-
txuen eta erasoen bidez (azken 2 urteetan, 
eskolak sistematikoki eraso egin dituzte 
eta itxi egin behar izan dituzte).  

Proiektu honen helburua biztanleriaren erresilientzia hobetzea kri-
siei aurre egiteko eta Bamendako hiru ikastetxeetan hezkuntza-ko-
munitatea osatzen duten desplazatutako familien eta harrera-ko-
munitateko langileen elikadura-segurtasuna bermatzea da.

Helburu-populazioa, eskoletan matrikulatutako eskolaurreko eta 
lehen hezkuntzako haurrak, irakasle eta zuzendaritzako langileak 
eta Familia Gurasoen Elkarteetako kideak (AMPAS) dira.  Guztiak 
buztinezko, blokeko edo latako etxeetan bizi diren haurrak dira, 
saneamendurako sarbide eskasa dutenak, pobreziaren atalasea-
ren azpitik familia ugarietakoak eta oinarrizko hezkuntza-maila 
dutenak edo analfabetoak direnak. Hautaketa aurreko ikasturte-
ko eskola-erroldan oinarritzen da, eta irizpide sozioekonomikoak 
eta zaurgarritasun berezikoak lehenetsi ziren, hala nola despla-
zatutako populazioa, matrikula berrietan. Gurasoek seme-alaben 
hezkuntzan duten inplikazioa eta eskolara modu erregularrean 
joateko hartutako konpromisoa ere positiboki baloratzen dira.

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

Proiektuan lan egiten 
duten pertsonak 29

1212 familia
 732 harrera-familia eta 480 familia desplazatu.

1212 ikasle
(609 mutil eta 691 neska)

Lagundutako 
pertsonak

https://www.itakaescolapios.org
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Azken urteotako 
lorpenak

Etorkizuneko asmoak 
(hobekuntza-ildoak)

• Tokiko bazkidearen eta hezkuntza-komunitatearen erantzun humanitariorako gaita-
sunak indartzea. 

• 1.212 familien baldintza eta ohitura nutrizionalak eta higienikoak hobetzea: Saint Mi-
chel Futru Eskola Katolikoa (757), Saint Augustin Mbelem Eskola Katolikoa (194) eta 
Saint Joseph Calasanz Menteh Eskola Katolikoa (261).

• Aurreko jarduerez gain, eskolara joateko mehatxu guztiei aurre egiteko prest dauden 
ikasleei bekak eskaintzeko beharra ikusten dugu, batez ere inguru honetan.

Ren proiektu bat Itaka-Escolapios

Talde ahulenen integrazioa sustatzeko hartutako neurriak. 

Desplazatutako biztanleei dagokienez, Bamendako gure eskoletan pertsonen % 40a des-
plazatuta daude. Proiektu honek haurren eta haien familien zaurgarritasuna murrizten 
laguntzen du, elikagai seguruak eta nutritiboak eskuratzeko aukera baitute. 

Neskei dagokienez, eskolak ixteak ez du esan nahi neskatoak etxeko lan gehiago egiteaz 
arduratzen direnik, baizik eta hezkuntza osatu aurretik eskolatik alde egiten duten nes-
katoen ehuneko handi bat dagoela (bereziki, landa-eremuetan eta isolatuetan bizi diren 
neskato desplazatuak, eta pobrezian bizi direnak). Krisiek emakumeengan eta neskengan 
eragin handiagoa dutela jakinda, elikadura-laguntzaren proiektuak saihestu egiten du 
familiek (diru-sarrerak murriztuz eta neskatoek etxeko eta nekazaritzako lanak babesten 
dituztela kontuan hartuta), beren alabak ez matrikulatzea erabakitzea.  

https://www.itakaescolapios.org

