
 
 

Kulturarteko hezkuntza, ekintza
humanitarioa eta herri indigenen defentsa 



Testuingurua

Amazonia dibertsitate kultural eta ekologiko handieneko
lurraldeetako bat da planetan. Lurralde panamazoniarrak
Brasil, Bolivia, Peru, Ekuador, Kolonbia, Venezuela, Guyana,
Surinam eta Guyana Frantseseko zatiak hartzen ditu barnean;
7,8 milioi kilometro koadroko hedadura du, Hego Amerikako
bihotzean. Amazoniako basoek 5,3 milioi km2 dituzte gutxi
gorabehera; hau da, mundu osoko oihan tropikalen % 40.
 
Amazonia 33 milioi pertsonaren etxea da, eta haietatik 1,5
milioi indigenak dira, 385 herri desberdinetakoak. Hala ere,
COICA1 erakunde indigenak kalkulatu duenez, egiaz hiru milioi
indigena inguru lirateke, hau da, ia % 10. Amazonia toki
erabakigarria da mundu osoko klima erregulatzeko,
biodibertsitate handia baitu. Zientzialariek diote Lurrean ez
dagoela beste lekurik halako biodibertsitate handia duenik.

Lurreko ur geza izoztu gabearen % 20, gutxi gorabehera, Amazonian dago. Hala ere, eskualdeak
aberastasun kultural eta biologiko handia izan arren, lurraldea mehatxu larrien pean dago, batez ere,
metaketan eta erauzketan oinarritutako garapen-ereduaren ondorioz, presio handiak eragiten baititu
oihaneko baliabideen gainean.

Besteak beste, mehatxu hauei aurre egin behar diete Amazoniak eta herri amazoniarrek: deforestazioa,
egur-salmenta, legez kanpoko okupazioa, nekazaritzaren negoziorako sailak, narkotrafikoa,
megaproiektuak, eta abar. Interes militar, komertzial eta industrial ugari daude baliabide naturalen kontrola
lortzeko lehian, eta bitartean bertako komunitateek pairatzen dituzte estraktibismoaren ondorio kaltegarriak;
etekin gehienak, ordea, enpresa handiek, finantza-erakundeek eta batzuetan kapitalarekin palanka egiten
duten gobernuek eramaten dituzte. Amazoniaren suntsiketak eta herri indigenen eskubideen urraketek
planeta osoaren bizitza jartzen dute arriskuan. Herritar globalek kontzientzia hartzea eta hura defendatzeko
esku hartzea behar dugu.

Pandemiak eta sindemiak Amazonian 

Amazoniak ez die aurre egin behar COVIDak estatuek historikoki bazter utzitako lurraldeetan eragindako
ondorio latzei soilik. Kontrara, larrialdi sanitarioarekin lurraldea eta herriak suntsitzen ari diren beste
pandemia batzuk areagotu dira: 

1.- COVID 19aren pandemia 
Sindemia bat da bi epidemiaren edo gehiagoren batura. 2021eko ekainaren 14ra arte, 3.189.749 gaixotu
eta 91.653 hildako daude. Inpaktu handia izan du, estatuen erantzuna eskasa izan delako eta txertoak
motel iristen ari direlako. Baina COVIDaren inpaktua harago doa. Inpaktuak hezkuntza jasotzeko aukerari
ere eragin dio, eta milaka neska-mutilek ia utzita daukate eskola, urruneko hezkuntza-sistemek funtzionatu
ez dutenez. 



2. Amazonia arpilatzen duen eredu estraktibistaren eta harrapakariaren egiturazko pandemia
 Aspalditik bada beste pandemia sakonago bat, egiturazkoa, COVIDaren garai honetan hedatu egin dena.
Kausa hauek ditu pandemia horrek: eredu estraktibista, Amazoniaren gaineko eredu harrapakaria,
lurraldearen inbasioa, ondasun naturalen ustiaketa, legez kanpoko okupazioa eta herri indigenen
eskubideen gaineko presioa. 

COVIDaren osasun-krisian zehar, mantendu eta hedatu egin da herri indigenen lurraldearen eta bizitzaren
gainean presioa egiten duen egiturazko ereduaren pandemia. Egurketariak, ehiztariak, legez kanpoko
arrantzaleak, urre-bilatzaileak, sute kriminalak, narkotrafikatzaileak, eta estatuen absentzia edo presentzia
erabat kaskarra eta maiz ustela: horra hor biztanleriaren premietatik elikatzen den eredu estraktibistaren
eragile nagusiak. Pandemia aprobetxatuta, lurraldearen esplotaziorako eta hango bizitzaren esplotaziorako
prozesua indartu dute. Larrialdi sanitarioa hasi zenetik, Brasilgo eskualde guztietan eta Amazoniako beste
eskualde batzuetan agerian geratu da mantendu edo areagotu egin direla inbasio-prozesuak, eta
zigorgabetasun-maila handiagoarekin gainera.

Ildo horretan, garrantzitsua da azpimarratzea estatuek funtsezko zeregina betetzen dutela eskubideen
urraketa horretan, omisioz, eskasiaz, edo nahitako estrategia batekin, legegintzako erasoen bitartez.
Pandemien eta sindemien testuinguru horrek COVID-19ari eta egiturazko sistemari aurre egiteko egoera
zailagoan eta zaurgarriagoan jartzen ditu herri indigenak.

Herri indigenen erronkak eta erantzunak 

COVIDaren pandemiaren eta beren lurralde eta eskubideen aurkako beste mehatxuen aurrean, herri
indigenek hainbat erronka dituzte:

Lurraldeen babesa

Zenbait lurralde eta komunitatetan, birusaren hedaduraren kontra prebenitzeko estrategien bitartez
gauzatu da osasunaren babesa, sarrera-irteerak eta komunitateen arteko joan-etorriak kontrolatuz. Kasu
batzuetan, apurka-apurka lurralde indigenen zaintza osoago bati gaineratu zaio osasunaren babesa,
egurketarien, urre-bilatzaileen, eta antzekoen sarrera ere kontrolatu baita. 

Elikadura-burujabetza

COVID-19aren immobilizazioak bertan behera utzi ditu produktu jakin batzuen zirkuitu komertzialak eta
agerian geratu da elikadura-burujabetzaren ahulezia. Zenbait herrik hura indartzen ari dira,
laborantzarako lurrak, ekonomia tradizionalak, komunitateen arteko elkartasuna, eta abar areagotzen.

Medikuntza tradizionala 

Medikuntza tradizionala izan da herri indigenek beren organismoak indartzeko eta pandemiaren eragin
handiagoa prebenitzeko erabilitako beste estrategia bat.

Komunikazioa eta informazioa lortu ahal izatea 

Komunitateetan, komunikazioa eta informazioa nekez iristen dira eta urriak dira. Askotan, komunitate eta
erakunde indigenek abiarazi eta koordinatu dute herritarren artean informazioa hedatzeko lana.



3. Hezkuntza, gazteak eta kulturartekotasuna hezkuntza-proposamen kulturarteko eta elebidunen
bitartez, Fe y Alegríaren Panamazoniako ikastetxeekin. Mugimendu sozial eta erakunde indigenei
laguntzen zaie, eta Amazoniari buruz sentikortzen eta hezten dira herrialde amazoniarretan baina
Amazoniatik kanpo bizi diren haur eta gazteak.

4. Elizari zerbitzua, bertako elizen zerbitzura, espiritualtasun indigena indartzeko, gertuko presentzia
eskainiz, herrietan finkatuz eta herriz herri joanez, baita REPAMen zerbitzura ere. 

Jesusen Lagundiak elkarrekin dituen presentzia, obra eta sare guztiak antolatzeko, eta REPAMen
lehentasunekin bateratzeko, Zerbitzu Jesuita Panamazoniarra (SJPAM) sortu zen 2014an,
Latinoamerikako Probintzialen Konferentziaren barruan (CPAL).

SJPAMen oinarrizko taldeak Letician dauka egoitza, Kolonbiak, Brasilek eta Peruk osatutako Amazoniako
Muga Hirukoitzean, eta handik ematen die zerbitzu Lagundiari eta Elizari Amazonian.

Jesusen Lagundiaren parte diren aldetik, Alboan eta Enterculturas fundazioek Elizaren Misioan laguntzen
dute Amazonian eta Amazoniarentzat, bi estrategia handiren bitartez:

REPAMen “Nazioarteko Sareak” zerbitzu-ardatzeko kide gisa, iparraldean –“asfaltoko oihanean”–
sentikortzeko eta eragiteko ekintzak eginez. Halaber, Amazoniako herri indigenen giza eskubideak
urratu diren zenbait kasutan, defentsa lanak egiten ditu nazioarteko foroetan, Giza Eskubideen eta
Nazioarteko Eraginaren Ardatzarekin koordinatuta. 
 
Tokian-tokian gure bazkideei laguntza eta finantzaketa emanez. Haiek lurralde eta sektore jakin
batzuetan jarduten dute, REPAMen lehentasun-esparru orokorrean.

Garrantzitsua da azpimarratzea herri indigenek eta komunitate tradizionalek erantzuteko gaitasun handia
dutela; haien aldean, estatuek jarrera ez-eraginkorrak eta urrunak hartzen dituzte, eta beste kasu batzuetan
zuzeneko erasotzaileak ere badira. Herri indigenek beren gain hartu behar izan dute, halaber, eskualde,
estatu eta nazioarteko mailan esku hartuz tentsio politikoa mantentzeko erronka, beste mehatxu batzuei
galga jarri eta itzuri egiteko.

Jesusen Lagundia Amazonian

Jesusen Lagundiaren misioa, Amazonian, Elizak REPAM (Red Eclesial Panamazónica) sarearen bitartez
Amazoniaren garrasiei eman beharreko erantzunaren barruan kokatzen da. Ildo horretan, lau eremu
estrategikotan erantzuten dio, askotariko obra eta presentzien bitartez:

1. Amazoniako herriak, eskubideen defentsan,
batez ere, lurraldea izateko, autodeterminaziorako
eta ahalduntzeko eskubidea. 

2. Errealitate sozioanbientala ekologia
integralaren eta guztion etxearen zaintzaren
ikuspuntutik. Herrien segurtasunerako eta
elikadura-burujabetzarako lan egiten da,
hezkuntzaren aldeko apustua eginez, eta
Amazoniaren barruan nahiz kanpoan justizia
sozioanbientala lortzeko eraginez



Hezkuntza/prestakuntza 

Arreta humanitarioa

Hezkuntza kulturarteko eta elebiduna sustatzea Brasilen, Boa Vistan (Brasil eta Venezuela arteko
mugan), eta Manaosen, Brasilgo oihanaren hiriburuan, bi FyA ikastetxetara doazen 243 haur
indigena amazoniarrentzat. 

Boa Vistan, Brasil eta Venezuela arteko mugan, 16 lider indigenen prestakuntza integrala sustatuko
da; Kolonbiaren, Peruren eta Brasilen arteko muga hirukoitzean, aldiz, bertako komunitate
indigenetako 30 gazte tikunarena.

Arreta humanitarioa Brasilen dauden herritar indigena zaurgarrientzat. Brasilgo FyA-ren eskutik,
elikadura eta osasun-arreta emango zaie Boa Vistako FyA ikastetxean eskolatutako seme-alabak
dituzten venezuelar familia migratzaile indigenei (Rorayma estatuan, Brasil iparraldean), eta Brasilgo
herritar autoktonoen aldetik ere abegia sustatuko da. Arreta humanitarioa eskainiko zaie, halaber,
Manaos hirira migratu duten brasildar familia indigenei; izan ere, astindu larria eman diete pandemiak
eta krisialdi ekonomikoak.

Sateré-Mawé herriaren eskubideen eta lurralde indigenaren defentsa

Eskubideen defentsa Pará eta Amazonas estatuetan, Brasilen, talde ibiltariaren lanaren eta
laguntzaren bitartez. Sateré-Mawé Lur Indigenaren defentsan lagunduko da, COVIDaren kutsadurari
aurre egiteko (osasun-kontrola), baita egurketarien, urre-bilatzaileen eta trafikatzaileen mehatxuei ere,
Lurralde Indigena zaintzeko postua indartuz eta buruzagi eta liderrak prestatzeko prozesuak
babestuz. Zeharka, 10.000 lagun baino gehiago izango dira onuradun, Lurralde Indigenan eta gertuko
komunitateetan bizi diren familia indigenak eta erriberarrak baturik. 

Proiektua

Proiektuaren helburua da herri indigenei laguntza ematea –zehazki, Brasilen eta Peru, Brasil eta Kolonbia
arteko muga hirukoitzean bizi diren 10.289 lagunei– beren eskubideak erabili ahal izan ditzaten, gai hauei
dagokienez:

Hezkuntza/prestakuntza 

Arreta humanitarioa

Ekonomia sustatzea 

Sateré-Mawé herriaren eskubideen eta lurralde 

Ekonomia sustatzea 

Aukera ekonomiko jasangarriak garatuz, herri indigenen elikadura-burujabetza bermatzeko.
SAIPEren eskutik arituko gara Perun, eta CIPCAren eskutik Bolivian. Kakaoaren laborantza,
bananarena, bertako oiloak, erlezaintza… 



Talde ibiltaria 1998an sortu zen, Claudio Perani jesuitaren bultzadari esker. Amazoniako herrien aldarriei,
desioei eta itxaropenei erne entzunda jaio zen proiektua. Amazonian, toki ahulenetan zentratzen da talde
ibiltariaren proiektua: baztertutako herriak, giza eskubideen urraketak eta mehatxu sozioanbiental
handienak dituzten tokietan.

Hainbat urte daramatzagu talde ibiltariari laguntzen. Azkenaldian, komunitate isolatuenen zerbitzura egiten
duten lana babestu dugu, baita COVIDek Brasilgo Amazonian izandako inpaktu lazgarriei aurre egiteko
erantzun humanitarioa ere.

Alboan-en eta Entreculturas-en lankideak Amazonian

CIMIren talde ibiltaria (Conselho Indigenista Missionário, Brasilgo Gotzainena) 

Fe y Alegría (FyA) “Herri Hezkuntza Integralerako eta Sustapen Sozialerako Mugimendu” bat da, 22
herrialdetan dagoena; 1955etik, biztanleriaren sektore pobretu eta baztertuekin dihardu, haien garapen
pertsonala eta partaidetza soziala indartzeko.

Hamabi federazio-ekimenen barruan, laugarrena “Ekologia integrala eta Amazonia” da. Latinoamerikako
Probintzialen Konferentziako (CPAL) Zerbitzu Jesuita Panamazoniarrak (SJPAM) sustatu zuen, FyA
Nazioarteko Federazioa eta Amazoniako FyA ikastetxeak hezkuntza-zerbitzua indartzeko bultzatuz eta
gonbidatuz. Egun, Peruko FyA da ekimenaren buru, eta bost herrialdek osatzen dute: Brasil, Bolivia,
Ekuador, Peru eta Venezuela. Modu bateratuan, hezkuntza kulturartekoa, hezkuntza elebiduna eta
hezkuntza sozioanbientalaren ardatzak lantzen dituzte.

Fe y Alegría Nazioarteko Federazioa

Zerbitzu Jesuita Panamazoniarra (SJPAM) CPALen esparruan sortu zen, Elizarekin eta Lagundiarekin
batera lehentasun handienari erantzuteko: Amazoniaren “garrasiari”.

SJPAMen misioa, bada, Jesusen Lagundiaren Probintzia Panamazoniarren ekintzak sustatzea,
konektatzea, antolatzea eta dinamizatzea da. Horrekin batera, elizako eta gizarteko prozesuak sustatzen,
errazten, babesten eta laguntzen ditu, konpromiso zehatz eta eraginkor bat izanik: herri amazoniarrak
sustatzea, babestea eta duintzea, eta guztion etxea defendatu eta zaintzea. 

Jesusen Lagundiko sareen eta Panamazoniako Elizaren sareen artean giltzadura eta lotura lanak eginez
laguntzen diogu SJPAMi, bereziki, REPAMekin. 2020an, gainera, COVIDaren inpaktuei erantzuteko
jarduera humanitarioan aritu ginen muga hirukoitzeko komunitate indigenetan. 

Zerbitzu Jesuita Panamazoniarra – SJPAM

SAIPE Jesusen Lagundiaren Gizarte Etxe bat da, Perun. Pertsonen hazkunde integrala, giza eskubideen
eta eskubide kolektiboen defentsa, eta ikerketa aplikatua bultzatzen ditu, lurraldearekin harmonian,
«awajún wampis herrien bizimodu ona» sustatzeko Alto Marañongo herri amazoniarretan, San Frantzisko
Xabierkoaren Bikariotza Apostolikoan.

Hainbat urte daramatzagu SAIPEri laguntza emanez, batez ere, familia eta gazteen ekoizpen-proiektuak
finantzatuz, askotariko ekoizpen-kateetan (erlezaintza, bananak, oilo-hazkuntza…). 

Nekazaritza eta Abeltzaintzako Ikerketa eta Ekonomia Sustatzeko Zerbitzua – SAIPE



Boa Vista, Rorayma estatua - Brasilgo iparraldean
Kulturarteko hezkuntza elebiduna eta arreta humanitarioa

Manaus, Brasil
Kulturarteko hezkuntza elebiduna eta arreta humanitarioa

Saterá Mawé lurralde indigena, Brasil
Sateré Mawé herriaren eskubideen eta lurralde indigenaren defentsa

Muga hirukoitza Brasil, Kolonbia, Peru
Tikuna gazte indigenen prestakuntza integrala

Proiektua lau lurraldetan ezarriko da, eta jarduera hauek hartuko dira kontuan: 

Kokapena eta jarduerak

Boa Vista, Rorayma estatua, Brasil iparraldean. Kulturarteko
hezkuntza elebiduna eta arreta humanitarioa

Jarduerak “Centro Libertade” ikastetxean egingo dira, Brasilgo FyA sareko
lider indigenen eta kreoleen talde batekin, Boa Vistako hirian, Roraymako
estatuan.

“Centro Libertade” ikastetxean, egoera konplexua bizi dute COVIDaren
krisiarengatik, baina baita migrazio-krisiarengatik ere, venezuelar indigena
ugari iritsi baitira. Boa Vistan abandonatutako lursail publiko batean finkatu
dira etorkinak, “Ka Ubanoko” izendatu duten komunitate batean: warao
hizkuntzan, “lo egiteko tokia” esan nahi du.

Kulturarteko hezkuntza elebiduna Roraymara ihes egin duten venezuelar indigenekin
 

Talde parte-hartzaileen kulturekin lotutako ipuin, abesti, dantza eta historiak aurkezteko
eta sistematizatzeko bilerak.

Artisautza-lan indigenak egiteko tailerrak, talde parte-hartzaileen kulturak sustatzeko eta
iraunarazteko estrategia gisa.

Ka Ubanoko okupatu zuten talde indigenek mugikortasuna, kulturartekotasuna eta
identitatea bizitzeko dituzten moduei buruzko dibulgaziozko materialen erakusketa.

FyA-k Roraymara ihes egin duten venezuelar indigenen taldeekin lanean izan duen
bizipenaren sistematizazioa eta argitalpena.

JARDUERAK



Jarduerak Brasilgo FyA sareko “Grande Vitora” ikastetxean
egingo dira, Manaosen, Brasilen. 

Brasilgo herri indigenetako familiak doaz ikastetxe
horretara; hirira migratu zuten, eta zaurgarritasun-egoeran
bizi dira COVIDak izan dituen ondorio ugariengatik.

Kulturarteko hezkuntza elebiduna Roraymara ihes egin duten venezuelar indigenekin

Talde parte-hartzaileen kulturekin lotutako ipuin, abesti, dantza eta historiak aurkezteko
eta sistematizatzeko bilerak.

Artisautza-lan indigenak egiteko tailerrak, talde parte-hartzaileen kulturak sustatzeko eta
iraunarazteko estrategia gisa.

Manaos, Brasil
Kulturarteko hezkuntza elebiduna eta arreta humanitarioa

JARDUERAK

Laguntza humanitarioa

Elikadura-txartelak erostea, familia indigena behartsuei banatzeko (Boa Vista). 

Gizarte eta hezkuntzako materialak erosi eta banatzea.
 

Zuzeneko onuradunak izango dira Centro Libertade ikasteteko 143 ikasle eta 16 lider indigenaz
osatutako talde bat.

ONURADUNAK

Laguntza humanitarioa

Elikadura-txartelak erostea “Grande Vitoria” komunitateko familien artean banatzeko
(Manaos).

Zuzeneko onuradunak izango dira Grande Vitoria ikastetxeko ehun ikasle.

ONURADUNAK



Sateré-Mawé Lurralde Indigena, Brasil
Sateré-Mawé herriaren eskubideen eta lurralde indigenaren
defentsa

Sateré-Mawé Lurralde Indigenaren inguruan urbazterreko hainbat komunitate bizi dira, eta elkarbizitza eta
truke handia dago haiekin. 

Amazoniako beste alderdi batzuetan gerta bezala, Sateré-Mawé lurraldeak hainbat mehatxuri egin behar
dio aurre: egurketariak eta urre-bilatzaileak, narkotrafikoa, alkohola eta drogak gazteen artean, pertsonen
trafikoa… Halaber, guarana transgenikoa ekoizten duten enpresa nazionalek eta nazioartekoek interes
handia dute guaranaren ekoizpena eta salmenta kontrolatzeko.

Sateré-Mawé herriaren indarrak, guarana organikoaren ekoizleen antolamenduak eta indigenen eta
erriberarren arteko aliantzak aukera ematen die antolatzeko eta sistema estraktibista arpilatzailearen
interes ugarien aurka borrokatzeko.

Sateré-Mawé Lurralde Indigena Brasilgo Amazoniaren
bihotzean dago, Pará eta Amazonas estatuen artean.

Sateré-Mawé herriari “guaranaren herri” deritzo; izan ere,
Lurralde Indigenan, eskualdean eta nazio osoan
merkaturatzen duten guarana organikoa ekoizten dute
familiek.

JARDUERAK

“Paraíso II” Prestakuntza Zentroa indartzea, Mauéseko parrokian

Parrokiak, talde ibiltariak eta beste aliatuek
“Paraíso II” Prestakuntza Zentroan antolatzen
dituzte Sateré-Mawé herriarentzako eta
erriberar jendearentzako prestakuntza- eta
laguntza-jarduerak, besteak beste, gai hauei
buruz: pastoraltza, eskubideak eta lidergoa,
ekoizpena, energia berriztagarrien inguruko gai
teknikoak, eta abar. Gainera, komunitateko
bilerak eta biltzarrak egiteko gunea da.

Prestakuntza-zentroaren oinarrizko instalazioak hobetuko, konponduko eta handituko dira:
letrinak, dutxak, logelak, sukalde eta jantokia, eguzki-ponpen bidezko ur-hornidura, eguzki-
energia, eta oinarrizko ekipamenduak, hala nola ordenagailua, proiektorea, eta beste.



Formación de dos líderes, uno indígena Sateré-Mawé y otro ribereño, en el área de
energía solar para el fortalecimiento de la “ecología integral” en la región.

Viajes de formación y estadía de dos líderes locales en Manaos, para la formación
técnica en energía solar.

Viajes y prácticas a las plantas solares de las comunidades para su instalación y
mantenimiento periódico, como proceso de aprendizaje, acompañando el ingeniero
responsable.

Sateré-Mawéek Lurralde Indigena defendatzeko ezarri duten Zaintza Postua eta Osasun
Hesia indartzea

Sateré-Mawék, hasiera batean pandemia kontrolatzeko, osasun-hesi bat jarri zuten,
baltsa baten bitartez, lurraldetik sartzen eta irteten ziren bidaiariak kontrolatzeko. Orain
hedatu egin da zaintza, eta Lurralde Indigenara sartzen diren egurketariak, urre-
bilatzaileak, giza trafikatzaileak, alkohola eta abar kontrolatzen dira.

Zaintza Postuko oinarrizko azpiegiturak hobetuko dira: laguntza-etxea, bulegoa, letrinak,
bileretako maloca, sukaldea, eguzki-energia eta ur-zerbitzua.

Aurreikusitako ekintzen zeharkako onuradunak 10.000 lagun izango dira, Lurralde Indigenan edo
gertuko komunitateetan bizi diren familia indigenen eta erriberarren artean.

ONURADUNAK

Brasil, Kolonbia eta Peru arteko muga hirukoitza
Tikuna gazte indigenen prestakuntza integrala

Kolonbiako, Brasilgo eta Peruko muga hirukoitzeko
komunitate indigenetan egingo dira jarduerak, eta gazte
indigenak izango dira xedea.

Oscar Espinosa antropologoak adierazi bezala, gaur egun ez
da bat ere erraza Amazonian jaiotako gazte indigena izatea.
Amazoniar gazte indigenek hainbat erronkari egin behar
diote aurre, ez dietelako uzten herritar erabat moderno gisa
bizitzen, eta, aldi berean, beren herentzia kulturalaren
tradizioak eta aberastasuna iraunarazten.



JARDUERAK 

 Gazteei modu aktiboan entzutea, SJPAM taldearen eta bertako elizako gainerako kideen
aldetik. 

Gazte indigenentzat prestakuntza integraleko plan bat prestatzea. 

Tikuna gazteentzat prestakuntza-plan bat ezartzea. 

REPAMekin, ikaskuntzak sistematizatu eta zabaltzea.

Gazteek presio ugari dituzte aurrean: indigena ez diren beste gazteak, haien maisu edo enplegatzaileak,
komunikabideak, estatua, gizarte mestizoa, eta, batzuetan, baita ahaide eta senideen aldetik ere, zeren,
beste modu batean, “indigena izatea balio ez duela” esaten baitiete. 

Gizarte amazoniar askorentzat, gaztaroaren edo nerabezaroaren bizipena fenomeno berri samarra da.
Duela zenbait hamarkadara arte, gizarte horietan zuzenean igarotzen zen haurtzarotik helduarora,
dagozkion nerabezaro-erritualak bete ondoren. Kasu batzuetan ez gurasoek ez nerabeek ez dakite nola
maneiatu egoera berria, hain da fenomeno desberdina. Desorekak oso handiak izan daitezke, ondorio
lazgarriak izateraino: adibidez, suizidioa. Azken urteetan, gizarte indigenek aurre egin beharreko arazo
larrienetako bat da hori.

Leticiatik gertu, muga hirukoitzean bizi diren komunitate indigenetako 30 gazte tikuna izango dira
aurreikusitako ekintzen onuradunak.

ONURADUNAK


