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Prólogo
Cristina San Salvador
Responsable de Impacto Social
Fundación BBK

La Agenda 2030 ha supuesto un hito sin 
precedentes en cuanto a que ha conseguido 
establecer una agenda común para todos los 
actores de nuestro mundo: sector privado, sector 
público, entidades sociales y sociedad civil. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
han sustituido a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), tienen como objetivo último 
lograr un mundo sostenible en el año 2030. 
Los anteriores, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio tenían como fin principal acabar con 
la pobreza. Al definir el objetivo último de la 
Agenda de manera más global y descompo-
nerlo en 17 objetivos los nuevos Objetivos, los 
ODS, han logrado introducirse en las agendas 
de cualquier tipo de agente, incluso del sector 
privado. Esto es relevante ya que si queremos 
responder a todos los retos económicos, sociales 
y medioambientales que tenemos por delante 
necesitamos el apoyo de todos.

En los últimos años están surgiendo muchas 
nuevas corrientes o movimientos críticos con 
algunos de los elementos del paradigma actual, 
nuevas filosofías de inversión, nuevos tipos 
de organizaciones, etc.  En BBK llevamos un 
tiempo haciendo un esfuerzo importante por 
tratar de considerar la variable Impacto Social 
en lo que hacemos, tratando de medir, gestio-

Hitzaurrea
Cristina San Salvador
Eragin Sozialaren arduraduna
BBK Fundazioa

2030 Agenda aurrekaririk gabeko mugarri izan 
da, gure munduko eragile guztientzako agen-
da bateratu bat ezartzea lortu baitu: sektore 
pribatua, sektore publikoa, erakunde sozialak 
eta gizarte zibila. Garapen Iraunkorreko Hel-
buruek (GIH), Milurtekoko Garapeneko Hel-
buruak (MGH) ordezkatu dituztenak, helburu 
dute mundu iraunkor bat lortzea 2030erako. 
Aurrekoek, Milurtekoko Garapeneko Helburuek, 
helburu nagusitzat pobrezia bukatzea zuten. 
Agendaren azken helburua modu globalago 
batean zehaztuz eta 17 helburutan zatituz 
(GIH izeneko helburu berriak dira), lortu da 
eragile guztien agendan sartzea, baita sektore 
pribatuan ere. Hori garrantzitsua da; izan ere, 
aurrean ditugun erronka ekonomiko, sozial eta 
ingurumeneko guztiei erantzun nahi badiegu, 
denen babesa behar dugu.

Azken urteetan egungo paradigmako elemen-
tuekin kritikoak diren hainbat joera edo mu-
gimendu ari dira sortzen: inbertsio-filosofia 
berriak, antolakuntza mota berriak eta abar. 
BBKn denbora daramagu Eragin Sozialaren 
aldagaia egiten dugun guztian txertatzeko aha-
leginetan, itzuli beharrik gabe finantzatzen 
ditugun proiektu horien eragin soziala kudea-
tzen eta maximizatzen; ekintzailetza sozialeko 
proiektuak eta eragin-inbertsioa sustatzen eta 
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nar y maximizar el impacto social de aquellos 
proyectos que financiamos a fondo perdido; 
impulsando proyectos de emprendimiento so-
cial e inversión de impacto, etc. Como no podía 
ser de otra manera la Agenda 2030 y los ODS 
son una referencia y un marco paraguas para 
nuestras distintas actuaciones.

Como en cualquier otra temática creemos que 
el éxito en su desarrollo, expansión e imple-
mentación pasa por llegar a los más jóvenes, 
por educar desde el inicio con una mirada 
determinada, haciéndoles reflexionar y hacer 
suyos los distintos conceptos, de manera que 
los integren y formen parte de sus recorridos 
futuros. Por ello cuando UNESCO Etxea nos 
propuso impulsar un concurso entre jóvenes de 
12 a 14 años que aunaba la expresión literaria 
y artística con la Agenda 2030 y los ODS no lo 
dudamos y nos lanzamos a colaborar.

En esta publicación se recogen algunos de los 
trabajos que han participado. Estamos muy 
contentos con la participación y la calidad de 
los trabajos presentados, así como con la co-
laboración de los distintos centros y docentes. 
Esperamos que los disfrutéis tanto como noso-
tros y lo que es más importante, que generen 
algún cambio en vosotros y nos ayudéis a esta 
tarea de difundir la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, para que entre todos 
podamos construir un mundo mejor. 

abar. Besterik ezin zitekeenez, 2030 Agenda eta 
GIHak erreferentzia eta esparru bateratzailea 
dira gure jarduketetan.

Beste edozein gaitan bezala, uste dugu gara-
tzen, zabaltzen eta ezartzen arrakasta izan 
dezan, gazteenagana iritsi beharra dagoela, 
hasieratik hezi behar dela begirada jakin bate-
kin, hausnartzera eta hainbat kontzeptu bere 
egitera bultzatuz, kontzeptu integratu ditzaten 
eta beren etorkizuneko ibilbideen parte izan 
daitezen. Horregatik, UNESCO Etxeak 12 eta 
14 urte bitarteko gazteentzako lehiaketa bat 
sustatzeko proposatu zigunean, adierazpide 
literario eta artistikoa 2030 Agendarekin eta 
GIHekin batzen zituena, ez genuen zalantza 
egin, eta laguntzeari ekin genion.

Argitalpen honetan, ekimenean parte hartu 
dutenetako batzuen lanak jasotzen dira. Oso 
pozik gaude parte-hartzearekin eta aurkeztu-
tako lanen kalitatearekin, baita ikastetxeen eta 
irakasleen elkarlanarekin ere. Espero dugu guk 
bezainbeste gozatzea, eta garratzitsuagoa dena, 
aldaketaren bat eragitea zuengan, baita 2030 
Agenda eta Garapen Iraunkorreko Helburuak 
zabaltzeko lanean laguntzea ere, denen artean 
mundu hobe bat eraiki dezagun. 
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Sarrera
Nekane Viota Fernández
Iraunkortasun Programa
UNESCO Etxea - Euskal Herriko UNESCO zentroa

2015eko irailean, Nazio Batuen Erakundea-
ren egoitzan, garapen iraunkorrerako 2030 
Agenda berria zehaztu zen, pobreziaren aurka 
borrokatzeko, desberdintasunak murrizteko, 
klima-aldaketa geldiarazteko eta planeta ba-
besteko. Agenda horrek giza garapen iraun-
korraren aldeko tresna izan nahi du, planeta 
osoan. Horregatik, 17 helburu definitzen ditu, 
Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH) ize-
nekoak, herrialde, herri eta gizarte guztiei 
eragiten dietenak, baita Bizkaiari ere.

UNESCO Etxeak eta BBK-k elkarlanean dihardu-
te Bizkaiko Lurralde Historikoan 2030 Agenda 
eta GIHak ezagutarazten, gizartea konprometi-
tzea eta inplikatzea errazteko, mundu justu eta 
iraunkorrago bat lortzeko, eta helburu nahiz 
agenda hori Bizkaian ezartzea errazteko eta 
sustatzeko.

Elkarlan horretatik sortu da eskuartean duzun 
argitalpen hau. BBK-Unesco Etxearen “Mundua 
hobetzeko idatzi edo marraztu” lehiaketara 
aurkeztu dituzten lanik onenak biltzen ditu, 12 
eta 14 urte bitarteko gazteek eginak. Lehiaketa 
horrek adierazpide literario eta artistikoa eta 
2030 Agenda eta Garapen Iraunkorreko Hel-
buruak elkartzen ditu, gai nagusitzat. Horrez 

Introducción
Nekane Viota Fernández
Programa Sostenibilidad
UNESCO Etxea – Centro UNESCO del País Vasco

En septiembre de 2015 se adoptó en la sede de 
Naciones Unidas la nueva Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, con el fin de luchar contra 
la pobreza, disminuir las desigualdades, detener 
el cambio climático y proteger el planeta. Esta 
Agenda pretende ser un instrumento  a favor 
del desarrollo humano sostenible en todo el 
planeta. Por ello, define 17 objetivos, los denomi-
nados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que nos afectan a todos los países, pueblos y 
sociedades, también en Bizkaia.

UNESCO Etxea y la BBK colaboran para dar a 
conocer en el Territorio Histórico de Bizkaia 
la Agenda 2030 y los ODS, para facilitar el 
compromiso e implicación de la sociedad en 
la consecución de un mundo más justo y sos-
tenible, y para favorecer e impulsar su imple-
mentación en Bizkaia.

De dicha colaboración ha surgido esta publi-
cación que tienes en tus manos y que recopila 
los mejores trabajos realizados por jóvenes de 
entre 12 y 14 años presentados al Concurso 
BBK-UNESCO Etxea “Escribe o Dibuja por 
un Mundo más justo”, concurso que une la 
expresión literaria y artística con la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como temática principal. A su vez, mediante 
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gain, lehiaketaren bidez, pertsonen arteko eta 
planetarekiko errespetuzko eta elkartasunezko 
balioak ere sustatu nahi genituen.

Bilduma honetako obretan, balio, jarrera edo 
ekintza indibidual eta kolektiboak ikusi ahal 
izango dituzu, mundu hobe bat sustatzen dute-
nak, munduko edozein txokotan eta txokotatik. 
Ziur gaude gizarteari, bizitzari berari eta bizi 
dugun inguruari buruz pentsaraziko dizuetela.

Ez dugu aukera hau utzi nahi lehiaketan par-
te hartu duten Bizkai osoko irakasleen lana 
eskertu gabe, ikasleak bertan parte hartzera 
animatuz eta beren ikas un hiritartasun globala 
konfiguratzen lagunduko dugu.  

este certamen pretendíamos promocionar los 
valores de respeto y de solidaridad entre las 
personas y con el planeta. 

En las obras de esta recopilación podrás apreciar 
los valores, actitudes o acciones individuales o 
colectivas, que promueven un mundo mejor, en 
y desde cualquier rincón del planeta. Estamos 
seguros de que os harán reflexionar respecto 
a la sociedad, a la propia vida y al entorno en 
el que habitamos.

No queremos dejar pasar esta oportunidad sin 
agradecer la labor de los docentes de toda Bi-
zkaia participantes en el concurso, por haber 
animado a su alumnado a participar en él  y 
por tratar los valores y el significado del desa-
rrollo humano sostenible entre su alumnado.

Esperemos los mensajes de estos jóvenes lle-
guen a muchas personas y así contribuir a 
la configuración de la ciudadanía global que 
tanto necesitamos para cambiar el rumbo del 
planeta. 
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Mundua hobetzeko hamar 
ideia

Kerman Medeiros Casas
DBH1 · Begoñazpi Ikastola - Bilbo

Lurra ederra da, baina gure bizimoduak ez ditu errespetatzen pla-
netaren muga bio – fisikoak. Ez ditugu gauzak ondo egiten, milaka 
miloi pertsona bizi dira pobrezian, munduko biztanleria erdiak 
eskubide eta aukera gutxiago izaten jarraitzen du zeren oraindik ez 
dira bermatu pertsona guztientzako giza eskubide guztiak. Abe-
ratsak eta pobreak diren pertsonen arteko desberdinkeriak gora 
egiten jarraitzen dituzte, baita herrialde batzuen eta besteen arteko 
aldeek ere. Azkenik, kutsaduraren eta biodibertsitate galeraren 
indize handiak ditugu.

Guzti hau kontuan izanda, 2015eko irailean, munduko liderrak, 
akordio batera heldu ziren Nazio Batuetan, 2030erako agenda (urte 
horretara arte indarrean egongo dena) eta garapen iraunkorrerako 
helburuak zehaztu zituzten. Akordio horretan aitortzen dena da, 
garrantzitsua dela pobreziaren aurkako borroka, planetaren zain-
tza eta desberdinkeriaren murrizketa.

2030eko agendak eduki hauek azpimarratzen ditu: Pertsona guz-
tiak kontutan hartzea inor atzean utzi gabe, planeta babestea, eko-
nomia eraldatzea, gizarte baketsua sustatzea eta hiri eta herrialde 
desberdinen arteko aliantzak egin, mundu mailako itun bat sortuz. 
Guzti hau lortzeko 17 helburu sustatu zituzten, helburu bakoitza-
rentzat xedeak eta adierazleak zehaztuz ebaluatzeko 2030erako 
lortu diren edo ez.

Helburu guzti horiek lortzeko guztion konpromisoa beharrezkoa 
da, denok izan behar gara partaide eta horregatik, nik hamar ideia 
proposatzen ditut:



14

1. Ditugun gauzak zaindu eta benetan duten balioa eman, 
hauek apurtzen direnean bota beharrean konponduz edo beste 
balio eta erabilera bat emanez, horrela, zabor gutxiago sortu 
eta baliabide gutxiago beharko genituzke.

Betidanik konpondu izan dira gauzak, baina azken urteetan, kon-
pontzea garestia dela esaten dute, eta gauza berriak erostea modan 
jarri dela dirudi, telebistan, denda desberdinetan, adibidez, “Black 
Friday”… guzti horrekin hori da bultzatzen dena, zergatik ez ditu-
gu gauzak konpontzeko zerbitzu merkeagoak sortzen?

2. Lanpostu berriak sortu herrialde desberdinetako per-
tsonak beren jaio herrietan lan egiten geratzeko, familia 
berriak sortzeko eta horrela, beste herrialde batzuetara joan 
beharra murriztuko litzateke.

Gainera dauden lanpostuak orduz murriztu ahalko lirateke, pertso-
na batek egiten duen lana bi pertsonentzat bananduz, edo anto-
latuz, eta horrela, pertsona gehiagok aukera izango lituzkete lan 
egiteko, bien artean soldata banatuz, errekurtso berberak, pertsona 
batentzat izan beharrean birentzat izaten. Denbora libre horrek, 
baimenduko luke pertsonak denbora nahiko izatea bere familiare-
kin egoteko eta kirola egiteko...

Horretarako, garrantzitsua da behar ditugun elikagaien prezioa 
jaistea, zeren denbora gutxiago lan egiten badugu, eta soldata 
baxuagoa badugu guztientzat lanpostuak sortzeko, elikagaiak ezin 
lirateke izan garestiak. Horregatik, gure herrietan sortu, landu eta 
lortutako produktuak kontsumitu beharko genituzke, beste herrial-
deetatik etorritakoak eskatu beharrean. Honekin gainera, lanpos-
tuak gehituko lirateke baita, eta produktuen eta elikagaien pre-
zioak jaitsiko lirateke, ez luketelako munduan zehar bidaiatu behar.

3. Gure herrialdeetan soberan dauden produktuak eta era-
biltzen ez diren gauzak beste herrialde batzuekin kon-
partitu (arropak, janariak, eta abar), pobrezian dauden herrial-
de horietako biztanleriari lagunduz.
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4. Populazioaren osasun maila hobetzeko, ikerketa zientifikoak 
egiten dituzten profesional eta zerbitzuei diru laguntzak 
eman.

Honekin batera, osasun zerbitzuak publikoak izan beharko lirateke, 
eta herrialde guztietan ezinezkoa bada diru publiko nahiko ez da-
goelako horretarako, herrialde aberatsek, pobreagoak diren herrial-
de desberdinetako biztanleriarekin konpartitu beharko lituzkete 
osasun zerbitzu desberdinak.

Azkenik, jarrera osasungarriak ikasteko eta lantzeko ikastaroak 
sortu (elikadura ohitura osasungarriak, ez erretzea, alkoholik ez 
edatea, kirola egitea). Ikastaro hauek eskoletan, udaletxeetan eta 
kultur etxeetan eman beharko lirateke, herritar guztiak, adin des-
berdinekoak horietan parte hartzeko eta ikasteko.

5. Kontsumorako ohiturak aldatu. Askotan beharrezkoak ez 
diren gauzak erosi eta kontsumitzen ditugu, askotan, dataz 
kadukatzen diren produktuak gure hozkailuan geratuz, edo 
txiki geratzen diren arropak eta asko erabiltzen ez ditugunak 
armairuan geratuz, beste pertsona batzuentzat erabilgarriak 
eta kontsumigarriak izanik.

6. Guztientzat diren eskolak sortu, eskola horietan edozein 
pertsonak ikasteko aukerak izaten (kultura, gaitasun, eta abar 
desberdinak dituztenak), gero eta profesional gehiago egoteko 
herrialdeetan.

7. Basoen eta lurraren ekosistema zaindu, haurrak txikitatik 
eraginkorrak diren ekintzak egin beharko lituzkete, adibidez, 
zuhaitzak landatu, basoak garbitu, suen kalteen inguruko adi-
bideak eman.

Haurrak beren familiekin, bizi beharko lukete basoetan egoera 
desberdinak, lagunekin, familiarekin eta abar, zaintzen ikasteko, 
natura bizitzeko...
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8. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko 
ekintza sozialak eta eskolako ekintzak programatu. Haue-
tan pertsona guztien eskubideak ezagutu eta aldarrikatzeko 
ideiak azaldu beharko lirateke, pertsona guztiek beren esku-
bideak ezagutzeko eta momentu batean beteko ez balira, edo 
beste batenak beteko ez balira, aldarrikatzeko moduak azalduz.

Ekintza horietan, emakumeek egiten dituzten gauzak gizonei 
egiten erakutsi behar dira eta alderantziz, gizonek egiten dituzten 
ekintzak emakumeei egiten erakutsi, horrela, ekintzak, lanpostuak 
eta abar aldarrikatuz, ez lirateke gizonentzat edo emakumeentzat 
izango, baizik eta edozein pertsonak egin ahal dituenak.

9. Hiri eta herri seguruak sortzeko, pertsona guztiak babes-
tuak sentitzeko, guztiak bakean bizi ahal izateko, hiri eta herri-
tarrek, polizia eta ertzainarekin batera lan egin beharko lukete, 
pertsonen boluntarioen taldeak sortuz eta etxe inguru, kale eta 
hiri eta herriko leku desberdinak zainduz.

Ozeanoak eta itsasoak zaindu, zaborrez betetako lekuak garbitzeko 
pertsona desberdinen boluntarioen taldeak sortuz, astero eta beti-
rako lan egingo zuten talde lanak antolatuz.

Egokiena izango litzateke, plastikozko platerrak, poltsak, edalon-
tziak, pajitak, eta abarren erabilera murriztea baina hori gero eta 
gehiago bultzatzen den bitartean, hondartzetan eta portuetan sa-
reak jarriko nituzke material guzti hauek hartzeko eta ozeanora ez 
joateko. Oso gogorra da ozeano pazifikoan hondakinez eta plastikoz 
sortutako irla bat dagoela jakitea eta itsasoko flora eta fauna plasti-
ko hondakinekin agertzen direla ere bai.
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BARDINTASUNA BEHAR 
DOGU

Lola Arrabal Velasco
DBH1 · Begoñazpi Ikastola - Bilbo

Bai, ziur nago hau mila bider entzun dozuela, baina, hau errealita-
tea da, gure errealitatea, emakumeen errealitatea, LGTBI komuni-
tateen partaideen errealitatea, eta gu guztion errealitatea.

Askok dinoete argi dagoala, “hori” (matxismoa) ez dala erreala, edo 
feminismoa hembrismoa dala uste dabe. Nire ustez, hembrismoa, 
matxista beldurtuak asmatu dabe, eurek ez dabelako ezer entzun 
behar, ez kaletik ez etxean.

Zeren hau da beste bat; gure etxeetan, nerabezaroa hazi bezain 
laster, hartu “behar” doguzan prekauzioak, esaten deuskuez gure 
nagusiak. Gizarte hau, gure arropa, gure joera…-rengatik bai 
bortxatuak edo bai erasotuak izatea irabazi egin dogula erakatzi 
deusku. Orain, galdera da, emakumeei gauza hori esan beharrean, 
zergatik ez deutsagu mutilei ez bortxatzen irakasten?

Bai, argi dago, kalera irtetean, arrisku askotara ausartzen gara, 
baina batzuk, ez dabe hau egin behar arriskuan egoteko. Emakume 
askok, etxean bertan dabe arazoa, bai, euren etxeetan, eurentzako 
eskierren dan lekua ere, ez da eurentzat segurua. Emakume honek, 
bai semeekaz edo honek gabe, euren guraso edo senarraren partez 
tratu txarrak jasotzen dabez. Biktima honek, gehienetan ez dira 
salatzera ausartzen, ez diralako munduarengandik marjinatuak 
izan gura.

Denuntziei buruz dala eta, emakume asko babestuta sentitzen dira 
016 telefonoaren atzean dagozan psikologoengatik, honek, salatze-
ko ausartu izan dira, baina, beste askok, ez dabe haien adore guztia 
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izan. Ondo dagoz gauza biak, baina txarto dagoana, da 3. pertsona 
bat hori ikusi eta gero, ezer ez esatea, ez kaltetuari, ez poliziari, 
hau da benetan txarto jokatzen ari dana. Kasu askotan, emakumea 
ez da ezer esatera ausartzen, edo normal ikusten dau; gehienak, 3. 
pertsona baten laguntzagaz aurrera joan ahal izango ziran; barriz, 
pertsona horrek situazioa normalizatzen badu, kaltiar izan dan 
pertsona, horrela ikusi egingo dau, eta hau, ez dago ondo, ez dago 
batere ondo.

Dakizue zer gehiago ez dagoen batere ondo? Adin baxuko umeak 
barruan sartzea, seme-alabak barruan sartzea. Batzuetan, umeak 
oso txikiak gara gauza horiek ulertzeko, gauza hori batez ere. 
Txikiak (edo ez hain txikiak) garanean, 2 pertsona dira munduan 
guretzat garrantzitsuenak, gure gurasoak. Eta guretzat, bata bes-
teari jotzen, edo min psikologikoa eragiten ikustea oso gogorra da, 
baina horrela da, horrela da ume askoen errealitatea, aldatu behar 
DOGUN errealitatea. Askotan, erasotzailea min (gehienetan) fisikoa 
eragiten deutso umeei. Honen (umeen) errua nuloa da, hau da, 
familia apurtu batean biziz gain, biolentzia birikoa jaso egiten dabe. 
Genero biolentzia hau, ez da oso entzuna izan, umeak ezin dabe-
lako horri aurre egin, oso gogorrak izan arren. Honek, hirugarren 
pertsona ausart baten interbentzioa behar dabe.

Horretaz gain, ziur nago, gutxienez ni, mila biolentzia modu gehia-
go dagozala, mila emakume isil gehiago dagozala, mila 3.pertsonen 
errola jolasten dabenak, mila nagusi errekomendazioak ematen 
(euren alabei), mila ume biolentzia birikoa sufritzen dabenak eta 
txarrena, milioika bai kale edo edozein motako erasotzaileak.
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DENOK ZU
Uxue Urbieta

DBH 1, Berakruz kastola

Bazen behin familia poz-poz bat aita, Alex, ama, Ainara, alaba, 
Amaia, eta semea, Anderrek osatzen duten familia bat. Denak pozik 
bizi ziren seme-alabak bikiak ziren nahiz eta oso desberdinak zan. 
Amaiak ile marroia zuen eta begi urdinak zituen, Anderrek berriz 
ile horia eta begi marroiak zituen. Ainara eta Alex antzekoak ziren 
biak alaiak, jatorrak eskuzabalak… Bakarrik Ainarak ile luzea 
zuela eta Alexek motza. Familia perfektua zen, Alex futboleko 
entrenatzailea zen, Ander futbolean zebilen eta Enarak gimnasia 
ritmikaerritmikoa egiten zuen. Ainarak enpresa batean lan egiten 
zuen arduradun moduen eta oso ona zen. Egun batean Amaia eta 
Ainarak Anderren partidu bat ikusi zuten eta Amaiari asko gustatu 
zion. Egun batean Amaiak Anderri esan zion:

—Ander zuen futbola ikusi nuen, partidua eta… polita zen… zuk 
uste duzu utziko didatela apuntatzen?

—Nik uste dut baietz baina… - Anderrek ez oso seguru Amaiak 
aurpegi tristea jarri zuen eta Anderrek: - Bai, bai txantxetan 
nebilen. Utziko dizue… baina lehenago esan amari eta aitari – 

Amaia eta Ander aitarena eta amarena joan ziren. Gurasoak baietz 
esan zuten. Hurrengo egunean presidentearengana joan ziren:

—Gure alabak apuntatu egin nahi du!! – 

—Itxaron zer? Alaba, neska… ez da pentsatuta ere, semea bazen 
bai baina… neska…- 

—Bakarrik neska delako!! Pentsatu pixkat – 

—Ez da ez – Presidenteak haserre.
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Amaia negarrez hasi zen eta alde egin ziren. 

Hurrengo egunean Amaia mutil disfrazatu eta futbolera joan zen 
inor konturatu gabe.

—Nor zara? –

—Kaixo ni… ehh… Pedro naiz? – 

—Zuk jakingo duzu ezta!! – Presidenteak barreszka

—Apuntatu egin nahi dut – 

—Oso ongi, idatzi zure izena eta adina eta joan ekipo horretara, 
Alex da entrenatzailea – azaldu zion presidenteak.

—Eskerrik asko – poztu zen Amaia.

Amaia entrenatzera joan zen, Alexek esan zion.

—Kaixo nor zara? – 

—Ni Pedro naiz – 

Anderrek berriz begiratu beregana joan eta esan zion:

—Ezaguna egiten didazu ezagutzen gara? –

—Ez – esan zuen Amaiak.

—A-MA-IA, zer egiten duzu horrela jantzita -  esan zuen Ande-
rrek harriturik.

—Ez, ez ni Pedro naiz ez dakit nor den zure arreba -  Amaiak 
urduri.

—Eta zuk nola dakizu Amaia nire arreba dela? – Anderrek asko 
sumatzen.

—Lagun onak gara era gauza asko esaten gara – 

—Nire arrebak niri ere bai eta inoiz ez dit zure ezer esan, non 
ezagutu zineten? – Anderrek.

—Ikastolan…

—Bere bikia naiz eta gela berdinean nago eta inoiz ez zaitut ikusi.
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—Ni… urte bat gutxiago dut – 

—Lehen gure edadea duzula esan duzu – 

—Ni… nik… baina… eta…

—Amaia ez esan niri gezurrik edo agian Pedro esango dut?

—Bale aitortzen dut, ez zidaten utzi futbolera sartzen neska 
naizelako eta pentsatu nuen eta onera heldu naiz sekretua 
gordeko didazu?? – 

—Bale – 

Entrenamendua hasi zen eta Pedro oso ona zen denak harrituta 
geratu ziren. Partidu eguna heldu zen eta Amaia mutil, Pedro, 
jantzi zen eta oso urduri zegoen 3 gol sartu zuen. Oso partidu onak 
jolastu zuen. Denak harrituta zeuden. Entrenamendu batean Alexek 
esan zuen:

—Oso  ongi, Pedroren esker finalean gaude!! – 

Denak oso pozik zeuden gehien bat Alex, Ander eta Pedro. Ande-
rrek Amaiari esan zion gurasoei esateko baina Amaiak ezetz esan 
zuen. Pedrok partidu osoa jolastu zuen eta 6 gol sartu zituen ikusle 
guztiak Pedro izena garrasika zeuden. Kopa altxzatzeko ordua 
heldu zen eta Alexek Pedrori san zion eta Pedrok baietz esan zuen. 
Ander keinu bat egin eta animoak eman zizkion. Pedro altxzatu eta 
esan zuen:

—Nire egitako izena ez da Pedro, ez naizelako mutil bat dizfraza 
mozorroa kendu eta…- Denak aho zabalik geratu ziren.

—Amaia deitzen naiz eta bai neska naiz baina mutil dizfrazatu 
mozorrotu behar izan dut futbolean jolasteko – 

Denak isilik geratu ziren eta gero denak haserretu eta “bu” garrasika 
esaten eta zilbatzen. Amaia negarrez hasi eta joan egin zen Alex eta 
Ander bere atzetik joan ziren. Sartu zirenean Anderrek esan zion:

—Oso ondo egin duzu oso harro nago zutaz!! – 
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—Egia da? Denak nire aurka daude oso triste nago – 

—Denak ez -entzun zen ahots bat-  ni ez! Ni ez nago haserre oso 
harro nago baina nahiago dut egia esaten badidazu.

—Eskerrik asko, oso pozik nago -negar malkoak kendu eta esan 
zuen:

—Zeinen zain gaude goazen-

Hirurak joan ziren eta pertsonak berriro “bu” esaten hasi ziren 
baina Alexek esan zuen mikrofonotik:

—Zergatik egin duzue neska delako, zoratuta zaudete? Berdin-
tasun bat egon beharko luke neska edo mutil izan bera gabe 
ez zineten hemen egongo nik uste dut txaloak merezi dituela 
eta ez hau!-

Amaia negarrez hasi zen emozioarekin besteak txaloka hasi ziren. 
Azkenean neska asko apuntatu ziren eta denak pozik zeuden.
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Agenda 2030
Uxue Mellid Narvaiza
DBH1 · Begoñazpi Ikastola - Bilbo

Suposatzen da 2030. urtean Garapen Iraunkorrerako Helburuak be-
teko doguzala, baina, 2019an gagoz eta oraindik gauza asko hobetu 
ahal doguzala pentsatzen dot. Adibide batzuk eukiteko, bi helburu 
aukeratu dodaz, eta horri buruz hitz egitea erabaki dot.

Genero berdintasuna:

Urteak joan ahala, gizartea eboluzionatzen joan da eta emakumeak 
gizonek egiten ebezan gauza batzuk egiten hasi ziran. Gero eta 
gauza gehiago egiteko gai ziran eta horrek gizartea hobetu egin 
dau, denak erabakietan zein edozein gauzan parte hartzen saiatzen 
diralako. Horri esker, emakumeak hainbat lan egin ahal dabez eta 
ez dira derrigorrez etxeko andrak izan behar.

Gizonezkoan ez da gauza askorik aldatu, baina gehienak ez dau-
kie lehen eukien pentsamendu bardina. Orain mutil batzuk etxeko 
andrak dira eta neskekin lan egiten dabe.

BAINA…

Emakumeengan gauza matxistak egiten jarraitzen dira. Nik neu-
kan irakasle batek esaten eban “Emakumeen aurkako indarkeria-
ren eguna existitzen da, horrelako hainbat gauza egiten dirazalako, 
bestela, ez zan existituko, ez zan berrietan aterako eta beste gauza 
batetaz arduratuko ginan. Baina ez danez hori gertatzen, egun be-
rezi bat behar dogu hori ez dala egin behar adierazteko.”; eta, nire 
ustez, hori egia da. Jendea ez ba eban horrelakorik egingo, ez zan 
egun hori existituko, ez gendualako jendeari gogoratu behar hori 
egitea ez dala egokiena.
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Gauza da pertsona batzuk, gehienbat mutilak, ez dabela nahi 
emakumeak euren maila berdinean edo goragoan egotea, eta ez 
dabenez nahi, indarkeria edo beste gauza batzuk erabiltzen dabez 
emakumeak eurak baino beherago egoteko. Gainera, beste mutil 
batzuk, emakumeekin edozer gauza egin ahal dabela pentsatzen 
dabe eta nahi dabena egiten saiatzen direnean, biolentzia erabiltzen 
dabe eta emakumeak min hartu ahal dabe edo gauza txarragoak 
gertatu ahal jakez.

Nik uste dot guk gauzak aldatu ahal doguzala. Gertatzen dana da 
guk gauzak aldatzen saiatzen garela, baina beste pertsona batzuk 
ez dabe euren zatia jartzen edo txarrena, mutil batek emakume 
bateri zerbait egiten badeutsa, gehienetan, joaten direnean juizio-
ra, han dagozan pertsonak mutila kulpagabe jartzen dabe, eta ez 
deutsie ia-ia ezta zigorrik jartzen. Baina orain juizio batzutan ondo 
egiten dabez gauzak eta mutila behar dauan zigorra jasotzen dau. 
Gauza da horrelako pertsona gutxi dagozala eta pertsona gehienak 
ez dira horrela.

Nik ateratzen dodan ondorioa da, lehenengo aldatu behar dogunak 
pentsamendua guk garela, baina ez gu ahurrak baizik eta gu, mun-
duan bizi garanak orain. Ez badogu orain pentsamendua aldatzen, 
ez dau ezertarako balioko guk aldatzea, gehien eragiten gaituenak 
gure gurasoak diralako eta eurak ez badabe ezer egiten, guk ez 
dogu ezer egingo.



Ja
ni

re
 G

ar
cí

a 
Pé

re
z

D
BH

1 ·
 E

l S
al

va
do

r M
ar

is
ta

s 
Ik

as
te

tx
ea

 - 
Bi

lb
o



N
or

a 
Fe

rn
án

de
z 

Ex
pó

si
to

D
BH

 2
 · 

Sa
gr

ad
o 

C
or

az
ón

 Ik
as

te
tx

ea
 - 

Be
rm

eo





A
ia

la
 R

az
ki

n 
et

a 
Iz

ar
o 

Ay
es

ta
D

BH
1 ·

 B
eg

oñ
az

pi
 Ik

as
to

la
 - 

Bi
lb

o



A
lm

ik
e 

Po
rt

uo
nd

o 
Pé

re
z

D
BH

1 ·
 In

st
itu

to
 A

ro
ze

na
 B

ar
ru

et
a 

- B
er

m
eo



A
it

zi
be

r A
gi

na
ga

D
BH

 2
 · 

Ar
tx

an
da

pe
 Ik

as
to

la
 - 

Bi
lb

o



43

Denen onerako
Cosmin Ungureanu

DBH 2 · Sagrado Corazón Ikastetxea - Bermeo

Pertsona hiltzen dira errez sendatzen diren gaixotasunegatik edo 
goseagatik ezin dutelako medikamentuak edo janaria ordaindu. 
Horregatik norbait gaixotzen denean herri pobreetan lagun eta fa-
milia dena ipintzen da triste eta agur esaten diote badakitelako hil 
egingo dela. Baina guk ahal dugu hori aldatu, eman diru apur bat 
edo janari sobreak edo arropa zaharra edo jostailuak… baina nahi 
baduzu. Ez baduzu nahi ez du axola, ez zaitut obligatzen baina nahi 
baduzu agenda 2030-en kanpainetan laguntza eman, donatu dirua, 
arropa edo janaria laguntzeko pobrezia murrizten. 

Eta pobreziaz aparte kutsadura ere da oso kaltegarria, mesedez ez 
bota zaborrik lurrera asko kutsatzen duzuelako. Berrerabili, birzi-
klatu edo eman norbaiti ez duzuna nahi. Eta erabili kotxe gutxiago 
eta garraio publiko gehiago, gutxiago kutsatzen dute, fabrikak ere 
asko kutsatzen dute, horregatik fabrika bat badaukazue edo han 
lan egiten baduzue esan ez botatzeko hainbat ke. Hau ez dut esaten 
nire onerako, denen onerako baino ez hau egiten badugu arazo gu-
txiago egongo ziren munduan eta hainbat eta hobeago biziko ginen.
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