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Kooperante izatea erabaki eta 
Mozambikera ailegatu zinelarik, zer 
egin zitzaizun deigarriena?
Lehen aldiz Marrupara (Niassa probin-
tzian) iritsi nintzenean egoera gataz-
katsua aurkitu nuen. Begiak eta bela-
rriak ireki, galdetu eta ulertzen saiatu, 
hori zen egin behar nuena. Horrela pasa 
nuen lehenengo urte osoa, haiengan-
dik ikasten eta haiek ulertzen, eta uste 
dut horri esker atera direla ondorengo 
proiektuak.

zein proiektu?
Mozambikera etorri ginenean, es-
kualdea garatzeko programa zabala 
genuen buruan, arlo produktiboa eta 
ekonomikoa, osasuna, hezkuntza, az-
piegiturak… landuko zituena. Bizpahi-
ru urteren buruan, ordea, konturatu 
ginen eremu produktibo eta ekono-
mikoan zentratzea hobea zela, beste 
arlotan txikia zela gure balio erantsia. 
Nekazaritza pixkanaka indarra hartzen 
hasi zen eta enpresa txikiak sortzen 
lan handia egin genuen hasieran, baina 
ahaleginak ez zuen emaitza handirik 
eman, eta behin nekazaritzan buru-be-
larri jarri ginenean, orduan hasi ginen 
emaitza onak lortzen.

Batez ere bi gauza egin ditugu emai-
tza oso onak eman dituztenak. Bata, ha-
sierako garaietan, errepideak egitea, eta 

bestea, nekazaritza teknikak hobetzea. 
Esaterako, duela hamabost urte Marru-
pako hamar baserritar oparoenek urte 
osorako 200 bat euroko uzta zuten eta 
orain, milaka dira Marrupan uzta ho-
bea lortzen duten baserritarrak. Aurten 
gainera errekorra egin dugu: hainbat 
teknika eta aholkuri esker hamar milioi 
eurotik gorako diru-sarrera izan dute 
baserritarrek. Hori Mozambiken da urte 
osorako 15.000-20.000 lanpostu sor-
tzearen parekoa. Eta oraindik badago 
irabaziak handitzeko tartea. 

une honetan zein da 
Mozambikerako plan estrategikoa?
Iparra argi dugu, hemengo baserri-
tarren diru-sarrerak handitzea lortu 
behar dugu. Bestalde, gure barne fun-
tzionamendua berrantolatzen ari gara, 
fundazioko dirua ahalik eta jende ko-
puru handienera heldu dadin. Gakoa 
da gero eta mozambiketar gehiago du-
gula fundazioan lanean; jende gazteari 
fundazioko martxa erakusten diogu, 
lanerako trebatzen ditugu eta lantal-
dea zabaltzen goaz, ahalik eta nekazari 
gehienengana iristeko.

10.000-15.000 baserritarrekin ga-
biltza eta dagoeneko teknikak ikasiak 
dituzten 200 edo 300 bat baserritar 
irakasle mugitzen ditugu urtean, ere-
mu batetik bestera eta bost hilabetez. 

Beñat arzadun Olaizola (errenteria, 
1973) ingeniaria da eta hamazazpi 
urte daramatza mozambike 
iparraldean kooperante, arrasateko 
mundukide fundazioan. 
fundazioaren laguntza 15.000 
nekazarirengana iristen da eta 
Olaizolak, zehazki, ekoizpena 
hobetzeko teknikak irakasten dizkie. 
aurten, inoizko irabazirik handienak 
lortu dituzte baserritarrek.

    aMaia Zabala tolosa

Kooperazioa 
da punta-puntako 
neurokirurgia 
egitearen parekoa”

BEñat arZadUN OLaIZOLa
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Kanpoko kooperanteak hiru gara eta 
idazkari eta ikuskatzaileen artean 35 
langile mozambiketar ditugu. 

Nola definituko zenituzke bertakoen 
bizi baldintzak?
Zeharo desatseginak, inork berarentzat 
nahiko ez lituzkeenak: gutxi eta gaizki ja-
nez, lo lurrean eginez eta hainbat garaitan 
hotza pasatuz, beti hauts artean, gaixota-
sunak tarteko, heriotza tasa altuekin... 

Jendeak hobeto bizi nahi du eta une 
honetan hobeto bizitzeko behar duten 
gauza garrantzitsuenetakoa diru pixka 
bat edukitzea da, etxea hobetzeko, kol-
txoia eta mantak erosteko, edo irrati bat, 
eskola ordaintzeko, medikutarako… eta 
hori lortu ahal izateko prest daude gauza 
berriak ikasteko.

Mundukidek Mozambiken duen 
programa honek lotura du 
kooperatibekin. Kooperatiben 
filosofia nagusitzen al da zuen 
egitekoan ere bai?
Mondragon Kooperatibaren sortzaile 
Jose Maria Arizmendiarretak zioen mo-
duan, politikariek eta soldaduek mundua 
gobernatu nahi dute, filosofo eta zientzia-
lariek mundua ulertu nahi dute eta langi-
leek mundua eraiki egiten dute. Garapena 
ere eraiki egiten da eta gure egitekoan ez 
dago limosnarik, zabaltzen diegun mezua 
hori da, inork ez diela etorkizuna opari-
tuko, eurak direla euren bizitzaren jabe 
eta aurrera ateratzeko lana egin beharko 
dutela. Ideia hori Mundukide nagusiki 
finantziatzen duten Arrasateko eta ingu-
ruko herrietako kooperatibetatik dator. 

Kooperazioarekiko iritzi kritikoa 
duzu.
Kooperazioa ez da erraza eta askotan 
arrosa kolorekoa bailitzan saltzen dute. 
Kooperazioa da punta-puntako neuro-
kirurgia egitearen parekoa. Mozambi-
ke dagoen bezala dago gauzak aldatzea 
zaila delako, bestela eurek ere aldatu-
ko lituzkete euren kabuz. Kooperazioan 
erabaki zailak hartu behar dira, sakrifi-
zio handiak egin, zerbait funtzionatzen 
hasteko. Ez onartzeak dakar sarri asmo 
onak gehiago izatea ekintza onak baino.

zuk esana da europak hipermetropia 
duela eta Mozambikek berriz, 
miopia.
Hona datorren europarrak badaki he-
rrialde garatu batek nola funtzionatzen 
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duen edo nola bizi den, baina ez daki he-
rrialde azpigaratu batek zein bide egin 
behar duen garapenera iristeko. Mozam-
biketarrak berriz, badaki pobrezian bizi-
tzea zer den, baina ez daki zein bide egin 
behar den pobreziatik ateratzeko. Mo-
zambiketarrei ideiak eskatzen zaizkie-
nean ezagutzen dutenaz hitz egiten dute, 
errota bat gehiago, kamioi bat gehiago… 
Gertuko gauzak. Aldiz, Mozambikera da-
torren europarra txotxolokeriekin dator, 
komunitate honetarako aurreratuegiak 
diren gauzekin edo testuingurutik kan-
po dauden gauzekin. Bi mutur horiek 
uztartzea izaten da zailtasunetako bat: 
hemengoak urrutiago ikusten ikasi de-
zala eta kanpotik datorrenak bere es-
perientzia hemengo errealitatera egoki-
tzen jakin dezala.

Garapenean, zergatik geratu dira 
afrikako herrialdeak atzerago?
Historiagatik. Europa erdia erro-
matarrek kolonizatu zuten eta 
horregatik ez zen azpigara-
tua gelditu. Erromatarrek 
aurrerapenak ekarri zi-
tuzten Europako beste 
herrialdeetara, nahiz 
eta garapen horrek es-
klabotza, zigorra eta 
krudelkeria ere ekarri 
zituen. Euroasia osoan, 
duela 10.000 urtetik due-
la 2.000ra garapen proze-
su azkarra eman zen garaian, 
Afrika isolatuta geratu zen eta 
historiak erakutsi du ideia berriak sor-
tzeko jende mugimendu handia behar 

dela, batzuk besteekin hartu-emanean. 
Saharaz hegoaldeko Afrikan jende gutxi 

bizi zen eta ondorioz ideia berriak 
erritmo txikiagoan etorri zi-

ren, ez dago beste misterio-
rik. Izan ere, isolamendu 

hori apurtu denetik, se-
kulako garapena izan 
du Afrikak. Azkeneko 
50 urteetan egin duen 
eraldaketa beste leku 
batzuetan mendeetan 

egin denaren parekoa 
da eta datozen beste 50 

urteetan ere izugarri ga-
ratuko dira herrialde hauek. 

Munduan bidegabekeriaren aur-
ka dagoen erremintarik onena mugi-
mendua da. Batetik bestera mugitzeko 

Hemengo jendeak 
erabakiko balu orain arte 

bezala bizitzen jarraitu nahi 
duela, ulergarria litzateke. 

Baina besteek aurrera 
egiten badute eta zuk ez, 

bihar besteen menpe 
biziko zara”
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erraztasunak egiten du ezberdintasunak 
gutxitzearen aldeko lanik onena. 

pobrezia ideia falta dela esan ohi 
duzu.
Pobrezia diru falta da, baina diru falta 
baino askoz gehiago ere bada, eta 
hori ulertaraztea sarri oso zai-
la da Euskal Herrian. Pobre-
zia umilazioa eta depen-
dentzia ere bada. Pobrea 
denak obeditu egiten du 
eta dirua duenak agin-
du, eta bizitzako makina 
bat arlotan ikusten da 
hori. Pobrezia da ezjakin-
tasuna, eskola falta, zure 
gertuko mundutxotik  kan-
po zer gertatzen den ez jaki-
tea, mundua interpretatzeko infor-
mazio falta, gauzak modu txukun batean 
arrazoitzeko eskola falta...

zergatik da garapena beharrezkoa?
Ez da beharrezkoa, saihetsezina bai-
zik. Hemengo jendeak erabakiko balu 
orain arte bezala bizitzen jarraitu nahi 
duela, horretarako aske dira, noski, eta 
ongi irudituko litzaidake. Baina besteek 

aurrera egiten badute eta zuk ez, bihar 
besteen menpe biziko zara. Hemen libre 
biziko naiz zuk libre bizitzen uzten dida-
zun bitartean, zeren zuk erabakitzen du-
zunean hemen dagoela zuk nahi duzun 
urrea edo zuk nahi duzun petrolioa edo 

safaria, nik ez dut indarrik izango 
zuk erabakitzen duzunari au-

rre egiteko, nire bizitzaren 
jabe izango zara. Pertso-
nek eta herriek garatu 
behar dute autonomia 
garatu ahal izateko eta 
eurak ere ederki asko  
konturatzen dira hona 
4x4 batean datorrenak 

agindu egiten duela, eta 
hankutsik dabiltzanek ez 

dutela ez iritzirik, ez ahotsik, 
ez botorik. 

hamazazpi urtetan, gauza asko bizi 
izan duzu.
Hemen lana egiteak nagusiki bi senti-
mendu sortzen dizkit. Batetik, pisua eta 
etsipena, eguneroko miseriarekin elkar-
bizitzea eta zoritxarrak bata bestearen 
atzetik ikustea ez baita samurra. Beste-
tik, zerbait lortzen ari zaren sentsazioa, 

aurrera goazela, miseriatik ateratzen ari 
direla eta bertakoak pozik daudela.

etorkizun hurbilean non ikusten 
duzu zure burua?
Bizitzak buelta asko ematen ditu eta 
inoiz ez dakizu zer pasa daitekeen. As-
paldi ikasi nuen epe luzera planik ez egi-
ten, gaur hemen zaude, baina bihar ez 
dakizu, senide bat gaixotu daiteke edo 
aukera berri bat sortu eta beste norabait 
joan. Auskalo. 

zein mezu bidali nahiko zenieke 
euskaldunei?
Mozambiketik begiratuta, Euskal Herri-
ko gizarteari esango niokeen lehen gau-
za da mundua zabala dela eta ez gaite-
zela bizi gure zilborrera begira. Gainera, 
mundu zabal horretan gauza on asko ari 
da geratzen, jendearen bizimodua hobe-
tzen ari da. Eta horrez gain, esango nieke 
Euskal Herrian bizi dituzten zailtasunak 
zailtasun, munduan ongien bizi diren 
%5en artean dagoela euskal gizartea. 
Beraz, disfrutatu, eta beste batzuei ere 
eman aberastasun horretatik pixka bat, 
norbere bizi-mailatik hurbilago bizi 
daitezen beste horiek. 

Afrikak azken 
50 urteetan egin duen 
eraldaketa, beste leku 
batzuetan mendeetan 

egin denaren 
parekoa da”


