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Bosgarrenez da Ekuadorren Iraide donaire hidalgo 
(durango, 1993). Azkenekoz iazko udan joan zen 
eta han segituko du beste urtebetez. misiolari laiko 
durangarrak urte biko konpromisoa hartu zuen 
Aguarikoko (Ekuadorreko Amazonia) bikariotzarekin. 
Coca hiri inguruetako zabortegiaren kudeaketa txarra 
eta petrolio-enpresek dituzten tximinia kutsakorrak 
bistaratzeko kanpainan ari da laguntzen eta emakumeen 
etxean ere aritzen da hango haur eta emakumeekin.

“Elizak alde batera utziko 
balitu gizartean dauden 
borrokak, niretzat ez luke 
zentzurik izango”

kostata toPatutako 
Norbere lekuaN

“haur hezkuntzako irakasle izateko ika-
si nuen eta gizarteratzailea eta psiko-
motrizista naiz. misiolari laiko gisa nabil 
Ekuadorren. Nire espiritualitatea ondoko 
nahasketatik dator: eskautismoa, Ekuado-
rren bizi izandako esperientzia eta suesa-
ko moja trinitarioak. oso irekiak dira han-
go mojak! Aniztasuna asko lantzen dute, 
femenino pluralean hitz egiten dute. 
Asko borrokatu behar izan dute. Niri ere 
asko kostatu izan zait nire tokia topatzea. 
oso garrantzitsua da beste leku batera 
zoazenean hango errealitatea ezagutzea. 
Ezin duzu jokatu gure pentsamoldearen 
edo gure egiteko eraren arabera. hori da 
niretzat gaitzena”.

mIsIoLARI LAIkoA 
EkUAdoRREN

iraide Donaire Hidalgo

Atzera ere Ekuadorren!
Bai, baina leku berri batean. Oiha-
nean ez naiz inoiz egon aurretik! Kli-
ma ere berria, kostatu zitzaidan ohi-
tzea. Urtebeteko formazio prozesua 
egin nuen etorri aurretik. Formazioak 
laguntzen dizu lurra hartzen, ohar-
tzen nola manipulatzen gaituzten eta 
laguntzen dizu hona iritsitakoan no-
labaiteko ezagutza bat izaten. 

Pandemiak harrapatu zaitu 
Ekuadorren; hartutako 
konpromisoetan nola eragin dizu?
Nahiko kaotikoa izaten ari da. Jen-
deak lanik egiten ez badu ez du ja-
tekorik. Udala bikariotzarekin ere 
antolatu da janaria banatzeko, beste 
hainbat elkarterekin, baina zaila da 
asmatzea nola jarraitu bizitzen. Go-
bernuak hartzen dituen neurriak be-
tikoei eragiten die, askotan bezala; 
protestak eta manifestazioak egon 
dira. Hortaz, ezin gara komunitateeta-
ra joan eta gauzak lehen bezala egin.

Nola moldatzen zarete orduan?
Telematikoki ari gara bilerak egiten, 

baina oso gaitza da. Casa Paulan, esa-
terako, indarkeria jasan duten ema-
kumeei eta adin txikikoei harrera 
egiteko etxebizitza batean umeekin 
eta emakumeekin ekintzak egitera 
joateari utzi diot pandemiagatik. Eu-
rek eskatuta jaunartzea, bataioa eta 
sendotzea egin nahi zuten, baina gu-
retzako formazio hori oso bizipena-
ri loturikoa denez, itxaroten gabiltza 
aurrez aurre egin ahal izateko. Bitar-
tean, haurrentzako ipuin-kontaketa 
saioak grabatu ditut, kontaktua ez 
eteteko. 

Badago aukerarik lan horiek 
berrartzeko?
Taldea sortu genuen hainbat elkar-
te eta gobernuz kanpoko erakunde-
rekin elikadura, higienea eta osasun 
beharrak dituztenentzako eta larrial-
di egoeran daudenentzako laguntza 
koordinatzeko. Bikariotzatik dagoe-
neko banatu dizkigute babes-neu-
rriak auzoetara joan ahal izateko, 
baina bakarrik premia larriak dituz-
ten pertsonei banatzen zaie laguntza: 
aniztasun funtzionala dutelako lagun-
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tza bonorik jasotzen ez duten pertsonei, 
edo egunean bizi diren pertsonei eta la-
nera joan ezinik geratu direnei. 

ingurumena zaintzeko 
mugimenduekin ere aritzen zara 
Ekuadorren.
Bai, hori ere gizarte pastoralaren ba-
rruan. Nahiko konprometituta gaude ho-
rrekin. Adibidez, hemengo zabortegian 
ez dago trataera teknikorik; ustez, lixi-
batuak garbitzeko badira putzu moduko 
batzuk, baina askotan ikusi izan dugu 
ur-bonba apurtuta edo bestelako aka-
tsak. Lau komunitateri eragiten die za-
bortegiak zuzenean eta eurekin aritzen 
gara borrokan, akonpainamendua egiten 
dugu. Eta metxeroen mugimenduarekin 
ere bagabiltza. 

Metxeroen mugimendua?
Petrolio-enpresek darabilten tximinie-
tako suak gas oso kutsakorra botatzen 
du, arnasketa arazoak, minbizia eta beste 
hainbat gaitz eragiten ditu. “Eliminen los 
mecheros, enciendan la vida” (Deuseztatu 
itzazue metxeroak, piztu ezazue bizia) 
kanpaina sustatu dute herritarrek eta 

guk petrolio-enpresen praktika txarrak 
salatzeko parte hartzen dugu. Ez gaude 
enpresa horien aurka ze jende pilo batek 
lan egiten du hor, baina langileei eta eu-
ren familiei eragiten die enpresa horien 
jarduerak. Esplotazioa larregikoa da. Api-
rilaren 7an, esaterako, petrolio-isurketa 
egon zen Coca eta Napo ibaietara eta in-
digena komunitate mordo batengan izan 
du eragina. Bikariotzak denuntzia jarri 
du salatuz petrolio-konpainiek ez dutela 
kontuan izan istripu batek inguruko ko-
munitateen bizimoduan eragin dezakeen 
kaltea. Beste denuntzia batekin ere egin 
genuen bat: haurrek, batez ere neskek, ja-
rritakoa. Zeren, estatistikoki, emakumeei 
eragiten die gehien gas horrek, obarioeta-
ko minbizia eragiten duelako. 

Elizaren misio batean parte hartzen 
ari zara. Zelan uztartzen dituzu 
ekintza sozial horiek eta Elizaren 
agindua?
Niretzat Eliza gara denok, pertsonak. 
Hori da nire begirada. Jakina desberdi-
na dela misiolari moduan edo kooperan-
te moduan etortzea! Balore erlijiosoak 
daude hemen. Jesusen mezua zabaltzen 

dugu bai, baina niretzat “berri ona emate-
ra nator” esatea ez da pulpitu batetik ari-
tzea. Niretzat da hemen egotea, altxatzen 
naizenetik lotara joan arte nire egoteko 
era da, nire konpromisoa gizartearekin. 
Egiten dudan guztia begirada horretatik 
egiten dut. Elizak alde batera utziko bali-
tu gizartean dauden borrokak, niretzat ez 
luke zentzurik izango. 

Ez dut zure hautua ezbaian jarri nahi, 
baina gazte batek misiolari izatea 
aukeratzea deigarria egiten zait.
Bai, jendeari bitxia egiten zaio, baina nik 
oso natural bizi dut. Asko kostatu zait 
nire tokia topatzea eta hemen ez da dena 
erraza. Nik pentsamendu oso irekia dau-
kat, bizi dugun errealitateari dagokio-
na, eta hemen ere asko borrokatu behar 
izaten dut, baina beti esaten diet: Jesus 
mundu guztiarekin egon zen, ez zuen inor 
diskriminatu! Bibliaren egungo irakurke-
ta egin behar da, eta aldaketak barrutik 
egin. Nire ustez denok daukagu espiri-
tualitatea, modu batekoa edo bestekoa. 
Beste espiritualitate edo sinesmenak di-
tuztenekin elkarbizitzen jakiteak aberas-
ten zaitu. 

"‘eLiminen Los meCheros, enCiendAn LA VidA’ (deUseztAtU itzAzUe metXeroAk, piztU ezAzUe biziA) kAnpAinA sUstAtU dUte herritArrek 
etA gUk petroLio-enpresen prAktikA tXArrAk sALAtzeko pArte hArtzen dUgU".
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