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Zientzia eta nekazaritzaproiekmak
garatzeraetorri dira sei andreafrikar
EuskalHen’ira:Ghanakoa
da bat, eta
nanozientziakomasterraegingo du
urtebetez;host nekazaritanzaniarrek,
berriz, landa eremukoproiektuak
ezagutzekoegonaldiaegin dute.

Norbere
ametsak
aberastera

,

Owusuahkmaite du fisika, eta
pozik dago hartutako bidearekin.
Badaki, hala ere, <<salbuespena,,
isikan ala nekaza dela: <<Ghanan
ez da ohikoa zien
ritzan, helburu
tzia ikasketakegitea; fisika, kimi
berarekin lur bar
ka eta matematikakoak, alegia.
tu dute Ghanako Aparteko profila dutenek egiten
eta Tanzaniako
dituzte,,. Emakttmeaizateaere ez
emakumeek Gi
da ohikoa,50 ikaslefik bisoflik di
puzkoan: ettrenjakintzak aberas
rela gogoratudu: <,Bereziki arra
tea. [kelari ibilbidean urratsak rna da emakumebatek fisika
ematenarida haietako bat; beste
hautatzea, eta haiek gizonek beek, ostera, lehenengo sektoreari zalajokatzea espero dujendeak,,.
lotutako hainbat proieMudituzte
Salbuespenaksalbuespen, fisi
esku artean. Haiekzabaltzeko ba
karl ibilbidea urratzen jarraitu
liatuko dute egonaldia.
nahi du Owusuahk; masterra
Fisikaria da Aria Owusuah; amaitzea du xede oraingoz, baina
Ghanakoa da, eta Kumasiko etorkizunerako asmorik ere ez
(Ghana) KwameNkrttmah Zien
zaio falta: <dkerketari ekitea da
tzia eta TeknologiaUnibertsitate- asmoa, eta doktoretza kontratu
an egin ditu tkasketak. Donostian bat lortu nahi dut horretarako>,.
bizi da egun, nanozientziako
Nanozientziaren arloan jarraitu
masterra egiten ari baita Materia- nahi duenez, Ghanatik kanpo
len Fisika Zentroan (CSIC EHU). ikusten du here bunm,eta Euskal
Haren iritziz, inguruarekin ko
Herrira etortzen saiatuko dela
nektatzeko tokia da laborategia:
azaldu du. Gerora, ordea, Ghana
<<Fisikakolaborategira joan nin
ra itzultzeko asmoadu: <dkasitatzenean ulertu nuen lehenengoz, koa hire henian lantzeko>,.
esaterako, argia nola sortzen
den,,. Materialen Fisika Zentroa
ren eta Mujerespor Africa fianda
zioaren lankidetzak ahalbidetu
du haren egonaldia.
Nanozientziari
lotutako
proiektua egitea erabaki zuen
Owusuahk,eta horrek ekarri du
Euskal Herrira. Ghanakouniber
tsitatea baino prestatuagoa ikus
ten du hemengoa:<<Baliabidegutxiago daude hango laborategie
tan. Hart, nanozientziako master
bat aukeratuta ere, ez nuke benetako laboeategi batera joateko au
kerarik izango, ez eta ikasitakoa
praktikan janxeko ere>,.
Eurek
ekoRzitako
produktuak
ekarridituzte
egonaldira.
J cRulz
/ FOKU
Izaro Zinkunegi
Barandiaran
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direla dio, eta horrek ekoizpena
mugatzen duela. Halaber, met
katuratzea zuzenagoa izatea ere
beharrezkoa ikusten du proiek
tua garatu ahalizateko.
Barazki eta fruta deshidratatuen zorrotxoak ekat ri ditu Muf
flaik egonaldira. Elikagai freskoak
eta deshidratatuak ekoizten dituzte taldeko 82 emakumeek.
,<Uzta handienekogaraian ez ge
nuen fruta eta bar~ki guztia saltzen; erabald genuendeshidrata
zioareldn hastea,,. Urte osorako
janaria izatea ere ahalbidetu die
horrek. Eurek diseinatutako
eguzld labea erabiltzen dute; bai
ha, eguraldi aldakorraren menpe
dande: <<Euri egunetan ezin dugu
erabili labea,,. Haatik, bestelako
makineria bat behar dutela nabarmendu du, labe elektrikoa,
adibidez.
Mlotek ere barazki eta frutak
ekoizten ditu; organikoak, zeha
tzago esateko. <<Tomateak
ekoiz
ten ditut negutegian; txandakatze sistema erabiltzen dudanez,
beste zenbait barazki ere badi
<<Makineriathlta dugu, eta pake tut>>. Aldaketaldimatikoari aurre
tatzeko materiala garestia da,,.
egitea ezinbestekoa da haren tri
Horri aurre egiteko beharrezkoa tziz: <4ngumaoso lehoma denez,
ikusten du azpiegiturak hobe
tanke eta negutegiak erabiltzen
tzea, baita erakundeen laguntza ditugu. Horrela, tom txild batean
ekonomikoakere.
eta ur gutxirekin ekoizpen ban
Magembekmanioka eta haren diagoa eta hobealortzen dugu>>.
eratorriak ekoizten ditu: <<Lau
Beste proiektu bat martxanja
emakumehasiginen, eta
64 gara eguw,. Magem
bek ere produktu prozesatuak egiten ditu, irina,
kasurako: <<Produktua Uzta handieneko garaian
ren biziraupena luzatzen ez genuen fruta eta barazki
du, eta urte guztirakoeli guztia saltzen; erabaki genuen
Tanzaniako
emakumeak,
Petritegisagardotegian
bisitan.ASPEGI
kagaia izatea ahalbide
deshidratazioarekin
hastea.
Pen>,. Egonaldianikusi- EstherMuflui
Nekazaria
Hilabete eskas darama Owu tan. 2016anprestakuntza jaso zu
tako proiektuei jarraiki,
suahk Donostian, eta jendearen ten MadrilgoUnibertsitate Auto erronka berriak erebadi
harrerak harritu du gehien: <<Beti nomoan,eta euren ideiak haus- tu: <<Prestatutakojanariak ekoi- rri berri du Mlotek:<< Kalitatezko
galdetzen didate zer moduznago potzeko erabili zuten jakintza
tziz gero, tartak, esaterako, pro elikaduraz gain, garrantzitsua
en. Jendea irribarre batekin hut
hori. Orain, ostera, nekazaritzari duktuaren halloa handitzen da. orekatuaizatea. Oiloakjarri direr,
eta haiek proteina iturri dira>,.
biltzen zait,>. Harrerakez ezik, ja- eta merkaturatzeari lotutako
Horrek merkatua zabaltzea
teko ohiturek ere harritu dute: hainbat proiektu ezagutu dituzte: errazten du, baita familiak man Aurrera hegira ere baditu asmo
berriak: <<Eratorritako produk
<<Guretzatosagaigarrantzitsuena Karabeleko ekonekazaritza
tentzea ere,,.
karbohidratoak dira: arroza, pa- etxaldea, Errezilgo AzokaElkarBestelako proiektu bat du Bu- tuakekoitzinahiditut: tomate fri
rata... Hemen,bar~kiak, arraina tea, Guztiona klusterra, lztueta kukuk: ostra perretxikoak eko> jitua edo marmdadak>,.Karabeeta haragiadira>,.
esnekiak eta beste hainbat.
ten ditu, polietilenozko zorroak leko aipatu du eredu moduan;ez
Elikadurari eta nekazaritzari
erabiliz. <~ProteinafaRa dute fa- prozesatutako produktuen ka
hertsiki lotutako proiektuak di
Klima aldaketaren aurka
miliek, eta proteinadun elika
suansoilik, baita gizarteratze ar
tuzte Leocadia Vedastus, Abiah <<Batataekoitzi, prozesatu, pake gaiak garestiak dira; perretxikoa, loan egiten duen lanagatik ere:
Magembe, Magdalena Bukuku, tatu eta saldu egiten dugu,>,azal- alcFtz, merkeada, eta etxean erein <<Bazterkeria egoeran dagoen
Esther Muffui eta Sophia Mlote du du Vedastusek. Mantenugai dezakezu>,. Hamar emakumek jendeakere lan egin dezake~>.
Joan etorriko egonaldia egin
tanzaniarrek. Bi asteko egonaldia ugariko barazkia da batata, eta jarri zuten martxan, eta ekoizpe
egin dute Donostian, Baratzetik nut rizio gabeziei aurre egitea ere nerako eraikin bat dute egun: dute emakumetanzaniarrek Gi
Merkatura programan. Mujeres badu helburu. Haatik, batata osa
<<600poltsa erabiltzen ditugu, puzkoan: euren proiektuen berri
por Africa fundazioak eta Aspegi gai duten produktuak saltzen
baina, 2.500 ekoizteko ahalmena eman dute, baita hemengoak
ezagutu ere. Maleta bete bizipen
Gipuzkoako EmakumeProfesio
dim, irina etabatatafi’ijituak,
du eraikinak>>.
Bukukuren
nal eta EnpresarienElkarteak an terako. Ekoizpenaz gain, forma proiekmak ere lan~en du forma
eraman dute bueltan, bakoitzak
tolatu dute, eta GipuzkoakoFore kuntzak ere berebiziko garran
kuntza: hamar hamabi laguneko bereak. Baina, arrakastarako
Mdundiak babesm du.
tzia du, eta horretan ere badaloil: zazpitalde ditu; bost emakumee ezinbesteko gakoak berberak di
Zein here herri eta eskualdekoa <<Bestefamflia eta herri batzuetan nak eta bi mistoak. Banakako rela azpimarramdute, aho batez:
<<Konpromisoa, emakumeeninden arren, klima aldaketari aurre ekoizten hastea ahalbidetzen
ekoizleei ere ematen dizkiete
egitea dute xede euren proiektue
du,,. Badtra, ordea, zafltastmak: saioak. Ordea, haziak garestiak darra eta elkarlana,>.

