
 2. ANEXOA (irakaslearentzako materiala):  

4. ARIKETA: “EL PODER DE UNO” BIDEOA 

 
 Mahatma Gandhi (Porbandar, Britainiar India, 1869ko urriak 2- New Delhi, Indiako Batasuna, 

1948ko urtarrilak 30) Abokatua, pentsatzailea eta politikari hinduista izan zen. 

 

 XX. mendeko munduko politika eta ideologiari buelta eman zioten teoriko handien artean, 

austeritate mugiezin eta modestia handiko gizon hau dago; Rabindranath Tagore poetak, bere 

nahiaren aurka, jarri zion tituluaz arnegatzen zuena, Mahatma (Arima Handia). Politika ustelkeriaren 

sinonimo bat den herrialde batean, etika eremu horretan sartu zuen Gandhik adibidea eta 

aldarrikapenaren bitartez. Aringarririk gabeko txirotasun batean bizi izan zen, inoiz ez zizkien 

prebendarik eman bere familiarrei, eta botere politikoa beti ukatu zuen, Indiako liberazioaren 

aurretik eta ondoren. Ukatze honek kasu berdingabeko batean bihurtu zuen biolentziaren aurkako 

lider hau garai guztietako iraultzaileen artean. 

 1918tik modu irekian egon zen Indiar mugimendu abertzalearen frontean. Borroka modu 

berriak erabili zituen, gose-greba adibidez, bere programan borroka armatua ukatzen zuen, eta 

biolentziarik gabeko bidearen alde egiten zuen Britainiar menderapenaren aurka egiteko. Behin 

baino gehiagotan kartzelaratua izan zen, eta laster heroi batea bihurtu zen. 

 Behin Indiako independentzia lortuta, Gandhi indiar gizartea eraldatzen ahalegindu zen, 

kasta baxueneko jendea integratuz eta landa-eremua garatuz. Indiako independentziaren 

ondorengo gatazka erlijiosoak gaitzetsi zituen, Indiar lurraldean bizi ziren musulmanak defendituz. 

1948 urtarrilaren 30ean Integrazionista hinduista fanatiko batek hil zuen 78 urte zituela. 

 

 Rosa Parks (Estatu Batuak. 1913-2005) Estatu Batuetako giza eskubideen aldeko 

mugimenduko irudi garrantzitsu bat izan zen, bereziki arraza zuriko pertsona bati eserlekua ez 

lagatzeagatik AEBtako hegoaldeko autobus batean (1955). Kartzelan bukatu zuen ekintza 

horregatik, eta askotan mugimenduko detonatzaile bezala aipatzen da, eta “giza eskubideen 

lehenengo dama” bezala aitortzen da. Parksek ez zion jaramonik egin autobus gidari bati bere 

eserlekua arraza zuriko pertsona bati ustera behartzen saiatu zenean. Kartzelaratu zuten bere 

portaeragatik, ordena nahastea egotzita. Honi erantzuten, Martin Luther King, garai horretan nahiko 

ezezaguna zen apaiz bautista bat, Montgomery-ko autobus publikoen protestak gidatu zituen. 

 

 Martin Luther king, (Estatu Batuak, 1929-1968), Eliza bautistako apaiestatubatuar bat izan zen, 

Giza Eskubideen Mugimenduaren aurrean lan garrantzitsu bat aurrera eraman zuena afro-

amerikarrentzat eta, gainera, Vietnamgo gerraren eta pobreziaren aurkako protesta askotan parte 

hartu zuen. 

 Estatu Batuetan bide ez-bortitzen bidez arraza-segregazioarekin bukatzeko borroka 

horrengatik, Bakearen Nobel Saria eman zioten 1964 urtean. Lau urte beranduago, bere lana gerrari 

oposizioa egitera bideratuta zegoenean, Memphisen hil zuten 1968ko apirilaren 4an, manifestazio 

bat gidatzera zihoanean. 

 Hala Rosa Parks, nola Martin Luther King modu baketsu baten bidez eskatu zuten jendearen 

duintasuna errespetatua izatea. Haien jarrerak gizarte mugimenduak sorrarazi zituzten. 

 

 Ana Frank. Alemaniar gazte judu bat izan zen, nazi kontsentrazio-esparru batean hil zen 1945 

urtean, 15 urte zituela. Mundu osoan ezaguna da bere liburuari esker, Ana Frank-en egunkaria; liburu 

horretan kontatzen du nola bere familia eta beste lau pertsonek ihesaz egin zuten naziengandik 

Amsterdam-en (Herbereak) Bigarren Mundu Gerran zehar. Bere familia harrapatu zuten eta 

alemaniar kontsentrazio-esparru ezberdinetara eramaten zituzten. Ana Auschwitz-eko kontsentrazio-

esparrura eraman zuten 1944ko irailak 2, eta beranduago Bergel-Belsenekora; bertan, tifusa jota hil 

zen 1945eko martzoan. Bere idatziak argi mezu bat izan ziren sufrimendu eta iluntasun garai baten 

erdian. Mundua zoramenetik esnatzen du eta bake eta harmonia etorkisun bat proposatzen du. 

Neskatxa bat izanda, zentzutasuna, burua eta gizatasuna adierazteko gai izan zen. 


