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Ongi Etorri Errefuxiatuak plataformako boluntario batzuk otordua ematen Bilbora iritsitako migratzaileei, aurtengo uztailean. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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Elkartasuna eta laguntza
Euskal Herriko erakunde, elkarte eta enpresa ugarik proiektuak martxan

jartzen dituzte beharra duten pertsonei laguntzeko, han eta hemen. 
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P
obreziaren Kon-

trako Nazioarte-

ko Eguna Parisen

egin zen lehen al-

diz, 1987. urteko

urriaren 17an.

100.000 lagunek baino gehiagok

manifestazio bat egin zuten egun

horretan, pobrezia, gosea, bortiz-

keria eta beldurra jasaten dituzte-

nen giza eskubideen eta askata-

sunaren alde. 1992an, Nazio Ba-

tuen Erakundeak Pobreziaren

Kontrako Nazioarteko Egun izen-

datu zuen egun hori, urriaren 17a,

alegia.

Urtero, pobrezia eta desberdin-

tasuna desagerrarazteko aldarria

egiten dute egun horretan Nazio

Batuen Erakundeak, Unesco eta

Unicef erakundeek, besteak bes-

te. Euskal Herriko zenbait era-

kundek, sindikatuk, elkartek eta

herri mugimendu ugarik ere mo-

bilizazio, ekitaldi eta jarduera

ugari egiten dituzte urriaren 17an:

Euskadiko eta Nafarroako Gara-

penerako Gobernuz Kanpoko

Erakundeen Koordinakundeek,

Eapn Euskadi Gobernuz Kanpoko

Erakundeen sareak, Nafarroako

Pobreziaren Kontrako sareak, Al-

boan Gobernuz Kanpoko Era-

kundeak, Ongi Etorri Errefuxia-

tuak plataformak, Zero Pobrezia,

Reas, Cear eta Donostia Munduen

Artean elkarteek, eta beste zen-

baitek. 

Erakunde eta elkarte horiek ur-

te osoan aritzen dira lanean, po-

brezia eta desberdintasuna desa-

gerrarazteko neurri zehatzak eta

eraginkorrak lortzeko. 

Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoa-

ko, Nafarroako eta Baionako eli-

kagai bankuek ere ahaleginak

egiten dihardute pobreziari aurre

egiteko. Irabazi asmorik gabeko

erakundeak dira, eta denen arte-

an elikagai bilketa sustatzen dute

Euskal Herri osoan. Elikagaiak

alferrik galtzearen kontra borro-

ka egiten dute; saltokiek eta beste

zenbait enpresak ematen dizkie-

tan elikagaiak beren instalazioe-

tan gordetzen dituzte, eta, gero,

behartsuei jaten ematea xede

duten arreta zentroetan banatzen

dituzte. 

POBREZIARI
AURRE EGITEN
Urriaren 17a Pobreziaren Aurkako Nazioarteko
Eguna dela eta, mobilizazio, jarduera eta
ekitaldi ugari egingo dira Euskal Herrian.

Pobreziari aurre egiteko lanean aritzen dira Euskal Herriko erakunde eta elkarte ugari. JAVI JULIO
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Iñaki Bidegain Alberdi (Donostia,
1950) Neurologia Ebolutiboan es-
pezializatutako medikua da, eta
idaztea atsegin du. Hamabost li-
buru kaleratu ditu orain arte. Az-
kena, aurten, Siriad y el tapir... y
el jaguar (Siriad eta tapirra... eta
jaguarra) abentura eleberria. Li-
buru horretan, eta Cuentos reales
y mágicos del oriente amazónico

boliviano (Boliviako ekialdeko
Amazoniako ipuin benetakoak
eta magikoak) ipuin bilduman eta
Ricardito y el caimán (Ricardito
eta kaimana) eleberrian, Bolivia-
ko Amazonian bizi diren pertso-
nak dira protagonistak.
Bolivian, zaila da Amazonas
ibaiaren inguruetan bizi diren
pertsonen bizimodua. Haien
premiak, ilusioak eta ametsak
azaltzen dituzu zure hiru libu-
rutan.
Bai, hori da. Amets edo desio ho-
riekin bat egiten du gure proiek-
tuak, DOA garapenerako gober-
nuz kanpoko erakundearekin
egiten duguna. Zaila da mende-
kotasuna duten hango umeek
erantzun bat edukitzea, eta askoz
zailagoa oraindik norbaitek la-
guntzea ume horiek eskolara joan
daitezen. Horrela, gure proiek-
tuaren bidez lan horiek egiten di-
tugu.
Elkartasuna, beharra duenari
laguntzea eta aurrera egiteko
nahia dira liburu horietan azpi-
marra daitezkeen ideia batzuk.
Bai, eta zeharka agertzen dira
kasu berezi batzuen azalpenak,
baita aurrerapena ere, eta, leku
guztietan bezala, tresna batzuk
jarriz gero nola erantzunak sor-
tzen diren. Oso zaila da, baina
proiektuak martxan jartzen dire-
nean oso erantzun ona jasotzen
da. 
DOAk osasun eta hezkuntza ar-
loko egitasmoak bultzatzen
ditu Bolivian, Guatemalan eta
Kolonbian. Besteak beste, ospi-
talizazio pabiloiak, ikastetxeak,
liburutegiak, ludotekak eta ez-
gaitasun bat duten umeentzako
heziketa bereziko eskolak za-

baldu ditu, eta beka programa
bat ere sortu du baliabiderik
gabeko medikuak espezialitate
batean aritzeko presta daitezen
ahalbidetzeko.
DOAko jendeak gehienbat ospi-
taleetan lan egiten du. Arabako,
Bizkaiko eta Gipuzkoako ospita-

leetako profesionalak joaten dira
lan egitera. Traumatologoak, zi-
rujauak, ginekologoak... Deitu zi-
guten ikusten zutelako mende-
kotasunaren eta heziketa bere-
ziaren munduan hutsune handi
bat zegoela. Orain dela hamabi
bat urte joan ginen, hango egoera

ikusi, eta lotuta gelditu gara.
Proiektu bat egin genuen eta ho-
rretan ari gara lanean. 
Boluntario moduan ari zarete
lanean.
Bai, musu truk. Horrela egiten
dugu lan, eta horrela joaten dira
talde medikuak urtero. Gu Ama-
zoniako leku askotara joaten
gara, San Borja, Santa Ana, San
Ignacio... Gehienak jesuiten as-
paldiko misioak dira.
Zuek egiten dituzuen lan ho-
riek beharrezkoak dira han bizi
direnentzat.
Jakina. Bestela, ez lituzkete izan-
go gure ingurunean jasotzen di-
tugun erantzunak. Beti behar dira
sostenguak osasun munduan
gauzak garatzeko, eta azken bate-
an ereduak jartzeko; halaber,
mendekotasunaren munduan
eta heziketa bereziaren mun-
duan, eredu batzuk mahai gaine-
an jartzeko eta lan batzuk egitea
posible dela haiei jakinarazteko.
Haiek egin behar dute lana, baina
ereduak edukitzea beti da aberas-
garria.

Oso esker onekoak izango dira
zuekin.
Bai, horrela da, eta horrek harra-
patzen zaitu, eta adore handiagoa
ematen dizu lanean jarraitzeko.
Berriro bueltatzen gara, eta
proiektu bat burutu ondoren bes-
te proiektu batean pentsatzen
hasten gara, beraiek lan egiteko
aukera izan dezaten. Azkenean,

guk sostengatu egiten baitugu be-
raiek jadanik martxan jarri dute-
na eta zaila dena aurrera atera-
tzea.
Herri horietan bizi direnek pre-
miazkoa dute garatuago dau-
den herrien elkartasuna eta la-
guntza.
Bai, horrela da. Egitasmoak
modu onean garatu behar dira
beraiek lan egin dezaten. Haien
ondoan egon behar da, lagun-
tzen, eta garai larrietan bultzada
bat ematen. Hori da gure lana,
baina beraiek egin duten edo egi-
ten ari diren zerbaitetan oinarri-
tuta. 
Besterik azpimarratu nahi
duzu? 
Besterik gabe, gogo handiarekin
joaten garela eta DOAk ere ahale-
gin handia egiten duela hainbeste
pertsona mugitzeko. Ehundik
gora mugitzen dira, eta ahalegin
hori egiten duten gehienak osa-
sun mundukoak dira: medikuak,
erizainak, sanitarioak... Oso 
herri eta lan interesgarriak dira,
eta interes horrek azkenean 
eragiten du ahalegin txiki bat
gehiago egiteko. Nire kasuan, es-
perientziak idazteko, kasuak
adierazteko, eta gauza horiek
ezagutarazteko. 

«Proiektuak martxan jartzen direnean 
oso erantzun ona jasotzen da»
IÑAKI BIDEGAIN ALBERDI bMedikua eta idazlea

DOA Denok Osasunaren Alde garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak Boliviako Amazonian egiten dituen
hezkuntza bereziko proiektuen arduraduna da. Han izandako esperientziak baliatu ditu bere liburuetako batzuk idazteko.

Iñaki Bidegain Alberdi, erdian makurtuta, hainbat medikurekin eta erizainekin, Boliviaraino eramango dituzten
hegazkina hartzeko prest. BERRIA

«Gogo handiarekin
joaten gara, eta DOAk
ahalegin handia egiten
du hainbeste pertsona
mugitzeko»
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.doaong.net

@

Ibiltzeko ezintasuna duen gazte batekin, Boliviako Amazonas ibaiaren
inguruko herrixka batean. BERRIA



M
ercadona
konpai-
n i a k
gizartea-
r e k i n
d i t u e n

konpromisoetako bat da gizarte-
ari itzultzea gizartetik jasotzen
duenaren zati bat. Horretarako
dauka, hain zuzen ere, Erantzu-
kizun Sozialeko Plana. Horrela,
plan horren barnean martxan
jartzen dituen hainbat jarduera
ildo jasangarriren bidez jorratzen
ditu bere alderdi soziala eta eti-
koa, eta jarduera ildo horiek haz-
kunde partekatua sustatzen dute. 
Politika horri jarraikiz, Merca-

dona lanean ari da, besteak beste,
Hiri Banaketa Jasangarriaren
Proiektua garatzen laguntzeko,
eta baita airearen kalitatea hobe-
tzeko ere. Horrela, teknologia
garbiak eta eraginkorrak erabil-
tzen ditu bere kamioiak eta furgo-
netak higiarazteko, eta lorategi
estalkiak eta lorategi bertikalak
eraikitzen ditu bere saltokietan.

EKONOMIA
ZIRKULARRA
Ingurumen jasangarritasuna bai-
ta Mercadonaren Erantzukizun
Sozial Korporatiboaren beste ildo
estrategiko bat. Mercadonaren
Ingurumena Kudeatzeko Sistema
propioak logistika hobetzea,
energia efizientzia areagotzea eta
hondakin gutxiago sortzea du
helburu. Sistema horren parte ba-
tek ekonomia zirkularra du inspi-
razio iturri, eta hau du xede: hon-
dakinak berriz ere baliabide bila-
katzea, hornitzaileekin elkarla-
nean jardunez.
Horrez gain, Mercadonak 140

jantoki soziali eta 60 elikagai-
bankuri laguntzen die, eta baita
Espainiako estatu osoko beste
zenbait ongintza erakunderi ere,
elikagaiak emanez edo elikagaiak
jasotzeko kanpainak sustatuz.
Halaber, dendak trencadis estilo-
ko horma irudiekin apaintzeko,
lankidetzan aritzen da 27 funda-
zio eta okupazio zentrorekin.
Desgaitasun intelektuala duten
mila lagunek baino gehiagok egi-
ten dituzte horma irudi horiek.

2009az geroztik, Mercadona
partaidea da Jasangarritasunera-
ko Banaketaren Europako Foroan
(REAP). Europako Batzordea era-
kunde horretako lehendakaritza-
ko kide bat da. Bestalde, 2011n
atxikimendua adierazi zion Nazio
Batuen Mundu Hitzarmenari. Gi-

za eskubideen, lan arauen eta in-
gurumenaren aldeko eta iruzu-
rraren aurkako borrokaren oina-
rrizko balioak jasotzen ditu hi-
tzarmen horrek.
Bere erantzukizun sozialaren

ildotik, Mercadonak laguntza
ematen die Arabako, Bizkaiko eta

GIZARTE EKINTZA JASANGARRIA
MERCADONAREN ESKUTIK
Mercadona konpainiak alderdi soziala eta etikoa jorratzen ditu bere Erantzukizun Sozialeko Planaren bidez, 
eta martxan jartzen ditu hazkunde partekatua bultzatzen duten hainbat jarduera ildo jasangarri.

Miguel Angel Fernandino, Bizkaiko Elikagaien Bankuko presidentea, eta

Miryam Oca, Mercadonako Euskadiko kanpo harremanetarako gerentea.

MERCADONA

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.mercadona.es

@
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Mercadonako kide bat Nuestra Señora de los Desamparados elkarteko bi

kiderekin. MERCADONA

Mercadonako kide bat eta Behartsuen Haurridetxoak elkarteko lau

ordezkari. MERCADONA

Gipuzkoako elikagai bankuei, eta
Gasteizko Babesgabetuen Andre
Maria jantoki sozialari. Horrela,
premia-premiazkoak diren pro-
duktuak ematen dizkie egunero,
kalitate eta elikagai segurtasun al-
detik baldintza hoberenetan dau-
den produktuak.
Izan ere, Mercadonak hitzar-

menak ditu Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako elikagai bankuekin,
eta aurten 3.000 kilo premiazko
produktu banatu ditu Araban,
beste 3.000 kilo Bizkaian ,eta
2.500 kilo Gipuzkoan. 
2017an, 486 tona premiazko

produktu baino gehiago eman
dizkie Euskal Autonomia Erkide-
goko (EAE) erakunde sozialei.
Mercadonak 16 denda zabalik

ditu EAEn: bost Gasteizen, hiru
Bilbon, eta denda bana Barakal-
don, Basaurin, Santurtzin, Beran-
gon, Donostian, Irunen, Eibarren
eta Oiartzunen. Lantaldea 1.422
pertsonak osatzen dute, eta kali-
tateko enplegu egonkorra dute.
Aipagarria de Mercadonak ha-

rreman komertzialak dituela Ara-
bako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
1.308 enpresa txiki eta ertainekin,
eta hornitzaileei 423 milioi euro-
ren erosketak egin dizkiela
2017an, aurreko urtean baino %14
gehiago, eta bitarteko hornitzai-
leekin batera 41,2 milioi euro in-
bertitu dituela EAEn.
Azpimarragarria da Mercado-

nak EAEn bezala Nafarroan ere
egiten duen gizarte ekintza lana
ere. Elkarte hauei laguntza ema-
ten die: Iruñean eta Tuteran zen-
troak dituen Ilundain Haritz Berri
fundazioari, Iruñeko Behartsuen
Haurridetxoak elkarteari, Iruñe-
ko Paris 365 jantoki solidarioari,
Lizarrako Tailer Eskolari eta Tute-
rako Villa Javier jantoki solidario-
ari. Horrela, kalitate eta elikagai-
segurtasun aldetik baldintza ho-
berenetan dauden premiazko
produktuak ematen dizkie egu-
nero.
Era berean, Nafarroako Elika-

gai Bankuarekin hitzarmen bat
du, eta aurten 4.500 kilo premiaz-
ko produktu eman dizkio: esnea,
oliba eta ekilore olioa, eta lekale
egosiak. 

2017an, 208 tona premiazko
produktu baino gehiago eman
dizkie Nafarroako erakunde so-
zialei.
Mercadonak 11 denda ditu Na-

farroan: hiru Iruñean, bana An-
tsoainen, Arangurenen, Baran�ai-
nen, Burlatan, Eguesibarren, Ta-
fallan, Lizarran eta Tuteran. Guz-
tira, 574 langile aritzen dira, kali-
tateko enplegu egonkorrarekin.
Halaber, harreman komertzia-

lak ditu Nafarroako 714 enpresa
txiki eta ertainekin, eta hornitzai-
leei 394 milioi euroren erosketak

egin dizkie 2017an, aurreko urte-
an baino % 45 gehiago, eta bitarte-
ko hornitzaileekin batera 24,5 mi-
lioi euro inbertitu ditu Nafarroan.

BERTAKO PRODUKTUEN
ALDEKO APUSTUA
Mercadonak bertako produktuen
aldeko apustua egiten du. Besteak
beste, azken kanpainan 5.500 to-
na arrain fresko erosi ditu Bizkai-
ko eta Gipuzkoako lonjetan;
236.000 kilo Eusko Label sor-
markako Arabako patata; eta
252.000 gurin opil baino gehiago,
eta 12.000 piper baino gehiago
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Nafarroan, berriz, azken kan-

painan produktu hauek erosi di-
tu, besteak beste: milioi bat kilo
Tuterako alkatxofa, Nafarroa
Adierazpen Geografiko Babestu-
ko 6.000 kilo esparrago zuri, 4,3
milioi kilo tipula, 2,5 milioi kilo
endibia, 1,3 milioi Batavia uraza
eta 13.000 bildots baino gehiago.

Mercadonak 140 jantoki
soziali eta 60 elikagai
bankuri laguntzen die,
eta baita zenbait
ongintza erakunderi ere

2017an, 700 bat tona
premiazko produktu
eman zizkien EAEko 
eta Nafarroako 
erakunde sozialei



J
esusen Lagundiak

Euskal Autono-

mia Erkidegoan

eta Nafarroan

duen nazioarteko

garapenerako

lankidetzako gobernuz kanpoko

erakundea da Alboan. Bilbon,

Donostian, Gasteizen eta Iruñean

ditu egoitzak.

Azpimarragarria da sortu zene-

tik —duela hogei urte baino gehia-

go— egiten ari den lana. Urteotan,

duten eta bai tokian-tokian bai

globalki pobrezia sortzen duten

egiturak eraldatuko dituzten

herritarrak. 

Horrela, baztertuak izan dire-

nekin konprometituta dauden

herritarrak bilatzen ditu, eta,

horretarako, tokiko erakundee-

kin eta ikastetxeekin kolabora-

tzen du. Zenbait azterlan eta iker-

keta egiten ditu, eta, horietatik

abiatuta, hezkuntza formaleko

eta ez-formaleko hezitzaileentza-

NAZIOARTEKO
GARAPENERAKO
LANKIDETZA
Alboan gobernuz kanpoko erakundeak nazioarteko garapena sustatzen
du, mundu osoko erakunde, elkarte eta pertsona ugarirekin batera
elkarlanean egiten dituen proiektuen bidez.

Alboan gobernuz kanpoko erakundeak 254 proiektu aktibo ditu Afrikako,

Asiako eta Latinoamerikako 22 herrialdetan. ALBOAN

beste hainbat erakunde, elkarte

eta pertsonarekin batera martxan

jarri dituen proiektuei esker,

600.000 pertsona baino gehiago-

ren bizi baldintzak hobetu baitira.

Gaur egun, Alboan 117 erakunde-

rekin lanean ari da Afrikako,

Asiako eta Latinoamerikako 22

herrialdetan, eta guztira 254

proiektu aktibo ditu herrialde ho-

rietan.

Alboan-ek lau ardatz nagusi

hauen inguruan egiten du lan:

kalitateko hezkuntza, ekonomia-

ren eta ekoizpenaren garapen ja-

sangarria eta bidezkoa, ekintza

humanitarioa, eta baztertuen al-

deko demokrazia eta ahaldun-

tzea. 

HEZKUNTZA
ETA AHALDUNTZEA 
Horrela, irtenbide duinak bila-

tzen laguntzen die pertsona erre-

fuxiatuei, emakume baztertuei,

herri indigenei, arriskuan dau-

den gazteei eta eskolarik gabeko

haurrei. Beste inor iristen ez den

lekuetara hezkuntza eta ahal-

duntzea daramaten erakundeei

bermea eta babesa ematen die.

Bestalde, Euskal Herriko

mugetatik haratago lan egiteaz

gain, Alboan-ek munduko

ezberdintasunek sortzen dituz-

ten bidegabekeriak salatuko

dituzten herritar globalak presta-

tzeko lan egiten du, hau da, jende

ororen ongizatea sustatuko
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ko hezkuntza proposamenak
gauzatzen ditu. 

Alboan-ek benetan uste du
ikastetxeak eta hezkuntza ez-for-
mala eskaintzen duten taldeak es-
pazio pribilegiatuak direla, eta,
horregatik, kolaboratzeko deia
egiten die gizartearen eraldaketan
sinetsi eta alternatiba bila dabil-
tzan hezitzaileei. 

Alboan-ek prozesu hezitzaile
eraldatzaile horiek bultzatu nahi
ditu, metodologia berritzaileen
bitartez, baloreetan oinarritutako
hezkuntzaren transbertsalizazioa
errazten. 

GARAPENERAKO
ENPRESEN SAREA
Halaber, ikastetxeekin eta hezi-
tzaileekin ez ezik, Garapenerako
Enpresen Sareko (RED) enprese-
kin elkarlanean aritzen da Albo-
an. Garapenerako Enpresen Sarea
komunitate ireki bat da, nagusiki
Euskal Autonomia Erkidegoko
eta Nafarroako enpresek osatua.
Enpresa horiek zenbait sektore
eta neurritakoak dira. 

Sare horretan parte har dezake-
te Alboan-en ikuspegi eta helburu
berak dituzten enpresa eta eko-

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.alboan.org

@

nomia-esparruko erakunde eta
proiektu guztiek.

Azken batean, pertsona eta ko-
munitate kalteberen bizi baldin-
tzak duinagoak izan daitezen egi-
tasmoak burutu nahi badira, jen-
de guztiaren kolaborazioa beha-
rrezkoa da hitzetik egitera pasa-
tzeko, eta herrialde horietako
egoera hobetzeko hainbat arlo-
tan: familien elikadura bermatu,
sexu erasoa jasan duen emakume
bati mediku tratamendu bat ziur-
tatu, eskola bateko neska-muti-
lek beharrezko azpiegiturak eta
materiala izan, errefuxiatuen bizi
egora hobetu… Hori dela eta, Al-
boan-eko kideek modu ezberdi-
netan laguntzera deitzen dute, al-
dizkako dohaintza egiten, ikaste-
txe batean material didaktikoa
erabiltzen edo boluntario gisa
hainbat egitasmotan parte har-
tzen. 

Keinu guztiek balio dutelako,
herritarren kolaborazioa eska-
tzen du Alboan-ek. 
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Kalitatezko hezkuntza, ekintza humanitarioa, ekonomiaren garapen jasangarria eta bidezkoa, eta demokrazia eta

ahalduntzea dira Alboan-en lan egiteko ardatz nagusiak. ALBOAN




