
GIZARTE
SOLIDARIOA
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P
obreziaren Aur-
kako Nazioarte-
ko Eguna dela
eta, hainbat mo-
bilizazio, jardue-
ra eta ekitaldi

egingo dira gaur Euskal Herrian,
azken urteetan bezala. Pobrezia-
ren Aurkako Nazioarteko Eguna
Parisen egin zen lehen aldiz, 1987.
urteko urriaren 17an. 100.000 la-
gunek baino gehiagok manifesta-
zio bat egin zuten egun horretan,
pobrezia, gosea, bortizkeria eta
beldurra jasaten dituztenen giza
eskubideen eta askatasunaren
alde. 1992an, Nazio Batuen Era-
kundeak Pobreziaren Aurkako
Nazioarteko Egun izendatu zuen
egun hori, urriaren 17a, alegia. 
Helburua da ezagutaraztea

mundu osoko milaka pertsonak
bizi duten benetako egoera, txi-
rotasunean bizi direla, elikagai-
rik, edateko urik, saneamendu
egokirik, arreta medikorik eta
hezkuntzarik gabe, giza eskubi-
deak urratuta eta genero pareki-
detasunik gabe, eta herritar guz-
tiak kontzientziatzea. 
Nazio Batuen Garapenerako

Programak jakinarazi duenez,
mundu osoan 800 milioi pertsona
inguru egunero 1,25 dolarrekin
baino gutxiagorekin (1,14 euro)
bizi dira, eta, Unesco erakundeak
ohartarazi duenez, 2018an mun-
du osoko 258 milioi haur, nerabe
eta gazte ez zeuden eskolaturik. 
Gainera, COVID-19ak pobrezia

areagotu egin du mundu osoan.
Nazio Batuen Erakundeak bildu
dituen arabera, munduan 1.300
milioi pertsona baino gehiago bizi
dira jadanik pobrezia egoera la-
rrian.
Pobreziaren Aurkako Nazioar-

teko Egunean, pobrezia, bazter-
keta soziala eta desberdintasunak
desagerrarazteko aldarria egiten
dute urtero Nazio Batuen Era-
kundeak eta Unesco eta Unicef
erakundeek, besteak beste. Eus-
kal Herriko zenbait erakundek,
sindikatuk, elkartek eta herri
mugimenduk ere mobilizazioak,
ekitaldiak eta jarduerak egiten di-
tuzte. Euskadiko eta Nafarroako

Garapenerako Gobernuz Kanpo-
ko Erakundeen Koordinakunde-
ek, Eapn Euskadi Gobernuz Kan-
poko Erakundeen sareak, Pobre-
ziaren eta Gizarte Bazterketaren
Kontrako Nafarroako sareak, Al-
boan Gobernuz Kanpoko Era-
kundeak, Ongi Etorri Errefuxia-
tuak plataformak, Zero Pobrezia,
Reas, Cear eta Donostia Munduen
Artean elkarteek, eta beste hain-
batek. 

GIZA ESKUBIDEEN
URRAKETA
Erakunde eta elkarte horiek guz-
tiak urte osoan aritzen dira lane-
an, pobrezia, bazterketa soziala
eta desberdintasunak desagerra-
razteko neurriak eta eraginko-
rrak lortzeko ahaleginak egiten.
«Pobrezia egoeran dauden mi-
lioika pertsonaren giza eskubide-
ak neurririk gabe urratzen dira,

bereziki emakumeenak; horien
artean, pobreziaren eta desber-
dintasunen, gatazken, gerren eta
hondamendi naturalen eraginpe-
an emigratu beste aukerarik ez
dutenak, babesa edo bizi hobea
bilatzeko asmoz», azpimarratu
dute Euskadiko Garapenerako
Gobernuz Kanpoko Koordina-
kundeko kideek.
Zero Pobrezia-Donostia plata-

formak nabarmendu du klima al-
daketa dela munduan migrazio
gehien eragiten dituen arrazoia.
«Salatzen dugu egungo errealita-
tean, migrazio krisideritzonaren
azpian, sistema sozioekonomiko-
ak sortutako zibilizazio krisia da-
goela eta, horren ondorioz, mi-
lioika pertsonak ezinbestean mi-
gratu behar dutela».
Horrela, Nazio Batuen Erakun-

dearen helburua da «pobrezia
ahalik eta gehiena gutxituko

duen etorkizuna eraikitzea, per-
tsonak eta planeta errespetatuz».
Era berean, Unescok azpimarratu
du Garapen Iraunkorrerako
Agenda 2030 egitasmoaren xedea
dela pertsona guztiak kontuan
izatea, inor baztertu gabe, eta
2030. urterako urrats garrantzi-
tsuak eginak izatea pobrezia de-
sagerrarazteko. «Pobrezia egoera
larrian bizi diren pertsonek au-
rrera egin nahi dute, bazterketa-
rik eta desberdintasunik gabe
bizi, miseriarik gabe eta duinta-
sunarekin».
Bide horretan, «genero berdin-

tasuna» funtsezkotzat hartzen

dute. «Pobrezia desagerrarazte-

ko, dimentsio sozialak, ekonomi-

koak eta ingurumen arlokoak ba-

tera landu behar dira, baliabideak

eta gaitasunak ahalik eta gehiena

baliatuta politika espezifikoen bi-

tartez». Horretarako, herritarren

parte hartzea oso garrantzitsua

dela uste dute: «Pobrezia desage-

rrarazteko nazio mailako planak

indartsuagoak izango dira inklusi-

boak baldin badira eta gizarteko

sektore guztien ahotsak integra-

tzen baditu. Oinarrizko zerbitzuak

izatea ezinbestekoa da, eta baita

beharrezkoak diren ezagutzak er-

diestea ere, baina pobrezia desage-

rrarazteko emakumeen eta gizo-

nen parte hartze handiagoa behar

da, gazteengandik hasita, haien

ahalduntzea garrantzitsua baita

helburua lortu ahal izateko».

Azken batean, Unescoren abu-
ruz, pobrezia desagerrarazi behar
da «giza eskubideen, garapena-
ren eta bakearen ikuspuntutik»
eta lankidetzaren bidetik: «Hez-
kuntzaren, zientziaren, kultura-
ren, komunikazioaren eta infor-
mazioaren arteko lankidetza
ahalbidetuta».

POBREZIA ETA BAZTERKETA SOZIALA
DESAGERRARAZTEKO ALDARRIA
Pobrezia, bazterketa soziala eta desberdintasunak desagerrarazteko aldarria egingo da gaur Pobreziaren Aurkako
Nazioarteko Egunean. Zenbait mobilizazio, jarduera eta ekitaldi egingo dira Euskal Herrian.

Pobreziaren Aurkako Nazioarteko Eguna zela-eta Bilbon iaz egindako manifestazioa. MARISOL RAMIREZ /FOKU
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E
usko Jaurlaritza-

ko Berdintasun,

Justizia eta Gizar-

te Politika Saila-

ren parte den

eLankidetza-Ga-

rapenerako Lankidetzaren Eus-

kal Agentziak 4,5 milioi euro bi-

deratuko ditu ekintza humanita-

rioko estrategiak bultzatzeko,

irailaren 4an jakinarazi zuenez. Bi

urteko esku hartzeak izango dira,

eta gatazka eta, indarkeria tes-

tuinguruetan giza krisiak jasaten

dituztenak babesteko egitasmoez

gain, erakunde humanitarioak

indartzeko eta euskal herritarrak

sentsibilizatzeko asmoz bideratu-

ko dira.

Guztira, ekintza humanitario-

ko 23 proiektu babestuko dira,

besteak beste Erdialdeko Ameri-

kako migrazio korridorean,

Kolonbian, Afrikako Aintzira

Handietan, Sahelen eta Ekialde

Hurbilean aritzeko. Proiektu

horien artean daude atxiloketak

eta torturak edo bestelako indar-

keria pairatu duten adingabe

palestinarrei arreta psikosoziala

ematea, Ameriketako Estatu

Batuetara edo Costa Ricara joate-

an askotariko indarkeriak jasaten

ari diren Erdialdeko Amerikako

emakumeei laguntzea, Kolon-

bian indarkeriak mugitutako

komunitate indigena emberei

itzulera segurua bermatzea, Tan-

zanian errefuxiatuta dauden eta

desgaitasun bat duten adingabe-

en eskolatze inklusiboa berma-

tzea, Nigerren indarkeriaren

ondorioz lekualdatutako emaku-

meei arreta eskaintzea, eta Saha-

rako haur eta gazte errefuxiatuak

elikatzeko laguntza ematea.

Giza krisiek muturreko pobre-

zia egoerak, lekualdatzeak edo

giza eskubideen urraketak eragi-

ten dituzte. Palestinan, Afganis-

tanen, Sahelen, Kolonbian eta

Venezuelan edo Erdialdeko

Amerikan, esaterako, krisiak

kronikoak bihurtu dira, eta

herritarren beharrak, batez ere

emakumeenak eta neskenak,

laguntza baino erritmo biziagoan

areagotu dira. 

Nazio Batuen Erakundearen

Giza Gaietarako Koordinazio

Bulegoaren arabera, aurten 235

milioi pertsonak beharko dute

laguntza humanitarioa; hau da,

iaz baino %40 gehiagok. 2020an,

Iheslarientzako Nazio Batuen Goi

Mandataritzaren arabera, 82

milioi pertsonak baino gehiagok

etxetik alde egin behar izan zuten

gerraren, gatazken, jazarpenen,

indarkeriaren eta giza eskubide-

en urraketen ondorioz. 

eLankidetzaren erronketako

bat da erakunde humanitarioak

indartzea, eta euskal herritarrak

sentsibilizatzeko egitasmoak

babestea, milioika pertsonak bizi

dituzten egoera lazgarriak ulertu

eta ezagutarazteko. 

SEXU
DESBERDINTASUNAK
DESAGERRARAZTEN
Halaber, eLankidetzak garapene-

rako gobernuz kanpoko zazpi

erakunderi diru laguntzak eman-

go dizkie erakunde barruan fun-

tzionamendu maila guztietan

egon daitezkeen sexu desberdin-

tasunak ezabatuko dituzten pro-

zesuak eta ekintzak sustatzeko.

Guztira, 218.480 euro izango dira.

Diru laguntza horren bidez,

EAEko CEAR eta Bakea eta Elkar-

tasuna erakundeek sexuaren par-

taidetza diagnostikoa egiteko eta

sexu berdintasunaren aldeko

ekintza plan estrategikoa presta-

tuko dute, eta planaren ezarpena

eta ondorengo ebaluazioa egingo

dute Oxfam Intermon, Alboan,

Medicus Mundi Araba eta Bizilur

erakundeek.

LANKIDETZA,
GIZA KRISIEI
AURRE EGITEKO
eLankidetza-Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziak 4,5 milioi euro bideratuko ditu
ekintza humanitarioko estrategiak bultzatzeko.
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N
a fa r roako
Gobernuak,
Migrazio Po-
litiketarako
Zuzendari-
tza Nagusia-

ren bitartez, irailaren 27an jen-
daurrean aurkeztu ditu pertsona
migratzaileentzako Harrera Pla-
naren eta Kulturarteko Bizikide-
tza Estrategiaren zirriborroak,
Iruñean. Jada amaituta dauden
dokumentuak publiko egin dira,
eta herritarrek ekarpenak egin
ahal izango dituzte, behin betiko
testuak osatzeko. Halaber, ekital-
dian ezagutarazi dira Arrazake-
riaren eta Xenofobiaren aurka
Borrokatzeko Plana osatzeko az-
ken hilabeteetan eta modu parte
hartzailean egindako diagnosti-
koa.
Migratzaileentzako Harrera

Planean eta Kulturarteko Biziki-
detza Estrategian lanean aritu di-
ren elkarteetako eta erakundee-
tako arduradun nagusiek eta
Arrazakeriaren eta Xenofobiaren
aurka Borrokatzeko Plana egiten
ari diren lantaldeko kideek parte
hartu dute aurkezpen ekitaldian.

PROZESU
PARTE HARTZAILEAK
Migrazio Politiketako Zuzendari-
tza Nagusiko arduradunek azpi-
marratu dutenez, Migratzaileen-
tzako Harrera Planaren eta Kul-
turarteko Bizikidetza Estrategia-
ren zirriborroak jasotzen dituzten
dokumentuak «ibilbide orri mal-
guak» dira, «irekiak», herrita-
rrek parte har dezaten, sortzen di-
renetik etorkizunean aplikatuko
diren moduraino. «Harrera Pla-
narekin gune bat ezarriko da mi-
gratzaileentzat nahiz Nafarroan
bizi diren gainerako herritarren-
tzat», Virginia Eraso Migratzaile-
entzako Harrera eta Akonpaina-
mendurako Karibu Zerbitzuaren
zuzendariaren hitzetan.
Era berean, Erasok nabarmen-

du du planean etxebizitzari nahiz
Nafarroako hizkuntzak —gaztela-
nia eta euskara— ikasteari ematen
zaion garrantzia: «Gure ustez,
harrera integrala egin ahal izate-
ko, hemen bizi direnek bertan
hitz egiten den hizkuntza jakin
behar dute».

Bestalde, Idoia Saralegik, Kul-
turarteko Bizikidetzaren eta
Arrazakeria eta Xenofobiaren
aurka Borrokatzeko Ayllu Zerbi-
tzuaren zuzendariak azaldu du
Kulturarteko Bizikidetza Estrate-
giak lehentasuna ematen diola
«kulturarteko komunitateak»
sortzeari, «kulturarteko biziki-
detzak duen ikuspegi positiboa
erakutsiz edota zonaren batean
gatazkaren bat izanez gero hura
kudeatuz edo bitartekari lanak
eginez».
Horretarako, herritarren parte

hartzea garrantzitsua izango da:
«Hori guztia planteatzen dugu
Foru Administrazioko departa-
mentu ezberdinek duten konpro-
misoa kontuan hartuta eta berta-
ko biztanleen parte hartzea ez
ezik Nafarroan dauden gutxien-
goen parte hartzea ere sustatuz».
Horrela, irailaren 27rako, Migra-
tzaileentzako Harrera Planerako
1.700 ekarpen zeuden jasota jada-
nik, eta beste 1.376 ekarpen Kul-
turarteko Bizikidetzaren Estrate-
giarako. 
Nafarroako Kulturarteko Bizi-

kidetzaren 2021-2026 Estrategiari
dagokionez, IMEDES institutuko
Jose Manuel Alamok ekitaldian

nabarmendu du osatu diren do-
kumentuek «antolaketa egitu-
ra» bat emango diotela estrate-
giari, «funtsezko bezala aurkez-
tutako elementuen gainean zuze-
nean eragina izan ahal izateko».
Beraz, zenbait eremutan zehatz
jarduteko abiapuntua izango da.
Estrategiak bi erronka handi di-

tu, Alamoren ustez: «Alde bate-
tik, Nafarroan bizi diren pertsona
guztien artean parte hartzea eta
harreman asertiboak indartzea;
eta, bestetik, bertako biztanle
guztiak, migratzaileak eta gu-
txiengo etnikoak erabat gizarte-
ratzeko aukera ematen duten
prozesuak garatzeko baldintzak
sortzea, eskubideen, betebeha-
rren eta aukeren berdintasunetik
abiatuta. Izan ere, kultur anizta-
suna da ondare soziala, ekonomi-
koa eta kulturala aberasten la-
guntzeko elementu garrantzitsu
bat».

MIGRATZAILEAK
INTEGRATU
Nafarroako Gobernuak, Migrazio
Politiketako Zuzendaritza Nagu-
siaren bidez eta Europako beste
hamar eskualderekin batera, mi-
gratzaileak integratzeko proiektu

MIGRATZAILEENTZAKO HARRERA PLANA
Nafarroako Gobernuak, Migrazio Politiketarako Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, migratzaileentzako Harrera Planaren
eta Kulturarteko Bizikidetza Estrategiaren nondik norakoak aurkeztu ditu.

Las Poderosas emakume migratzaileen elkarteko hainbat kidek Costura Poderosa josketa tailerra sortu dute Iruñean. Indarkeria sufritu duten

andre migratzaileentzat elkar zaintzeko eta babesteko espazio bat izan nahi du elkarte horrek. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.navarra.es
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bat sustatu du. Horrela, Nafarroaz
gain, Katalunia, eta Poloniako,
Italiako, Irlandako, Errumaniako,
Austriako, Alemaniako eta Sue-
diako hainbat erkidego parte har-
tzen dira egitasmoa bultzatzeko
sortu den partzuergoan. 
Proiektu hori Europako Batzor-

deak ebaluatu eta onartu berri du.
Proiektuaren helburua da migra-
tzaileen inklusio sozioekonomi-
koa eta partaide izateko sena ho-
betzea, kulturartekotasunean oi-
narritutako integrazio estrategiak
aurrera eramanda. Ag Call 01, Eu-
Belong izenpean aurkeztu da
proiektua. 36 hilabetean zenbait
alor landuko dira 1.666.666 euro-
ko aurrekontuarekin.
Halaber, asmoa da eskualde

mailako esparru bat definitzea
etorkizuneko kulturarteko inte-
grazio estrategiak zehazteko eta
martxan jartzeko. Azken batean,
helburua da esperientziak truka-
tzea eta lankidetza sustatzea Eu-
ropako eskualdeen artean.
Bestalde, Nafarroako Gobernu-

ko Eskubide Sozialetako Departa-
mentuak hitzarmen bat sinatu du
125.000 euro bideratzeko Pobre-
ziaren eta Gizarte Bazterketaren
kontrako Nafarroako Sarera

(www.redpobreza.org), 2021ean
pobrezia egoeran eta edo gizarte
bazterkeria jasateko arriskuan
daudenen bizi baldintzak hobe-
tzeko ekintzak garatzeko. Hitzar-
menaren bidez, sarea osatzen du-
ten 33 erakundeen elkarlana in-
dartuko da, politika publikoak,
egonkorrak eta globalak, kalita-
tezkoak eta parte hartzaileak sus-
tatuko dira, eta gizarte kohesioa
eta herritarren parte hartze akti-
boagoa sustatuko dira bizitza so-
zialean eta politikoan.

SENTSIBILIZAZIOA
ETA HEZKUNTZA
Horrez gain, Nafarroako Gober-
nuko Eskubide Sozialetako De-
partamentuak 781.350 euro bide-
ratuko ditu Nafarroako garapene-
rako gobernuz kanpoko erakun-
deek sentsibilizazio eta hezkuntza
arloko 27 proiektu burutu ditza-
ten, aurten eta hurrengo urtean.
Sentsibilizazioa, eta hezkuntza
ez-formala eta formala jorratuko
dira proiektu horietan.
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M
ercadona
s u p e r -
merkatu
k a t e a k
Planeta

zaintzen

jarraitzeari Bai konpromisoari
jarraikiz eta ekonomia zirkularra
bultzatzearen aldeko apustua
eginez, ontzi komertzialak berre-
rabiltzeko eta birziklatzeko le-
hendik zituen sistemak indartze-
az gain, plastikoa murrizteko eta
hondakinak egoki kudeatzeko
6.25 estrategia jarri zuen martxan
duela bi urte. Horrela, jadanik
bere saltoki guztiak 6.25 denda
bihurtu ditu.
6.25 estrategia aurrera erama-

teko garaian, zenbait aldaketa
egin behar izan ditu konpainiak
bere prozesuetan. Besteak beste,
etorkizuneko ontziak birdiseina-
tu ditu hornitzaileekin koordina-
tuta, dendak eta logistika egokitu
ditu, eta hondakinak kudeatu di-
tu. Mercadonak aurreikusi du da-
tozen lau urteetan 140 milioi euro
baino gehiago inbertitzea estrate-
gia hori osatzen duten ekintza
guztiak gauzatzeko, 2025erako
helburu hauek lortzeko: ontzieta-
ko plastikoa % 25 murriztea, plas-
tikozko ontzi guztiak birziklaga-
rriak izatea, eta hondakin plastiko
guztia birziklatzea.
Horretarako, konpainiak era-

bilera bakarreko plastikozko pol-
tsak desagerrarazi ditu atal guz-
tietatik, eta, haien ordez, poltsa
konpostagarriak erabiltzen ditu
orain —horrela 3.200 tona plastiko
gutxiago xahutzen du urtean—.
Era berean, behin erabilita bota-
tzeko plastikozko gaiak desage-
rrarazi ditu, eta sukalde tresna ja-
sangarriagoak erabiltzen ditu, in-
gurumena gehiago errespetatzen
duten materialez eginak —modu
horretan, 3.000 tona plastiko gu-
txiago gastatzen du urtean—. 

HONDAKINAK
MURRIZTU
Datozen urteetan, Mercadonak
ontzi birziklagarriak erabiliko di-
tu, eta marka propioko ontzieta-
ko plastikoa murrizten jarraituko
du hornitzaileen lankidetzarekin.
Gainera, bezeroari birziklatzeari

buruzko informazioa eskainiko
dio, bai dendetan bai etxeetan
hondakinak bereiztea bultzatze-
ko eta errazteko.
Ontzietan plastiko gutxiago

erabiltzeko, enpresak zenbait es-
trategia ditu, hala nola baliorik
eransten ez duen plastikoa erabili
ordez beste material batzuk era-
biltzea (elikagaien kalitateari eta
segurtasunari eragin gabe), hon-
dakinak murriztea eta berrerabil-
tzea eta plastikoaren osagaietan
material birziklatua erabiltzea,
material birjina gutxiago erabil-
tzeko eta ekonomia zirkularra
sustatzeko.
Bide horretan, Mercadonak

zenbait aldaketa egin ditu dagoe-
neko, hala nola, plastikozko pol-
tsen ordez kartoizko kaxak era-
biltzen ditu orain Hacendado ka-
fe-kapsulen kategoria guztietan.
Kapsulek berek ere plastiko gu-
txiago dute orain. Guztira, urtean
783 tona plastiko gutxiago erabil-
tzea dakar horrek. Hacendadoren
Classic txokolate-tableten ontzia
ere paperezkoa da orain, plasti-
kozkoa izan ordez, eta horrekin
35 tona plastiko gutxiago gasta-
tzen dira urtean. 
Halaber, ogitartekoen poltsak

plastikozkoak izatetik paperez-
koak izatera pasatu dira (186 tona
urteko plastiko gutxiago urtean).

Makilatxodun aire-gozagarrien
kategoria ere erabat aldatu da, eta
ontziak beirazkoak dira orain (160
tona urteko plastiko gutxiago ur-
tean). Era berean, Mercadona %
100 plastiko birziklatuz egindako
laranja fresko zuku botila berri
bat erabiltzen hasi da kateko den-
detan. Horren ondorioz, konpai-
niak 700 tona plastiko birjina gu-
txiago erabiliko ditu urtean.
Horrez gain, Hacendadoren

pizza hoztu mitikoen bilgarriak
aldatu ditu. Bilgarri berriak plasti-
ko birziklatuz eta birziklagarriz
eginda daude, eta horrela, kon-
painiak 1.600 tona plastiko birjina
gutxiago erabiliko ditu urtean.

ERAGINKORTASUNA
ETA IRAUNKORTASUNA
Fabrikatzaile eta Banatzaile El-
karteak (ACECOC) lehen Lean &
Green izarra eman dio Mercado-
nari, 2020an % 20 edo gehiago
murriztu zuelako bere prozesu lo-
gistikoetan sortutako CO2 balio-
kidearen emisioa. Balio hori
%27ra iritsi da. Lorpen garrantzi-
tsu hori Mercadonak abian jarri-
tako Emisioak Murrizteko Plana-
ren fruitua da.
Hornikuntza kateari lotutako

emisioak murrizteko Europako
lankidetza plataformarik handie-
na da Lean & Green. Bere egitas-

MERCADONAK PLANETA ZAINTZEN DU
Mercadona supermerkatu kateak planeta zaintzen jarraitzeko eta ekonomia zirkularra bultzatzeko konpromiso irmoa
hartu du. 6.25 estrategiaren bidez, eta 140 milioi euroko inbertsioa eginda, 2025erako lortu nahi du bere ontzietan %25
plastiko gutxiago erabiltzea, ontzi denak birziklagarriak izatea, eta plastikozko hondakin guztiak kudeatzea.

Mercadonak planeta zaintzeko konpromisoa irmoa hartu du. MERCADONA

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.mercadona.es
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moa bat dator 2050ean neutralta-
sun klimatikoa lortzeko xedez Pa-
risko Akordioan (COP21) ezarrita-
ko helburuekin.
Konpainiak bere prozesu logis-

tikoak berraztertzen eta hobe-
kuntzak egiten jarraitu du azken
urteetan, eta, horri esker, horni-
kuntza prozesua optimizatu ahal
izan du, gero eta jasangarriagoa
izan dadin.  
Aipagarria ere bada, Mercado-

nak 2019an eta 2020an, 39,7 mi-
lioi kWh murriztu duela argindar
kontsumoa. 1.400 eguzki-panel
baino gehiago instalatu ditu eta
2020ko urtearen amaieran 8ko
Denda ereduko1.020 saltoki ditu
guztira, supermerkatu konben-
tzionalekin alderatuta energia
kontsumoa % 40raino murrizten
dutenak. 
Izan ere, baliabide gutxiagore-

kin gehiago ekoizteko oinarrizko
premisan oinarritzen ditu bere
jarduerak Mercadonaren Inguru-
mena Kudeatzeko Sistemak. Ho-
rretarako, bere jarduerak sortuta-
ko ingurumen inpaktuak identi-
fikatu, eta helburuak eta estrate-
giak zehazten ditu inpaktu horiek
lau arlo nagusitan murrizteko: lo-
gistika jasangarria, eraginkorta-
sun energetikoa, ekoizpen eta
kontsumo jasangarriak eta hon-
dakinen murrizketa eta kudeake-
ta.
Mercadonak 25 denda ditu Eus-

kal Autonomia Erkidegoan (EAE):
bost Araban, hamalau Bizkaian

eta sei Gipuzkoan. Guztira, 2.251
langile aritzen dira, kalitateko en-
plegu egonkorrarekin. Nafarro-
an, berriz, Mercadonak 11 denda
ditu eta 701 langile aritzen dira
guztira, kalitateko lan egonkorra-
rekin.

LAGUNTZA 
ELIKAGAI BANKUEI
Enpresaren erantzukizun sozia-
laren barruan, EAEko zenbait gi-
zarte erakunderekin lankidetzan,
2020an, 1.600 tona premiazko
produktu baino gehiago eman di-
tu. Izan ere, Mercadonak laguntza
ematen die Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako elikagai bankuei,
egunero premiazko produktuak
emanez.
Nafarroako zenbait gizarte era-

kunderekin lankidetzan, 2020an,
460 tona premiazko produktu
baino gehiago eman ditu. Merca-
donak laguntza ematen die Nafa-
rroako elikagai bankuari, Ilun-
dain Haritz Berri Fundazioari,
Iruñeko Behartsuen Haurride-
txoari, Paris 365 jangela solidario-
ari, Tuterako Villa Javier jantoki
solidarioari, Tafallako San Fran-
cisco Javier etxeari eta Lizarrako
San Jeronimo zahar-etxeari, egu-
nero premiazko produktuak
emanez.
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Bi langile, plastikozko poltsa konpostagarri berriekin. MERCADONA



B
izkaiko Foru Al-
dundiko Enple-
gua, Gizarte In-
klusioa eta Ber-
dintasuna Susta-
tzeko Saila gizar-

te-bazterketa egoera larrian
dauden eta larritasun eta narria-
dura egoera bereziak dituzten
pertsonei eskaintzen ari zaie la-
guntza, Adsis fundazioak (funda-
cionadsisbizkaia.org) martxan
jarri dituen dituen Hegan eta He-
galak programa berritzaile eta ai-
tzindarien bidez.
Programa horien bidez, pertso-

na bakoitzari tratamendu berezia
ematen zaio, eta pertsona horren
beharrizan guztiei begirada inte-
grala eskaintzen zaie. Bi progra-
men artean, 71 pertsonari eman
zaie arreta, Bizkaiko Foru Aldun-
diko Enplegua, Gizarte Inklusioa
eta Berdintasuna Sustatzeko Sai-
leko arduradunek uztailaren 3an
jakinarazi zutenez.

ZUBI LANA ETA
LARRIALDIETARAKO
BALIABIDEAK
Hegan programak bi urteko jar-
duera bete du jadanik. Zubi lana
egiten du bazterkeria egoera la-
rrian dauden pertsonentzat, Biz-
kaiko Foru Aldundiaren gizarte-
ratze zerbitzuetarako sarbidea
erraztuz. 32 pertsonari eskaini
zaizkie laguntza eta arreta.
Hegalak programa COVID-

19ak iaz eragindako konfinamen-
du edo itxialdiaren barruan abia-
razi zen, eta kalean bizi diren eta
zaurgarritasun handi-handia du-
ten pertsonentzako larrialdieta-
rako baliabide legez sortu da.
2021. urtearen hasieran jarraipe-
na eman zitzaion, eta gaur egun
martxan jarraitzen du. Egoitza
programa bat da, erabiltzaileei
gaua igarotzeko aukera ematen
diena, baita haien oinarrizko be-
harrizanak asetzeko arreta eta
zerbitzuak ere. Azken hiru hila-
beteotan, proiektuak 715 gau-iga-
rotze eta laguntza eskaini dizkie
etxerik gabeko eta larrialdi egoe-
ran dauden 39 pertsonari.
Bizkaiko Foru Aldundiko En-

EGOERA LARRIAN DAUDEN
PERTSONENTZAKO PROGRAMAK
Bizkaiko Foru Aldundiak gizarte-bazterketa egoera larri-larrian dauden pertsonei arreta ematen die, Adsis fundazioak
abian jarri dituen Hegan eta Hegalak programa berritzaileen bitartez.

Etxerik ez dutenentzako neguko aterpe bat eta jangela sozial bat, Bilbon. JUANAN RUIZ - MONIKA DEL VALLE / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.bizkaia.eus

@

plegua, Gizarte Inklusioa eta Ber-
dintasuna Sustatzeko sailburu
Teresa Laespadaren hitzetan, «ez
du balio bere horretan gelditzeak
eta jendeak huts egiten duela pen-
tsatzeak». Beraz, haren aburuz,
beharrezkoa da politika berritzai-
leak egitea laguntza eskatzen ez
duen jendearengana iristeko,
pertsona horiek ez baitira jabe-
tzen zein larria den bizi duten ego-
era, edo ez direlako gai bizitzak es-
katzen dien aldaketarako presta-
tzeko. «Pertsona horiengana
hurbiltzen gara, eta entzun egiten
ditugu. Gure laguntza eta babesa-
ren bidez, euren bizitzan gerta-
tzen ari den aldaketarako motiba-
zioa har dezaten ahalegintzen ga-
ra».
Gainera, Manolo Garridok, Biz-

kaiko Adsis fundazioaren proiek-
tuen koordinatzaileak azpima-
rratu duenez, pertsona horiek
gaixotasun mental oso mugatzai-
leak dituzte, autonomia falta, fa-
milia desegituratuak, informazio
falta, egoera judizialak, kaleko
egoera, toxikomaniak... «Batzue-
tan, genero indarkeriaren bikti-
mak diren emakumeak ere badi-
ra. Mutur-muturreko egoera
ahulean daude».

LAGUNTZA JARDUERAK
Hegan programak konfinamen-
du edo itxialdian eta ondorengo
egunetan aurrera eraman ditu la-
guntza jarduerak: harrera, behin-
behineko ostatua, euste emozio-
nala eta gizarte arreta indibiduali-
zatua. Pertsona horiek agerraldi
psikotikoak, abstinentzia sindro-
meak, desintoxikazio prozesuak,
muga funtzional larriak edo jarre-
ra autosuntsitzaileak jasaten di-
tuzte. 
Hegalak programak esku har-

tze horiek osatu ditu, eta pertsona
horiei espazio edo gune bat ema-
ten die beroa, higienea eta oina-
rrizkoak diren zerbitzuak izan di-
tzaten; ostatu bat eskaintzen die,
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A
rabako, Biz-
kaiko eta Gi-
puzkoako bo-
luntariotzako
baliabideen
katalogoen

eta programen, eta borondatezko
lana egiten aritzen diren elkarte-
en nondik norakoen berri jakin
daiteke www.boluntariotza.eus

webgunearen bidez. Hain zuzen
ere, informazio hori guztia herri-
tarren eskura egon dadin sortu du
webgunea Eusko Jaurlaritzako
Berdintasun, Justizia eta Gizarte
Politiketako Sailak, Batekin, Bo-
lunta eta Gizalde boluntario agen-
tziekin elkarlanean.
Webgune horren bidez, edo-

nork lortu ahal izango du, erraz,
boluntariotzaren arloko erakun-
deei buruzko informazioa.
Horrela, erakunde jakin bati
buruzko fitxan klikatuta, besteak
beste, erakundearen kokapena,
gauzatzen dituen programen
deskribapena, lan esparrua,
harremanetarako datuak eta
ordutegiak ikusi ahal izango dira.
Halaber, erakundeen bilaketa
geolokalizatuak egin ahal izango
dira, eta erakundeak jarduera
esparruaren arabera ere hautatu
ahal izango dira.

BOLUNTARIOTZA
SAREKO BALIABIDE
GUZTIAK
Eusko Jaurlaritzako Gizarte Poli-
tiketako sailburuorde Lide Amili-
biaren hitzetan, «boluntariotza
sareko baliabide guztiak bolunta-
rioak diren edo izan nahi duten
pertsonen zerbitzura daude».

Maiatzaren 16an izan zen webgu-
nearen aurkezpena, Gasteizen.
Euskal Autonomia Erkidegoko

(EAE) Hirugarren Sektore Sozia-
leko erakundeen egoerari buruz
2019ko Barometroan agerian
jarritako azken zifren arabera,
38.525 profesional eta 158.599
boluntario biltzen dituzten 3.938
erakunde daude.
Erakunde horien % 57k Biz-

kaian dute egoitza nagusia
(2.246), % 28,7 Gipuzkoan daude

BOLUNTARIOTZAREN ELKARGUNEA
Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak, Batekin, Bolunta eta Gizalde elkarteekin
elkarlanean, ‘www.boluntariotza.eus’ webgunea sortu du, herritarrek eskura izan ditzaten EAEko boluntariotzako programak.
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Boluntario batzuk etorkinei bazkaltzen ematen, Bilbon. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.boluntariotza.eus

@

(1.130), eta % 14,3 Araban (562).
Azken barometroaren arabera,
erakundeen % 87,9tan bolunta-
rioak dira erakundea osatzen du-
ten pertsonen erdiak edo gehiago,
eta erakundeen % 42,8 bolunta-
rioek bakarrik osatzen dituzte.
Batekin elkartea (www.bate-

kin.org) Arabakoa da, eta bolun-
tariotza eta parte hartze soziala
bultzatzeko lanean ari da. 
Bolunta elkartea (www.

bolunta.org) Bizkaian aritzen da.

2002an abiarazi zen, Bizkaiko
gizarte mugimendua garatzen
eta hobetzen laguntzeko asmoz.
Gizalde elkartea (www.gizal-

de.eus) Gipuzkoako Foru Aldun-
dia eta Hezkide Eskolak sustatu-
riko proiektua da. Haren egitekoa
da ekintza boluntarioa susper-
tzea eta indartzea, gizarte zuzen
eta solidarioago baten aldeko
hiritar konprometituak eta ekin-
tzaileak izateko.
Hiru elkarteek hainbat jardue-

ra egiten dituzte: ikastaroak,
prestakuntza saioak, hitzaldiak
eta jardunaldiak. Boluntariotza
Astea antolatu berri dute —iraila-
ren 27tik urriaren 1era—, parte
hartze soziala eta elkartasuna
sustatzeko unibertsitateko ikas-
leen artean. 
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