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Boluntaritza

Kanpoko eta barneko boluntaritza motak aurkitu dezakegu gure

eskualdean, Euskal Herria betidanik izan da Espainia mailan herrialde

solidarioetariko bat, horren gisa dira Lea-Artibai eskualdean, Markinako Txernobill-

eko elkartea eta Ondarroako Alkoholiko Anonimoen elkartea. Guk azalduko

ditugun bi elkarte.





ALKOHOLISMOA

Alkoholismoa, gure gizarte eta eguneroko bizitzan integratuta dagoen droga bat

da, beraz bere kostuak ez du gizarteko ukapena eragiten, kontsumoa muga

batzuren artean mantentzen denean noski.

Alkoholismoak, mugak pasatzera, eguneko edozein momentutan, kopuru

handian eta ondorio ezkorretan ohartu gabe kontsumitzera, eramaten du.

Alkoholismoa, Estatu Espainolak orokorki

eta Euskal Herriak bereziki duten mediku

eta osasun publikoko arazorik larriena da

agian. Horretaz, pertsonengan eta

herriengan sortzen duen endakatze-

prozesuak ez gintuzke beste drogen

kontsumoak baino gutxiago larritu behar.

Gaur egun, interes bakarra ez dago mozkor

edo hordikeriaren ondorio penagarrietan,

baizik eta alkoholak osasunarentzat

dakartzan kalteei arreta handiagoa

ematean.



EAEn
Gure gizartean alkohola da sustrairik sakonenak dituen droga.

Esaterako, Euskal Autonomia Erkidegoan, 15 eta 79 urte bitarteko

biztanleen artean, laurdenak aitortzen du azken 12 hilabeteotan gutxienez

behin gehiegi edan duela. Hala ere, alkoholaren kontsumoa ohitura

sozialtzat hartzen den heinean, alkoholismoaren arazoa gutxietsia izan da.

Alkoholak eragindako arazoak begi-bistakoak direnean ere ukatu egiten

dira, edota beste drogek eragindakoak baino errazago onartzen dira.



- Gizon - emakumezkoak elkartuta, esperientzia, sendotasuna eta itxaropena elkarri

emanda, alkoholismoaren arazoa konpondu nahi dute, hau da, beste batzuei

alkoholismotik ateratzen laguntzea, horixe dute helburu.

- 1.000.000 lagunetik gora daude horretan, munduan zehar, 90 herri baino

gehiagotan zabalduta eta 31.587 taldetan.

- Elkarte honen kide izateko baldintza bakarra edateari laga nahi izatea da, ez

baita eskubiderik ezta kuotarik ere ordaindu behar, beraien borondatez mantentzen

baitira.

- A.A. elkartea ez dago ezelako sekta

erlijioso edo politiko, inongo organismo

edo erakunderen menpean; ez daukate

eztabaidetan sartzeko gogorik. Lehenengo

eta behin, edan gabe mantendu nahi dute

beraien burua eta beste alkoholiko batzuei

horretan lagundu, ez besterik.



ELKARRIZKETA



NON ETA NOLA SORTU ZEN A.A.?

NOLA FUNTZIONATZEN DU?

Ipar Amerikan sortu zen, Akronen hain zuzen, Kalifornian. Mediku

batek eta burtsa agente batek sortu zuten.

Akroneko gizon batek arazo handiak zituen alkolarekin. Nahiz eta

hainbat mediku eta psikiatrekin lanean aritu arazoa konpontzeko

ahaleginetan, alferrikakoa izan zen. Horren ondorioz, apaiz batena

joan zen eta honek mediku batengana joateko gomendatu zion.

Mediku honek ere alkolarekin arazoak zituen eta bien artean hitz

egiten hasi zirenean arazo berak zituztela konturatu ziren eta

hitzegitern orduak pasatu ahala ez zitzaiela otu eratea.

A.A elkarteak bata besteari laguntzen oinarritutako asoziazio bat da.

Bere helburua alkolismoa gainditzean datza. Elkarren arazoak

entzuteaz eta norberak bereak kontatzeaz dago oinarrituta eta horrela

funtzionatzen du.



Hau guztia, kate bat da. Nik
alkoholarekin arazoak izan
nituenean, hainbat lekutara jo nuen,
medikuetatik hasita
psikologoetaraino eta ezertarako ez
zuen balio izan. Azkenik, elkarte
honetara etortzea erabaki nuen eta
behar izan nuen laguntza guztia
eskeini zidaten musu-truke. Guzti
honengatik, nolabait sorretan
nagoela uste dut. Elkarte honengatik
izango ez balitz auskalo orain non
egongo nintzatekeen.

Zergatik erabaki zenuten boluntario

izatea?



Bai, noski. Gu gure borondatez etortzen gara eta

ez dugu dirurik jasotzen egiten dugunaren truke.

Baina beharrezko materiala lortzeko ( liburuxkak,

janaria, edariak…), poltsa bat daukagu eta

jendeak eskuzabaltasunez bertara dirua botatzen

du (elizetan bezala).

Guztiz boluntarioak al zarete?



Astean hirutan (astelehena,
eguaztena eta barikua) batzarrak
antolatzen ditugu, bertan, elkarren
esperientziak kontatu eta elkar
motibatzen gara. Ez da
derrigorrezkoa batzar hauetara
etortzea, bakoitza libre da nahi
duena egiteko, baina, komeni da
alkoholarekin arazoak dituenak
etortzea, horrela, beraien arazoak
kontatu, lasaitu eta hustu egin
daitezke. Batzar horietan
kontatutako guztia, bertan geratzen
da.

Nola funtzionatzen duzue elkartean?



Boluntarioa edozein izan daiteke bai, baina,

elkarte honetan, guztiok gara alkoholaren menpe

egon garenak, esperientzia ezagutzen dugu eta

horrek guk pasatakoa bizitzen daudenei

laguntzera bideratzen gaitu, ondo funtzionatzen

duelarik, baina, inoiz ez dugu ukatuko laguntzeko

prest dagoen edonorren borondatea.

Edonor izan al daiteke boluntario?



CHERNOBYL ELKARTEA



Chernobylgo hondamendia

>Txernobylgo hondamendia Ukrainako 
Txernobyl hirian gertatu zen1986ko apirilaren
26an gertatu zen. Historiako istripu nuklearrik
larriena izan zen, Istripu Nuklearren
Nazioarteko Eskalan
Egun hartan, Lenin zentral nuklearreko 4. 
erreaktorean bat-bateko potentzia igoera bat
izan zen. Honek erreaktore nuklearraren
nukleoa gehiegi berotzea eragin zuen; 
ondorioz, bere barnean bildutako hidrogenoa
lehertu egin zen, energia elektrikoaren
horniketa eten egin zela simulatzeko proba 
batean.

>Ofizialki 31 lagun hil zituen zuzenean, eta 
Sobietar Batasuneko gobernua beste 135.000 
inguru hartatik ateratzera behartu zuen.
>Europako iparraldeko eta erdialdeko hainbat herrialdetan erradioaktibitatea detektatu zenean, 
nazioarteko alarma sortu zen. Ondorio ekonomikoez gain, hondamendiak epe luzera osasun
publikoan izan dezakeen eragina ere ikertu izan da. Atera dituzten ondorioak eztabaidagai badira
ere, guztiak bat datoz honetan: kutsadura jasan duten milaka eta milaka lagunek, beren bizitzako
uneren batean pairatu dituzte edo pairatuko dituzte horren ondorioak osasunean.



ELKARTEA

“Asociación CHERNOBIL elkartea” Bilbon sortu zen 1996. 
Momentu hartan sei emakume katastrofe nuklearrak 
eragin zuen katastrofeaz eta haurrak bizitzen ari ziren 
egoeraz errukitu eta elkarte bat eratzea erabaki 
zuten. 

1997tik hona 1800 harrera baino gehiago egin dira. 
Urtero, 250 ume inguruk izaten dute hona etortzeko 
aukera Euskal Herriko 210 familiari esker. Horrez gain, 
42 boluntarioren laguntzaz elkartearen proiektuak 
gauzatu egiten dira ideia hutsetan geratu gabe. 
Guztien helburua Ukrainako umeen ongizatea da, pare 
bat hilabetetako egonaldiarekin umeen osasun egoera 
hobetzen lagunduz.



ELKARTEKO PARTAIDEAK

Elkarte honetan bi partaide 
mota bereiz daitezke: 

 Laguntza ekonomikoa ematen 
dutenak (Gaur egun, 110 dira).

 Haurrak etxeetan hartzen
dituzten familiak. Familia 
hauetan ere bi motatakoak
daude:

 Esperientziarik gabeak, familia 
berriak

 Familia berriei laguntza ematen
dieten esperientziadun familiak
“familia laguntzaileak” deituak.

Laguntza ekonomikoa ematen dutenak probintziaka



HARRERA FAMILIA IZATEKO BETE 

BEHARREKO BALDITZA BATZUK:

1. Bizi baliabide egonkorrak eta behar adinakoak izatea

2. Haurraren zaintza normal bat bermatuko duen osasun fisiko eta 
mentalaz gozatzea

3. Eskatzaileek elkarketa bat egiaztatzen duten kasuetan, ezkontza  
edo izatezko bikotea izan, eskaera egin aurreko urtebetean 
elkarrekin bizi izan behar dira

4. Familia bizi egonkorra izatea

5. Haurraren integrazioan lagunduko duten familia eta gizarte 
inguruaz gozatzea

6. Eskatzaileen bizitzan haurrarentzako kaltegarriak izan daitezkeen 
ekintzarik ez egotea

7. Haurraren  historia pertsonala errespetatzea

8. Haurraren eta bere familiaren arteko harremana errespetatzea



FAMILIA HARTZAILEEN EGINBEHARRAK ADIN 

TXIKIKOEKIN

1. Norberak duen onena eskuzabaltasunez ematea

2. Adin-txikikoari musu-truk eta era desinteresatuan 
laguntzea, inongo konpentsazio materialik jaso eta 
espero gabe.

3. Adin-txikikoen duintasun pertsonala gogotsu 
aitortzea, errespetatzea eta defendatzea.
 Adin-txikikoen datuak erabiltzean, konfidentzialtasun eta 

diskrezioz jokatzea

 Elkarren arteko errespetuko giroa sortzea

 Adin txikikoengan autonomia eta gehiago izateko grina 
bultzatzea

 …

4. Adin-txikikoen garapen pertsonal osoa bultzatzea 



HAURREN JATORRIA

Haurrak Chernobil ingurutik 

etorritakoak izaten dira, 

Kiev eskualdekoak. Zentral 

nuklearretik 60km baino 

urbilago bizi dira guztiak, 

irradiazioko 3.zona dira, 1 

eta 2 zonetan ezin daiteke 

bizi.



UDAKO OPORRAK

Iaz 262 ukrainiar adin txikiko etorri ziren;
horietatik 53 lehenengo aldiz etorri dira,
gainerako 209 haurrek aurretik bizi izan
dute esperientzia.

 Lehenengo aldiz etorri direnetako 23
Bizkaian geratu ziren, 25 Gipuzkoan eta 5
Araban.

 Aurretik egon direnetako 60k Bizkaian
igaroko dute uda, 144k Gipuzkoan eta 5ek
Araban.

 Haurrekin batera, 6 monitore ukraniar etorri
dira: hauek familiei laguntza emango diote,
Chernobil elkarteak antolatutako ekintzetan
parte hartuko dute eta itzulpen lanak
burutuko dituzte beharrezkoak direnean.

Iaz, etorritako haur kopurua 2009an izan ziren
333tik 262ra gutxitu dira; kopurua
gutxitzearen arrazoi nagusietako bat gazte
batzuek 18 urte bete dituztela da.



Opor hauek beren osasunean
positiboki eragiten dute eta bere
bizitzako erabateko aldaketa
suposatzen. Normalean,
gaixotasuna garatuta duten
gazteak izaten ez diren arren,
kutsadura handiko guneetan bizi
dira. Kutsatuta dauden lurretan
hazten diren fruta eta barazkiak
jaten dituzte eta gripe soil baten
ondorioz hamabost egun
ospitalean pasa ditzakete.

Bi hilabete ematen dituzte beren
herritik urrun eta pozik etorri eta
pozik itzultzen dira.



ESKERRIK 

ASKO!!!


