
BOLUNTARITZA



MUNDU ZABAL

 Munduzabal GGKEa 1999ko azaroaren 26an sortu zen. 2000. urtean

1.300.000 pta-tako proiektu batekin hasi zen lanean Madagaskarren.

 Markinako GGKE txiki honen filosofia, boluntario bitartez lan egitea da, 

inolako gasturik sortu gabe eta jasotako diru guztia herri pobretuetako

proiektuetara bidaliz. 

 Gaur egun arte 26 proiektutan hartu du parte, guztira 536.003,39 eurokin, 

Mundukide, Anesvad, Alboan eta Mertzedariatarrekin elkarlanean.

 Munduzabalen lana eta dedikazioa kooperatibak eta lanpostuak sortzera

bideraturik dago.



MUNDU ZABAL LANEAN

 Egun, 40 bazkide dira kuota finkoekin eta beste 200 kolaboratzaile, tartean
entitate eta instituzioak.

 Markinan, urtero abenduan denda solidarioa zabaltzen du munduzabalek
eta azken urteetan herrian dauden etorkinei laguntzeko zerbitzua antolatu
da, basikoak diren beharrak estaltzeko; etxeko altzari, tresneria, arropa...

 Mundu Zabal hirugarren munduarentzako elkarteak, Gineako, 
Mitemeleteko CIPA kooperatibari lagunduko dio aurten. 50.000 euroko
diru laguntza lortzeko konpromisoa hartu du, Mundukide Fundazioarekin
elkarlana sendotuz.



 Pasaden urtea, bazkideen Batzar Nagusia egin zuten apirilean Mundu 

Zabal gobernuz kanpoko erakundeak. Bertan, joan den urteko balorazioa

egiteagaz gainera, 2011an lagunduko zuten proiektua erabaki zuten.

Horrela, hegazti eta arrautzen produkzioan behar egiten duen Gineako

Mitemeleteko CIPA kooperatibari eskua ematea erabaki dute.

 Joan den urtean ere, 

kopuru berdina, 

50.000euro, lortu zuen

erakundeak Mozambikeko

errepide sarea hobetzeko, 

eta aurreko urteetan legez, 

hainbat ekimen eroango

dituzte aurrera helburua

lortzeko.



SARRERAK ETA GASTUAK

 Erakundeak, bazkideen eta laguntzaileen kuotetatik, norbanako eta

erakundeen diru laguntzetatik eta dendatik lortzen du dirua batez ere.

2007an, 48.128,35 euroko sarrerak izan zituen: bazkide eta laguntzaileen

bitartez 7.565,59 euro lortu zituzten, 19.714,03 euro diru laguntzen bidez, 

dendatik 10.121,50 euro lortu zituzten, eta Baraibarko merkatuan 10.400 

euro. Horretaz gainera, bankuko interes eta beste salmenta batzuen bidez

327,23 euro bereganatu zituen Mundu Zabalek. 

Bestalde, sarrerak proiektuetara izaten dira bakarrik, beraz, 50.000 euro 

Mozambikeko errepideetara bideratu zituzten, eta 855,31 euro Comercio

Justora. Guztira, 50.855,31 euroko laguntza eman zuen erakundeak. 



HAINBAT PROIEKTU

 2000 urtean hasi zen Mundu Zabal proiektuak laguntzen. Madagaskar, 

Mozambike, India, Ekuador, Kongo, Peru, Bolivia, Ghana, Kolonbia eta 

Ginean aurrera eroan diren era guztietako proiektuak bultzatu dituzte. Beti

ere, proiektuak zer edo zer eraiki edo hobetzeko izan dira, eta gainera, 

proiektuen jarraipena egiten dute. Iaz, Mozambikeko proiektuaren

arduradunek errepidearen egoera azaldu zuten, eta azken bileran, jakin

ahal izan dute, 2012ko hasieran amaituko dituztela errepide sareko 190 

kilometroak.



EKUATORE GINEAREN EGOERA

 Eguneroko bizitzan pobrezia, bizi-kalitatearen behar minimoentzako 
errekurtsoak ez edukitzea da. Kontsumo materialaz 
gain, osasuna, hezkuntza, giza-harremanak, ingurugiroaren kalitatea eta 
askatasun politiko eta espiritualak ere eragin handia dute. Pobrezia 
zerrendatutako horien gabezia edo urritasuna dela esan dezakegu. 

Pertsona bakar batena

izan daiteke, edo egitura

sozial injustu baten

ondoren, talde

edo etnia oso batena.



 Herrialde asko bizi dira pobrezia hutsean. Herrialde horietako edozeinen
%90a baino gehiago baldintza txarretan bizi da. Herrialde horiek 

normalean diktadura baten menpe daude, edo herrialde garatu batek
kotrolatzen du ekonomia, edo multinazionalen menpe daude, edo
gobernatzailea interesatzen zaion norbaitek ezarri du... Hau da, 3.

munduko herrialde horiek 1. munduko norbait, batzuk edo zerbaiten
menpe bizi dira. Herrialde horietako bat da Ekuatore Ginea.



 Ekuatore ginea Afrikako erdialdean dagoen herrialdea da. Gaur egun
munduko 30 garren produktoreetakoa da, batez ere petrolioa. Munduko

60 garren per kapita errenta du. Baina korrupzioaren erruz eta gestio
txarraren ondorioz petrolioaren irabaziak gutxi batzuk gozatzen dituzte. 



 Ekuatore gineako biztanleen 

ehuneko 60a egunean dolar bat 

baino gutxiagorekin bizi da eta 

etxe erdiak baino gehiagok ez 

dute ur edangarririk. Herrialde 

honetan munduko umeen 

hilkortasun tasa handiena du.

 Herrialdeak adibidez 2007an

4.300 milioi dolarreko balioko

petrolioa esportatu zuen 

herriaren ekonomiaren %90ª. 

Egunean 380.000 barril

produzitzen ditu horrela

Afrikako 3garren

produzitzailea bihurtuz.



 Nahiz eta datu ikaragarri hauek izan biztanleriaren gehiena pobrezian bizi da, 

herritar gehienak ez dute ur edangarririk eta umeen %20a baino gehiago bost 

urte orduko hil egiten da.

 Ginea munduko herrialdeetako gutxien garatuenetakoa da, hau da munduko

170 herrialdetik 130garren garatuena da, gu 19garren garatuena garen

bitartean. 





NEREA

TOTORIKAGUENA: 

MUNDUZABAL ELKARTEKO LAGUNTZAILEA.

 Nerea Totorikaguena Zelaia, Markina-Xemeingo 

Bera-Kruz ikastolako irakasle bat da. Agenda 21 

eta Munduzabal elkartean parte hartzen du 

besteei laguntzen. 



ENTREBISTA

 Noiz hasi zinen Munduzabal elkartean?

Ni 1999an pastu nintzen mundu zabal elkarteko kide izatera, sortu zen urte 
berean eta ordutik urtero egon naiz abenduan egiten den 2. eskuzko gauzen 
dendan laguntzen.

 Zerk bultzatuta egin zenuen?

Txikitatik izan nuen afizio handia jendeari laguntzeko, beti gustatu izan zait 
besteei laguntzean sentitzen dena. Horregatik beti bidaltzen nuen dirua 
eskaerak egiten zirenean eta esaten nuen nagusitan ere neure kabuz 
laguntzen ariko nintzela eta horixe egin dut. Elkartea sortu zenean bertako 
kide egin nintzen honela hirugarren munduko herrialdeei lagundu ahal 
izateko.

 Norbaiti eskertuko zenioke Munduzabalek eginiko lana eta lortutako 
emaitza?

Ez dago inor konkreturik eskertzeko, eskerrak ematen diet dirua eman 
digutenei beraiei eman ahal izateko, hauen artean Markinako suhiltzaileak. 
Eskerrak baita mojei eta Markinako Udalari laguntzagatik baina batez ere, 
eskerrak eman behar dizkiot Javier Garcia-ri, zeren, bere gogoak dena lor 
dezake eta gure jarraibidea da.



 Ikusi dituzun sufrimenduz beteriko argazkietatik zeinek mindu zintuen 

gehien?

Gogoratzen dudanez, gehien mindu ninduen argazkia orain dela pare bat 

urte ikusi nuen. Bertan ume senegaldar bat ageri zen, gorputz guztia orbanez 

beterik zuen eta hezurrak ia ikusi egin ahal zitzaizkion. Ez dut ulertzen nola 

utzi dezakegun haurrak gosez hiltzen, nola ezin dezakegun lagundu. 

Zergatik dugun guk horrenbeste eta beraiek horren gutxi.

 Munduzabalek egin dituen proiektuen artean zein da gehien gustatu 

zaizuna?

Nire ustez Munduzabalek egin dituen lanen artean lehenengoa izan zen 

gehien gustatu zitzaidana. Lan hartan 1300000pta bidali ziren 

Madagaskarrera. Uste dut garrantzitsuena izan zela, ez bakarrik lehenengoa 

izan zelako eta interes berezia zegoelako proiektu hura aurrera ateratzen, 

baita ere ez genuelako esperientziarik ezta gaur dugun laguntzarik, baina 

hala eta guztiz aurrera atera genuen eta gure helburua betetzea lortu genuen.




